دستورالعمل انتشاراطالعات معامالت توسط شرکت بورس کاالی ایران (سهامیعام) و بورس
انرژی ایران (سهامی عام)

در اجرای مواد  9و  16آییننامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار این د ستورالعمل به ت صویب هیأت مدیرة سازمان
بورس و اوراق بهادار رسید.
فصل اول -تعاریف
ماده -1کلیة تعاریف مندرج در قانون بازار اوراق بهادار و دستتتورالعملهای معامالت کاال و اوراق بهادار
مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران و بورس انرژی ایران با همان مفاهیم در این د ستورالعمل
به کار رفته است .سایر اصطالحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
 .1بورس :منظور شرکت بورس کاالی ایران ( سهامی عام) و شرکت بورس انرژی ایران( سهامی
عام) است.
 .2سازمان :سازمان بورس و اوراق بهادار است.
 .3اطالعات معامالت :اطالعات مندرج در ماده  2این دستورالعمل است.
 .4انتشار :اعالن عمومی اطالعات معامالت است.
 .5مقررات :تمامی الزاماتی استتت که توستتر مراجص حیصتتالح در ار وا اتتیارات قانونی آنها در
تصوص بازار سرمایه و فعاالن آن به تصویب رسیده و جهت اجرا ابالغ شده است.
فصل دوم -موارد انتشار
ماده" -2اطالعات معامالت" عبارت است از:
الف -اطالعات کلی معامالت بورس به تفکیک بازارها و تابلوها شامل:
 .1شاتصها طبق مقررات مربوطه
 .2حجم و ارزش و تعداد دفعات معامالت
 .3تعداد تریداران و فروشندگان
 .4موقعیتهای تعهدی باز کل بازار در قراردادهای آتی و اتتیار معامله
 .5حجم و ارزش به تفکیک تریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

ا -اطالعات معا مالت کاالهای پذیرفته شتتتده در بازار فیزیکی که باید به تفکیک نماد معامالتی در هر تابلو
اعالم شود شامل:
 .1نام کاالهای عرضه شده ،تابلو و رینگ معامالتی آن
 .2نام عرضهکننده یا تولیدکننده حسب مورد
 .3تاریخ و زمان معامله و تاریخ آترین معامله قبلی
 .4نوع قرارداد معامالتی از جمله نقدی ،سلف ،نسیه و سایر قراردادهای معامالتی
 .5سررسید تسویه معامالت نسیه یا تحویل معامالت سلف حسب مورد
 .6قیمت شامل کمترین ،بیشترین و پایانی یا قیمت نهایی حسب مورد
 .7تغییرات قیمت پایانی معامله نسبت به قیمت پایانی آترین معامله بر حسب واحد پولی و درصد
 .8حجم عرضه و مجموع تقاضای وارده در زمان حراج
 .9حجم و ارزش معامالت به تفکیک معامالت انجام شده به صورت حراج حضوری و مازاد عرضه
 .10تعداد دفعات معامله یا تعداد قراردادهای اصلی و قراردادهای جزء و تعداد تریداران
 .11در معامالت رینگ صتتتادراتی یا بین المللی؛ واحد پولی قیمت ،واحد پولی مبنای تستتتویه ، ،بازار هد
بینالمللی
 .12محل تحویل کاال
ج -اطالعات معا مالت قراردادهای مورد معامله در بازار مشتتتتقه که باید به تفکیک نماد معامالتی در هر تابلو
اعالم شود شامل:
ج -1-بازار قرارداد آتی و اتتیار معامله
 .1نام و نماد قرارداد و دارایی پایه
 .2ماه تحویل (سررسید)
 .3واحد قیمتها
 .4قیمت شامل آغازین ،بیشترین ،کمترین و آترین معامله
 .5قیمت تسویه روزانه و میزان تغییرات آن نسبت به قیمت تسویه روز گذشته بر حسب واحد پولی
و درصد
 .6حجم و ارزش معامالت
 .7تعداد کل موقعیت تعهدی باز و اتتال آن نسبت به روز قبل به تعداد و درصد
 .8تعداد دفعات معامله ،تعداد تریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

ج -2-بازار قرارداد سلف موازی
 .1نماد و نام دارایی پایه
 .2قیمت شامل آغازین ،کمترین ،بیشترین و آترین معامله
 .3قیمت پایانی و میزان تغییرات آن نسبت به قیمت پایانی روز گذشته بر حسب واحد پولی و درصد
 .4حجم و ارزش معامالت
 .5تعداد دفعات معامله و تعداد تریداران و فروشندگان به تفکیک حقیقی و حقوقی
ج -3-گواهی سپرده کاالیی
 .1نماد و نام دارایی پایه
 .2قیمت شامل آغازین ،کمترین ،بیشترین و آترین معامله
 .3قیمت پایانی و میزان تغییرات آن نسبت به قیمت پایانی روز گذشته بر حسب واحد پولی و درصد
 .4حجم و ارزش معامالت
 .5نام و م شخ صات انبار و انبار دار ،آدرس ،ظرفیت ،هزینههای انبار ،ساعت فعالیت انبار ،زمان انبار
گردانی و سایر موارد حداکثر یک روز پس از صدور گواهی پذیرش
فصل سوم -شیوة انتشار
ماده -3به منظور اطمینان از د سترسی همزمان ،من صفانه و عادالنة عموم به اطالعات معامالت ،بورس
موظف است اطالعات معامالت را در مهلتهای مقرر حیل ،در سایت اینترنتی رسمی تود منتشر
نماید:
 .1روزانه ،حداکثر تا پایان وقت همان روز
 .2تجمیعی هفته ،حداکثر تا ساعت  12اولین روز کاری هفته بعد
 .3تجمیعی ماه ،حداکثر تا سه روز کاری پس از پایان همان ماه
تبصرة  :1انتشار اطالعات موضوع این دستورالعمل در فواصل زمانی کوتاهتر و در حین بازار نیز توسر
بورس امکانپذیر میباشد.
تبصرة  :2یک ن سخه از اطالعات منت شره مو ضوع بندهای  1تا  3این ماده باید پس از تأیید بورس ،به
صورت الکترونیکی در سوابق بورس نگهداری شود.

ماده -4بورس مکلف استت ستابقة اطالعات معامالت منتشتره را پس از تاریخ انتشتار ،ازطریق ستایت
رسمی تود حداقل به مدت سه سال در دسترس عموم قرار دهد.
فصل چهارم -سایر ضوابط
ماده" -5بورس" مکلف است نسبت به انتشار سایر موارد ،مطابق مقررات مربوطه و تغییرات بعدی آن
از طریق سایت اینترنتی تود اقدام نماید.
تب صره :انت شار اطالعات مربوط به جزییات سفار شات ثبت شده در سامانه معامالتی مجاز نبوده و
صرفاً انت شار قیمت و حجم تجمیعی برای سفارشهایی با بهترین سه قیمت ثبت شده در
سامانة معامالتی به تفکیک نماد معامالتی مجاز میباشد.
ماده -6بورس میتواند انت شار اطالعات معامالت را با ک سب تائیدیه جداگانه از سازمان بورس و اوراق
بهادار ،طبق قراردادهای معین به شخص یا ا شخاص دیگری واگذار کند ،لیکن م سئولیتهای
مندرج در این دستورالعمل کماکان بر عهدة بورس است.
ماده -7هر گونه بهرهبرداری تجاری بورس از اطالعاتی که مطابق این دستتتورالعمل و ستتایر مقررات،
مجاز به انتشار آن میباشد ،با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار امکانپذیر است.
ماده -8انتشتتتار هرگونه اطالعات مربوط به معامالت توستتتر بورس منحصتتتر ًا در محدودة مفاد این
د ستورالعمل و سایر مقررات ،مجاز میبا شد .انت شار هرگونه اطالعات تارج از موارد م صوا،
منوط به کسب مجوز از سازمان تواهد بود.
تبصره :رعایت مفاد این ماده توستتر ستتایر اشتتخاص مجاز که به هر نحو اقدام به انتشتتار اطالعات
معامالت بورس مینمایند نیز الزامی است.
ماده -9نقض ضتتتوابر این دستتتتورالعمل از جمله موارد زیر حستتتب مورد تخلف مدیرعامل ،مدیران و
اعضتتای هیأت مدیرة بورس محستتوا شتتده و هیئت مدیرة ستتازمان براستتاس مقررات به آن
رسیدگی تواهد کرد:
.1
.2
.3
.4

تأتیر در انتشار اطالعات
عدم انتشار اطالعات
انتشار اطالعات ناقص
انتشار اطالعات تال واقص

 .5انتشار اطالعاتی که طبق مقررات ،بورس مجاز به انتشار آن نیست
تبصره :در مواردی که تأتیر یا عدم انتشتتار اطالعات به تشتتخیص ستتازمان ،ناشتتی از قوة قاهره (نظیر
اشکاالت سیستمی) باشد ،موارد اشاره شده تخلف محسوا نمیگردد.
ماده -10در صورتی که بورس ن سبت به ا صالح اطالعات منت شره قبلی مو ضوع این د ستورالعمل اقدام
نماید مکلف ا ست دلیل یا دالیل آن را حیل اطالعات ا صالح شدهای که منت شر میکند درج
نماید.
ماده -11انتشار اطالعات مربوط به معامالت بازارها و قراردادهای جدید مطابق مفاد دستورالعمل مربوطه
توسر بورس انجام میگیرد.
ماده -12این دستتتورالعمل در  12ماده و پنج تبصتتره در تاریخ  1394/08/19به تصتتویب هیئتمدیرة
سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ ابالغ الزماالجرا است.

