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  دستورالعمل اجرايي معامالت برخط كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال

  در بورس كاالي ايران

  

  

به ) Online(صورت برخط  هاي خريد و يا فروشي كه به اين دستورالعمل به منظور اجراي سفارش

ه تصويب پيوست ب 2تبصره و  11ماده و  22شامل  13/08/1392شود، در تاريخ  سامانه معامالتي ارسال مي

  .مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد هيئت

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه  1 ةهايي كه در ماد اصطالحات و واژه :1ماده 

و در بورس كاالي ايران كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال معامالت دستورالعمل  ،اسالمي  مجلس شوراي1384

اند، به همان مفاهيم در  تعريف شدهلعمل پذيرش كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال در بورس كاالي ايران دستورا

  :باشند هاي ديگر داراي معاني زير مي واژه. اند اين دستورالعمل به كار رفته

  .مايدن كارگزار پذيرفته شده در بورس است كه خدمات دسترسي برخط بازار را به مشتري ارايه مي :عضو

هاي خريد و فروش و همچنين عمليات تغيير و  فرآيندي است كه طي آن سفارش :دسترسي برخط بازار

معامالتي  ةيا انصراف از آنها توسط مشتري از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار جهت اجرا به سامان

  .شود ارسال مي

برخط به بازار توسط عضو زيرساختي است كه به منظور دسترسي  :زيرساخت دسترسي برخط بازار

  .شود استقرار يافته و استفاده مي

درخواست خريد يا فروش كاال و اوراق بهادار  مبتني بر كااليي است كه توسط مشتري از  :سفارش

  .شود طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار، جهت اجرا به سامانة معامالتي، ارسال مي

  .در زيرساخت دسترسي برخط بازار استها  كنندة سفارش شناسة شخص ثبت :كاربريكد 

شخص حقيقي يا حقوقي است كه متقاضي خريد يا فروش كاال يا اوراق بهادار مبتني بر كاال از  :مشتري

  .اين دستورالعمل است 10و  9باشد و حائز شرايط مندرج در مواد  طريق خدمات دسترسي برخط بازار مي

  .شود ط معامالتي و مصوباتي باشد كه توسط سازمان تعيين ميها بايد مطابق مقررات، ضواب سفارش :2ماده 

  :دهندة زيرساخت دسترسي برخط بازار بايد شرايط زير را دارا باشند هاي ارايه شركت :3ماده 

  سازمانهاي معامالتي و اطالعاتي بازار سرمايه طبق ضوابط  صالحيت دسترسي به سامانه  :الف

  اين دستورالعمل 2خط بازار براساس پيوست اخذ تأييدية زيرساخت دسترسي بر   :ب

ازار بايد درخواست خود را جهت اخذ تأييديه به هاي ارايه دهندة زيرساخت دسترسي برخط ب شركت :4ماده 

زيرساخت دسترسي برخط بازار در صورتي مورد تأييد سازمان خواهد بود كه از حيث مواردي . سازمان ارايه كنند
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افزاري به ترتيبي كه در  افزاري و سخت هاي فني و امكانات نرم ات محرمانه، قابليتاز قبيل امنيت، حفظ اطالع

  .اين دستورالعمل ذكر شده است، شرايط الزم را دارا باشد 2پيوست 

دهنده  در صورت تأييد شرايط زيرساخت دسترسي برخط بازار توسط سازمان، شركت ارايه  :1تبصرة 

افزار را جهت پلمپ به بورس ارايه  خة اجرايي نرمزيرساخت دسترسي برخط بازار بايد نس

افزار يا به روزرساني آن مستلزم طي فرآيند موضوع  بديهي است هرگونه تغيير در نرم. نمايد

  .باشد اين ماده مي

دهندة زيرساخت دسترسي برخط بازار بايد درخواست خود را الزاماً از طريق  هاي ارايه شركت  :2تبصرة 

  .ازمان ارايه نماينداز اعضا به سيكي 

دهندة زيرساخت دسترسي برخط بازار، خدمات معامالت برخط  هاي ارايه مادامي كه شركت  :3تبصرة 

 "ب"نمايند بايد ضمن حفظ شرايط اوليه جهت اخذ تأييديه، شرايط مقرر در بند  را ارايه مي

 .اين دستورالعمل را نيز رعايت نمايند 2پيوست 

به تشخيص سازمان، هر يك از شرايط اخذ تأييدية زيرساخت دسترسي برخط بازار يا در صورتي كه بنا :5ماده 

ارسال اخطار با قيد مهلت احراز مجدد تعليق ويا اقدام به تواند  ميتداوم اراية خدمات رعايت نشود، سازمان 

ها رفع نگردد  يرتباشد، مغا در صورتي كه در پايان مهلت اعالمي سازمان، كه حداكثر سه ماه مي. نمايدشرايط 

  .يا لغو تأييدية صادره خواهد نمود ، تداوم تعليقسازمان حسب مورد اقدام به تعليق

  :عضو بايد در موارد زير از سازمان مجوز دريافت نمايد :6ماده 

  برداري از زيرساخت دسترسي برخط بازار، بهره  :الف

  دسترسي برخط بازار مورد استفاده، زيرساختنسخة تغيير در   :ب

اخذ مجوز موضوع اين ماده، رافع مسئوليت عضو در خصوص رعايت قوانين و مقررات   :تبصره

  .باشد مربوط به معامالت برخط كاال يا اوراق بهادار مبتني بر كاال نمي

اين دستورالعمل بايد توسط عضو كتباً و به همراه مستندات مورد  6درخواست اخذ مجوز موضوع مادة  :7ماده 

در صورت كامل بودن اطالعات و مستندات فوق، سازمان نظر خود را مبني بر پذيرش . ان ارايه شودنياز به سازم

   .نمايد يا رد درخواست ارايه شده به عضو متقاضي كتباً اعالم مي

وي در قبال استفاده از خدمات دسترسي برخط مشتريان هاي قانوني و مقرراتي عضو و  كلية مسئوليت: 8ماده 

در صورت وجود شرايطي مبني بر نقض مقررات  .باشد عضو مي ةالت انجام شده از اين طريق، بر عهدبازار و معام

اي از قبيل محدودكردن  تواند اقدامات پيشگيرانه و يا ايجاد مخاطره در شفافيت و منصفانه بودن بازار، عضو مي

   .دسترسي مشتريان به زيرساخت دسترسي برخط بازار به عمل آورد
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طبق ضوابط تواند خدمات دسترسي برخط بازار را در اختيار مشتري قرار دهد كه  ضو در صورتي ميع: 9ماده 

  .ابالغي سازمان، داشتن شرايط زير توسط مشتري را بررسي و احراز نمايد

  دانش الزم در خصوص فرآيند ورود سفارش از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار، .1

  اوراق بهادارمبتني بر كاال، مهارت الزم در خصوص معاملة كاال يا .2

  كاال يا اوراق بهادارمبتني بر كاال، ةدانش الزم در خصوص قوانين و مقررات مرتبط با معامل .3

  .نداشتن منع معامالتي كه توسط سازمان يا ساير مراجع ذيصالح اعالم شده باشد .4

معرفي شده از سوي وي بايد حائز شرايط  نمايندة حقيقيدر مورد مشتريان حقوقي،   :1 ةتبصر

  .موضوع اين ماده باشد

منظور حصول اطمينان از كفايت دانش مشتريان در خصوص معامالت برخط، ه عضو ب  :2 ةتبصر

يندهاي مستمر آموزشي را جهت به روزرساني دانش ايشان به صورت حضوري يا آبايد فر

  .الكترونيكي  فراهم نمايد

يي مشتري از حيث شرايط موضوع اين ماده توسط عضو و با مسئوليت وي سنجش توانا  :3 ةتبصر

  .شود انجام مي

ن دستورالعمل، با مشتريان در خصوص استفاده از اي 1پيوست  ةعضو بايد قراردادي را مطابق نمون: 10ماده 

  .دسترسي برخط بازار منعقد نمايد خدمات

دي مجزا تشكيل داده و شخصي را جهت مديريت عضو بايد براي مديريت معامالت برخط، واح :11ماده 

معامالت برخط و  ةمدير معامالت برخط موظف به نظارت مستمر بر مخاطرات ويژ. بخش مذكور منصوب نمايد

  .باشد انجام اقدامات كنترلي و نظارتي الزم از جمله الزامات ابالغي توسط سازمان مي

  :ز قبيل موارد زير را به اعضا ابالغ نمايدهايي ا تواند رعايت محدوديت سازمان مي: 12ماده 

  محدوديت در نوع سفارش .1

  محدوديت در زمان فعاليت .2

  محدوديت فعاليت بر روي نماد معامالتي، جلسه معامالتي، تابلوي خاص يا بازار بورس كاال .3

  هاي خاص محدوديت انجام معامله در عرضه .4

  محدوديت در حجم سفارش .5

   محدوديت در قيمت سفارش .6

  معامالتي براي مشتري خاص يا مشتريانمحدوديت  .7

  محدوديت در تعداد مشتريان هر عضو .8

  محدوديت در حجم معامالت مشتريان .9
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  محدوديت نوسان قيمت مجاز  .10

  محدوديت حداقل و يا حداكثر خريد .11

  محدوديت حداقل تغيير قيمت سفارش .12

كلف است طي در صورت اعالم محدوديت جديد عالوه بر موارد موضوع اين ماده، عضو م  :ه تبصر

مهلت تعيين شده توسط سازمان امكان اعمال محدوديت را در زيرساخت دسترسي برخط 

  .بازار فراهم كند

هاي وضع شده  در  اي باشد كه امكان اعمال محدوديت زيرساخت دسترسي برخط بازار بايد به گونه: 13ماده 

اي و  هاي وضع شده بايد به صورت لحظه تمحدودي. فراهم شود و به صورت پارامتري قابل تنظيم باشد 12 ةماد

  .رساني شود اطالعبه مشتريان برخط در زيرساخت دسترسي برخط بازار اعمال گردد و همزمان به نحو مقتضي 

اين دستورالعمل در  12 ةموضوع مادهاي  مقرراتي از جمله محدوديتهاي  هايي كه محدوديت سفارش: 14ماده 

د توسط زيرساخت دسترسي برخط بازار پذيرفته و به سامانه معامالتي ارسال مورد آنها رعايت نشده است نباي

در اين خصوص ضروري است سوابق اين موضوع بصورت الكترونيكي ثبت و نگهداري شده و بالفاصله . شود

  .پيغامي مبني بر عدم پذيرش سفارش براي مشتري ارسال گردد

خدمات  ةگردد با كد عضو ارائه دهند معامالتي ارسال مي ةنكه جهت اجرا به ساما يهاي تمامي سفارش :15ماده 

  .مذكور ثبت خواهند شد ةو كد مشتري، در سامانكد كاربري  كد دسترسيدسترسي برخط بازار، 

كند، نسبت به ثبت سفارش براي  تواند در زماني كه تكاليف مقرراتي ايجاب مي عضو مي  :تبصره

  .هاي مذكور را از مشتري سلب نمايد ارشمشتري اقدام و امكان حذف يا ويرايش سف

هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي را در زيرساخت  عضو موظف است كلية سوابق تراكنش :16ماده 

زيرساخت دسترسي برخط  .ارايه نمايديا بورس درخواست به سازمان  حسبو دسترسي برخط بازار خود نگهداري 

  .حفظ و نگهداري اطالعات موضوع اين ماده دارا باشدبازار بايد قابليت فني الزم را جهت 

يا جرايم به  تخلفاتوقوع اين دستورالعمل و يا به منظور پيشگيري از نقض هر يك از مفاد درصورت : 17ماده 

  :تواند اقدامات زير را به تنهايي يا توأمان انجام دهد ، سازمان ميواسطة انجام معامالت برخط

  دسترسي برخط بازار متعلق به عضو،تعليق و يا توقف امكان  .1

  الزام عضو به تعليق و يا توقف امكان استفاده از دسترسي برخط بازار براي يك يا چند مشتري  .2

تواند بابت اراية خدمات دسترسي برخط بازار، وجهي عالوه بر كارمزدهاي مصوب سازمان  عضو نمي: 18ماده 

  .از مشتري دريافت نمايد
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زيرساخت دسترسي برخط بازار جهت معامله براي مشتريان توسط نمايندگان و شعب عضو استفاده از : 19ماده 

ط ايجاد و نگهداري شعبه، نمايندگي و دفتر يالزامات و شرا. باشد منوط به اخذ مجوزهاي الزم از بورس مي

  .االجرا است شود همچنان الزم پذيرش كه در ساير مقررات بيان شده يا مي

هاي معامله از طريق سيستم معامالت برخط بازار، شرايط و مخاطرات مربوط به اين  رويهعضو بايد : 20ماده 

  .برساندرسمي خود به اطالع عموم رساني  پايگاه اطالعا از طريق رنوع معامالت 

يا بروز نقص زيرساخت دسترسي برخط بازار، دسترسي ه بيني نشد در صورتي كه در اثر حوادث پيش: 21ماده 

هاي مشتري براساس  عامالت برخط دچار اختالل گردد، عضو مكلف است نسبت به انجام سفارشمشتري به م

به هر ترتيب مسئوليت عدم اجراي . هاي جايگزين مندرج در قرارداد فيمابين مشتري و عضو اقدام نمايد رويه

  .هاي مشتري با عضو خواهد بود سفارش

ارايه دهندة زيرساخت دسترسي برخط بازار،  عضو بايد در قرارداد فيمابين خود و شركت  :تبصره

جبران خسارات قطع دسترسي مشتريان ناشي از نقص زيرساخت دسترسي برخط بازار را 

  .بيني نمايد پيش

بيني نشده در معامالت برخط كاال يا اوراق بهادار مبتني بر كاال از جمله  در صورت بروز حوادث پيش :22ماده 

تواند به نحوي كه شفافيت و منصفانه بودن  بورس مي ،ينترنت و حمالت سايبريقطعي برق، شبكة مخابراتي، ا

معامالت  ،، تا رفع مشكلننموده و منجر به تعطيلي يا توقف انجام معامالت در بورس نگرددبازار را مخدوش 

  .برخط را متوقف كند

ق خـود نگهـداري و   را در سـواب  حوادث موضوع اين مادهمستندات مربوط به بروز بورس بايد   :تبصره

  .حسب درخواست، به سازمان ارائه نمايد

  

  

  


