دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران
مصوب مورخ  ،1387/02/02اصالحی مورخ  1388/09/10و 1390/05/01و  94/7/21و  94/12/18هیئت مدیرۀ سازمان (شامل 50
ماده و  20تبصره)

فصل اول -کلیات
بخش اول :تعاریف

مادۀ  -1اصطالحات و واژههاي تعريف شده در مادۀ يك قانون بازار اوراق بهادار و اساسناام بنورب بنا ه نان
تعاريف در اين دستورالع ل بهكار رفتهاست .ساير اصطالحات به شرح زير تعريف ميشوند:
 .1امیدنامه :مج وع اطالعاتي است كه بورب ملزم است در زمان درج ننام ينك كناا ينا اوراق بهنادار
مبتاي بر كاا در فهرست نرخهاي بورب ،جهت اطالع ع وم در سايت رس ي خود ماتشر ن ايند .فنرم
ن ون اين گزارش به تصويب هیئت مديرۀ بورب ميرسد.
 .2پذیرش :تطبیق كاا يا اوراق بهادار مبتاي بر كاا با شرايط مادرج در اين دستورالع ل جهنت درج آن
در فهرست نرخهاي بورب و فراهم شدن امکان معامله آن در بورب است.
 .3تعلیق پذیرش :توقف موقت معامالت كااي يك عرضه كااده يا اوراق بهادار مبتاني بنر كنااي درج
شده در فهرست نرخهاي بورب ناشي از نقض مفاد اين دستورالع ل است.
 .4دارائی پایه :دارائي موضوع اوراق بهادار مبتاي بر كاا است.
 .5عرضهکننده  :شخصي است كه كااي وي در فهرست نرخهاي بورب درج شده است.
 .6فرم تطابق کاال :فرمياست كه بر اساب فرم ن ونه بورب ،جهت تطبیق مشخصات و استاندارد كااي
مشابه با مشخصات و استاندارد يکي از كااي پذيرفته شده پس از تايیند توسنط مشناور پنذيرش ،بنه
بورب ارائه ميشود.
 .7کاالی مشابه :كااي ماطبق بر مشخصات واستاندارد يکي از كااهناي پنذيرش شنده در بنورب بنا
تولیدكااده متفاوت است.
 .8کاالی خارج از گونه ( : )Off-gradeكناائي اسنت كنه مشخصنات اصنلي آن ماطبنق بنر يکني از
كااهاي پذيرفته شده در بورب مي باشد لیکن يك يا چاد مشخصه آن با كااي اصلي متفاوت اسنت
به گونه اي كه تفاوت مزبور موجب تغییر در ماهیت  ،نوع يا كاربرد آن ن ي شود .
 .9کمیته عرضه  :ك یتهاي است كه جهت بررسي عرضه كااهاي مشابه و پذيرش عرضه كااندۀ آن در
بورب طبق مقررات اين دستورالع ل تشکیل شده و فعالیت مين ايد.
 .10لغو پذیرش :حذف قطعي كااي يك عرضه كااده يا اوراق بهادار مبتاي بر كاا از فهرست نرخهناي
بورب است.
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.11متقاضی :شخصي است كه تقاضاي پذيرش كاا را به بورب ارائه ميكاد.
.12مشاور پذیرش :شخصي است كه به عاوان رابط اصلي متقاضي و بورب ،ت ام ينا بخشني از وظنايف
متقاضي در فرآياد پذيرش،درج و يا عرضه را به ن ايادگي از طرف وي انجام ميدهد.
 .13هیئت پذیرش :هیئتي است كه به شرح مادۀ  2اين دستورالع ل تشکیل ميگردد و وظايف مادرج در
اين دستورالع ل را ايفا مين ايد.
بخش دوم :هیئت پذیرش

مادۀ  -2هیئت پذيرش داراي پاج عضو و يك دبیر به شرح زير است:
 .1رئیس هیئت مديرۀ سازمان يا يکي از اعضاي هیئت مديره سازمان به ن ايادگي از رئیس هیئت مديره
سازمان؛
 .2رئیس هیئت مديرۀ بورب يا يکي از اعضاي هیئت مديره بورب به ن ايادگي از رئیس هیئت منديره
بورب؛
 .3يك نفر خبرۀ مالي آشاا به صاعت ،به پیشاهاد هیئت مديرۀ كانون كارگزاران بورب و اوراق بهنادار و
تأيید هیئت مديرۀ سازمان؛
 .4يك نفر خبرۀ مالي آشاا به صاعت ،به انتخاب هیئت مديره سازمان؛
 .5يك نفر خبرۀ مالي آشاا به صاعت ،به انتخاب هیئت مديره بورب؛
 .6مديرعامل بورب ،به عاوان دبیر هیئت پنذيرش و بندون حنق ريي ينا يکني از منديران بنورب بنه
ن ايادگي وي.
تبصرۀ ( :)1رئیس هیئتمديره سازمان  ،رئیس هیئت پذيرش خواهد بود.
تبصرۀ ( :)2مدت عضويت اشخاص بادهاي  3تا  5اين ماده يك دوره دو ساله ميباشد .انتخناب اينن
اشخاص تا حداكثر  3دورۀ متوالي بالمانع است.
تبصرۀ ( :)3اشخاص موضوع بادهاي  4و  5اين ماده ،پیش از پايان دورۀ تصدي بنه تشنخیص مقنام
انتخاب كااده و شخص موضوع باد  3اين ماده پیش از پاينان دورۀ تصندي ،بانا بنه تشنخیص مقنام
پیشاهاد كااده يا سازمان ،با رعايت تشريفات مقرر در باد  3اين ماده قابل تغییر خواهاد بود.
تبصرۀ ( :)4هیئت پذيرش ميتواند در صورت لزوم از ساير كارشااسان و مديران متقاضي براي حضنور
در جلسات دعوت كاد .اين اشخاص حق ريي نخواهاد داشت.
مادۀ  -3جلسات هیئت پذيرش با حضور حداقل سه عضو ،كه رئیس سازمان ينا ن ايانده وي يکني از آنهاسنت،
رس یت مي يابد .تص ی ات هیئت پذيرش با ريي موافق حداقل سه نفنر ،كنه يکني از آنهنا بايند رئنیس
سازمان يا ن ايادۀ وي باشد ،معتبر خواهد بود.
بخش سوم :بازارها
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مادۀ  -4بورب كااي ايران داراي سه بازار معامالت است كه عبارتاد از بازار كااي فیزيکي ،بازار اوراق مشتقه
مبتاي بر كاا و بازار صادوقهاي سرمايهگذاري (قابل معامله) .1بازار معامالت كااي فیزيکي شنامل چاند
تابلو ازج له تابلوي محصوات فلزي  -صاعتي ،كشاورزي و پتروشی ي و بازار مشتقه شنامل چاند تنابلو از
ج له تابلوي قراردادآتي ميباشد .پذيرش كاا صرفاً در يکي از تابلوهاي بازار معامالت كنااي فیزيکني و
پذيرش اوراق بهادار مبتاي بر كاا صرفاً در يکي از تابلوهاي بازار مشتقه صورت ميپذيرد.
تبصره :ايجاد بازارها و تابلوهاي جديد با پیشاهاد بورب و تصويب سازمان امکانپذير است.
فصل دوم -پذیرش کاال
بخش اول :مشاور پذیرش

مادۀ  -5درخواست پذيرش كاا ،به ه راه مدارک و مستادات موضوع مادۀ  8اين دستورالع ل ،بايد توسط مشاور
پذيرش به بورب ارائه شده و پس از احراز كامل بودن مدارک در بورب ثبت شوند.
مادۀ  -6مشاور پذيرش از میان شركتهاي كارگزاري داراي مجوز كارگزار معرف و شركتهاي تنأمین سنرمايه
انتخاب ميشود.
مادۀ  -7وظايف و مسئولیتهاي مشاور پذيرش به شرح ذيل است:
 -1ارائ مشاوره به متقاضي درخصوص فراياد پذيرش و عرضه كاا؛
 -2ساجش میزان آمادگي متقاضي براي پذيرش؛
 -3ارائ مدارک و اطالعات درخواستي به بورب به ن ايادگي متقاضي در فرآياد پذيرش؛
 -4كاترل رعايت مقررات پذيرش توسط متقاضي در فرآياد پذيرش؛
تبصرۀ ( :)1مشاور پذيرش بايد كلی مدارک ،اسااد و اطالعات ارائه شده توسط متقاضني را بررسني و
تأيید ن ايد كه مدارک كامل بوده و به امضاي صاحبان امضاي مجاز رسیده و م هور به مهنر متقاضني
است.
تبصرۀ ( :)2روابط مشاور پذيرش و متقاضي و حدود وظايف و مسئولیتهاي هريك در قرارداد فيمابین
كه در چارچوب ن ونه بورب تاظیم ميشود ،پیشبیاني شنده و ينك نسنخه از آن بنه بنورب ارسنال
ميشود.
بخش دوم :فرایندپذیرش کاال

مادۀ  -8فرم درخواست پذيرش به ه راه مدارک ذيل به بورب ارائه ميشود:
 )1پرسشاامه پذيرش،
 )2امیدنامه،
 )3فرم شااسه كاا،
 1اصالح شده بر اساس مصوبه مورخ  94/12/18هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

3

 )4كپي برابر اصل گواهي استاندارد كاا،
 )5رسید پرداخت حق پذيرش،
 )6تعهد نامه شركت تولیدكااده مباي بر فراهمن ودن شرايط جهت بازديد از خط تولید و انبارهنا حسنب
درخواست هیئت پذيرش يا بورب،
2
 )7اصل يا كپي برابر اصل اسااد زير در خصوص كااهاي وارداتي :
 )7-1جهت كااهاي وارداتي كه به صورت نقدي عرضه ميشوند و در زمان ارائه درخواست پذيرش
ترخیص شده يا در شرف ترخیص ميباشاد :
 )1برگ سبز گ ركي
 )2گواهي بازرسي مبدا يا مقصد حسب درخواست بورب
 )3قبض انبار براي كااهايي كه از گ ركات ترخیص و به انبارهاي داخلي ح ل شدهاند
 )7-2جهت كااهاي وارداتي كه به صورت سلف عرضه ميشوند و در زمان ارائه درخواسنت پنذيرش
ترخیص نشدهاند :
 )1پروفرماي كااي وارداتي
 )2گواهي كیفیت صادر شده توسط تولید كااده به ه راه تعهدنامه واردكااده مباي بر تحويل
كاا بر اساب گواهي كیفیت ارائه شده
 )3تعهدنامه واردكااده مباي بر ارائه مستادات باد ( )7-1اين ماده به بورب پس از ترخیص
و قبل از تحويل كاا به مشتري
تبصره  :درخصوص كااهاي وارداتي ،تضامین وارد كااده تا زمان ايفاي كلی تعهدات وي نزد اتاق پاياپاي باقي
خواهد ماند.
 ) 8تائیديه مراجع ذيصالح در خصوص كااهائي كه مش ول رعايت ضوابط خناص ينا اخنذ مجوزهناي
قانوني باشد،
 )9ساير اطالعات مهم به تشخیص متقاضي يا درخواست بورب يا هیئت پذيرش.
تبصره :درخصوص كااهايي كه مش ول استاندارد اجباري ن يباشاد ،متقاضیان بايد گواهي كاتنرل
كیفیت از آزمايشگاههاي مورد تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صاعتي ارائه ن اياد .در مواردي كه
ارائ اين گواهي از سوي مؤسس استاندارد و تحقیقات صاعتي م کن نباشد ،ارائ گواهي آزمايشنگاه
مورد تأيید بورب الزامي است.
بخش سوم :شرایط پذیرش و تداوم پذیرش کاال

مادۀ  -9جهت پذيرش هر كاا بايد حداقل شرايط زير احراز گردد:
 ) 1متقاضي بايد سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار كااي مورد پذيرش داشته باشد و ه چاین چشنمانداز
روشاي از تداوم فعالیت متقاضي وجود داشته باشد.
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 )2میزان عرضه كاا توسط متقاضي به گونهاي باشد كه امکان كشف عادانه قی ت را در بورب فراهم
آورد.
 )3كاا نبايد مش ول محدوديتهايي از ج له محدوديت قی تگذاري قانوني و انحصار در عرضه يا
تقاضا باشد كه مانع از كشف عادانه قی ت كاا گردد.
مادۀ  -10هیئت پذيرش در زمان پذيرش هر كاا ،حداقل عرضه ساانه و حداقل درصد عرضه در بورب از كل
تولید ساانه براي تولیدكاادگان و از كل واردات ساانه براي وارد كاادگان را مشخص ميكاد.
تبصره :تغییر حداقلهاي موضوع اين ماده به پیشاهاد بورب و تايید هیئت پذيرش امکان پذير است.
مادۀ  -11عرضه كااده كاا در بورب ،موظف است مقررات مربوطه از ج له الزامات اين دستورالع ل و ضنوابط
مربوط در خصوص افشاي اطالعات عرضه كاا را رعايت ن ايد.
بخش چهارم :بررسی درخواست پذیرش کاال

مادۀ  -12بورب حداكثر ظرف  30روز پس از تاريخ ثبت درخواست ،گزارش كارشااسي خود درخصوص شرايط
پذيرش را به انض ام مستادات مربوط به هیئت پذيرش ارسال مين ايند .چنارچوب گنزارش كارشااسني
مزبور ،به پیشاهاد بورب و تصويب هیئت پذيرش تعیین ميشود.
مادۀ  -13هیئت پذيرش حداكثر ظرف  30روز پس از دريافت گزارش و مستادات مربوط از بورب ،نظنر كتبني
خود را با ذكر دايل مباي بر تأيید يا رد پذيرش كاا ،از طريق بنورب بنه متقاضني اعنالم ميكاند .در
صورت رد درخواست ،متقاضي ميتواند مراتب اعتراض خود را حداكثر ظرف مدت  10روز پس از ابنالغ
تص یم هیئت پذيرش ،به دبیرخان سازمان اعالم كاد .ريي هیئت منديرۀ سنازمان در خصنوص بررسني
مجدد موضوع يا تأيید نظر هیئت پذيرش ،براي متقاضي ،هیئت پذيرش و بورب ازم ااجراست.
مادۀ  -14در صورتي كه هیئت مديرۀ سازمان اعتراض متقاضي را موجه تشخیص دهد ،درخواست متقاضي بايد
در اولین جلسه هیئت پذيرش مجدداً طرح گردد.
مادۀ  -15در صورتي كه درخواست متقاضي رد شود و به آن اعتراض نا ايد يا پنس از اجنراي ريي تجديندنظر
هیئت مديرۀ سازمان در هیئت پذيرش رد گردد ،طرح مجدد درخواست متقاضي در هیئت پذيرش حداقل
پس از شش ماه و انجام مجدد كلی مراحل و پرداخت حق پذيرش ،امکانپذير خواهد بود.
مادۀ  -16درج نام كااي پذيرفته شده در فهرست نرخهاي بورب ،ماوط به احراز ت امي موارد تعیین شده توسط
هیئت پذيرش ميباشد.
مادۀ  -17در صورت عدم عرضه كااي يك عرضه كااده در بورب ظرف مدت  6مناه از درج آن در فهرسنت
نرخهاي بورب ،پذيرش آن در بورب لغو گرديده و پذيرش مجدد آن ماوط به طي فراياد پذيرش خواهد
بود.
تبصره :در صورتيكه باا به تشخیص بورب به دلیل محدوديتهاي ع لیاتي امکان عرض كناا ظنرف مهلنت
3
مذكور فراهم نباشد ،بورب ميتواندنسبت به ت ديد اين مهلت تا حداكثر  6ماه ديگر اقدام ن ايد.
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بخش پنجم :درج و عرضه کاالهای مشابه

ماده – 18جهت بررسي درج و عرضه كااهاي مشابه ،مشاور پذيرش بايد مدارک و مستدات پذيرش را به
شرح زير به بورب ارائه ن ايد .
الف -جهت كااهاي داخلي  ،كلیه مدارک و اطالعات موضوع ماده  8اين دستورالع ل و فرم تطابق كاا
ب -جهت كااهاي وارداتي مدارک و اطالعات موضوع بادهاي  8 ،7و  9ماده  8اين دستورالع ل و فرم
تطابق كاا.
ماده  –19درخواست درج و عرضه كااهاي مشابه و پذيرش عرضه كاادۀ آن در ك یته عرضه مورد بررسي
قرار مي گیرد  .ك یته عرضه موافقت يا عدم موافقت با درج و عرضه را ظرف مدت حداكثر  7روز كاري
پس از تک یل مدارک  ،به مشاور پذيرش ابالغ مين ايد .
ماده  -20ك یته عرضه داراي  3عضو و يك دبیر به شرحِزِِير ميباشد:
 .1يك عضو هیئت مديره بورب با تايید هیئت مديره بورب ؛
 .2مديرعامل بورب؛
 .3يك نفر خبره صاعت به پیشاهاد مديرعامل بورب و تايید هیئت مديره بورب؛
 .4مدير پذيرش بورب به عاوان دبیر ك یته و بدون حق ريي.
تبصره :جلسات ك یته با حضور اكثريت اعضاء رس یت مييابد و تص یم گینري بنا موافقنت حنداقل  2عضنو
حاضر صورت ميپذيرد.
ماده  -21ك یته عرضه مکلف است جهت درج و عرضه كااهاي مشابه شرائط زير را احراز ن ايد :
 )1متقاضي بايد سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار كااي مورد پذيرش داشته باشد.
 )2كاا نبايد مش ول محدوديتهايي از ج له محدوديت قی تگذاري قانوني و انحصار در عرضه يا تقاضا باشد.
 )3مشخصات و استاندارد كااهاي مشابه با مشخصات و استاندارد كااي اصلي پذيرفته شده مطابقت داشته
باشد .
ماده  -22ك یته عرضه در زمان موافقت با درج و عرضه هر كااي مشابه و پذيرش عرضه كاادۀ آن ،حداقل
عرضه ساانه و حداقل درصد عرضه در بورب از كل تولید ساانه براي تولید كاادگان و از كل واردات كاا
براي وارد كاادگان را مشخص مي كاد.
تبصره  :عرضه كاادگان دولتي از تعهدات موضوع اين ماده معاف مي باشاد.
ماده  – 23در صورت موافقت ك یت عرضه با درج و عرض كااي مشابه ،بورب موظف است امیدنام مربوط
به عرضهكاادۀ كااي پذيرش شده را به سازمان ارسال ن ايد .در صورتي كه سازمان ظرف  3روز كاري
نظر خود را مباي بر عدم عرضه به بورب اعالم نکاد بورب ميتواند نسبت به انتشار ع ومي امیدنامه اقدام
ن ايد .بورب موظف است حداقل سه روز قبل از عرضه ،امیدنام مذكور را جهت اطالع ع وم از طريق
سايت رس ي بورب ماتشر ن ايد.
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تبصرۀ : 1كلیه مدارک و مستاداتي كه در جريان بررسي عرضه كااي مشابه و پذيرش عرضه كااده آن به
بورب ارائه ميگردد ،بايد مستقالً در سوابق بورب نگهداري شده و حسب در خواست سازمان بالفاصله
ارائه گردد.
تبصرۀ: 2در صورتیکه سازمان تشخیص دهد كه در جريان بررسي و موافقت با درج و عرضه كااي مشابه يا
نحوه و میزان اطالعات ارائه شده ،مقررات رعايت نشده است ،مي تواند از عرضه كااي مشابه جلوگیري
ن ايد .
ماده -24عرضه كااهاي خارج از گونه( )Off-gradeدر بورب ماوط به موافقت ك یته عرضه مي باشد .
ك یته عرضه مکلف است بر اساب تعريف كااي خارج از گونه ،مطابقت كااي خارج از گونه را با يکي از
كااهاي پذيرفته شده در بورب احراز ن ايد .
بخش ششم :تعلیق پذیرش کاال

مادۀ  -25در صورتي كه عرضه كااده ،ت ام يا بخشي از وظايف مادرج در ماده  11اين دستورالع ل را رعاينت
نا ايد ،بورب ميتواند پذيرش كااي وي را براي مدت حداكثر  3ماه به حال تعلینق درآورد .تعلینق ينك
كاا براي مدتي بیش از  3ماه ماوط به موافقت هیئت پذيرش خواهند بنود .در هنر صنورت مندت تعلینق
موضوع اين ماده حداكثر  6ماه خواهد بود.
مادۀ  -26در صورت وقوع تخلف موضوع ماده قبل سازمان ميتواند ،دستور تعلیق پذيرش كااي عرضه كااده را
به بورب صادر ن ايد .تشخیص مدت تعلیق با سازمان خواهدبود.
مادۀ  -27رفع تعلیق پذيرش كااي يك عرضه كااده ،ماوط به رفع موجبات تعلیق ،مطابق نظر سازمان ،هیئت
پذيرش يا بورب ،حسب مورد ميباشد.
تبصرۀ ( :)1در صورت تعلیق پذيرش مطابق مادۀ  ،25چاانچه موجبات تعلیق اعالم شده توسط بورب
يا هیئت پذيرش مرتفع گردد ،بورب ريساً نسبت به رفع تعلیق اقدام ن وده و مراتب را به ه راه گزارش
رفع دايل تعلیق به سازمان و هیئت پذيرش اعالم مين ايد.
تبصرۀ ( :)2در صورت تعلیق پذيرش مطابق مادۀ  ،26رفع تعلیق پذيرش توسنط سنازمان بنه بنورب
اعالم خواهدشد.
بخش هفتم :لغو پذیرش کاال

ماده  -28پذيرش كااي يك عرضه كااده به موجب هر يك از موارد زير لغو ميشود:
 -1در صورت تداوم تعلیق پذيرش بیش از ششماه و عدم رفع موجبات تعلیق؛
 -2در صورت انحالل يا ورشکستگي عرضه كاادۀ كاا؛
مادۀ  -29در صورت وقوع هريك از بادهاي مادۀ  ،28بورب ض ن ارائ گزارش به هیئت پذيرش مراتب را بنه
عرضه كااده اعالم ميكاد .عرضه كااده موظف است ظرف  30روز توضیحات خود را به هیئت پذيرش
ارائه ن ايد .در صورتيكه هیئت پذيرش تشخیص دهد عرضه كااده قادر به برطرف كردن موارد ماجر به
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لغو پذيرش است ،مهلت مشخصي را حسب مورد براي وي در نظنر ميگینرد .اينن مندت قابنل ت ديند
ن يباشد.
مادۀ  -30هیئت پذيرش ميتواند پذيرش كااي يك عرضه كااده را در دورهاي كه به عرضه كااده براي رفنع
موارد لغو مهلت داده ميشود ،به حالت تعلیق درآورد.
مادۀ  -31در صورت برطرف شدن موجبات لغو پذيرش در مهلت در نظر گرفتهشده ،عرضه كااده كناا موظنف
است گزارش اقدامات خود و ه چاین ساير اطالعات مورد نیاز را به بورب ارائه ن ايد.
مادۀ  -32چاانچه در مهلت پیشبیاي شده موارد لغو پذيرش رفع نگردد ،كااي آن عرضنه كاانده بنا تصنويب
هیئت پذيرش از فهرست نرخهاي بورب حذف ميشود.
مادۀ  -33بورب ،لغو پذيرش كاا را حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ تصنويب ،طني گزارشني بنا ذكنر داينل
مربوط ،به عرضه كااده و سازمان اطالع ميدهد .عرضه كااده كناا ميتوانند مراتنب اعتنراض خنود را
حداكثر ظرف مدت  10روز پس از ابالغ تص یم هیئت پذيرش ،به دبیرخانن سنازمان اعنالم كاند .ريي
هیئت مديرۀ سازمان در خصوص بررسي مجدد موضوع يا تأيید نظر هیئت پذيرش ،براي هیئت پذيرش،
بورب و عرضه كااده ازمااجراست.
مادۀ  -34پذيرش مجدد كاايي كه پذيرش آن در بورب لغو شدهاست ،پس از گذشت يك سنال از تناريخ لغنو
پذيرش با ارائ درخواست و احراز شرايط پذيرش امکانپذير خواهدبود.
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فصل سوم -پذیرش اوراق بهادار مبتنی برکاال
ماده  -35پذيرش اوراق بهادار مبتاي بر كاا به درخواست بورب توسط هیئت پذيرش انجام خواهد شد .بنورب
پس از دريافت پیشاهاد تولید كاادگان ،مصرف كاادگان ،واردكاادگان ،كارگزاران يا ساير نهادهاي منالي
مربوط نیز اقدام به ارائه درخواست پذيرش اوراق بهادار مبتاي بر كاا مين ايد.
ماده -36جهت پذيرش اوراق بهادار مبتاي بر كاا از ج له قراردادهاي آتي موارد زير توسط بورب تهیه و به
هیئت پذيرش ارائه ميگردد:
 .1گزارش توجیهي پذيرش شامل:
 )1تعريف و استانداردهاي دارايي پايه
 )2مشخصات بازار نقدي دارايي پايه
 )3آمار تولید ،مصرف ،واردات و صادرات دارايي پايه
 )4تولیدكاادگان و مصرفكاادگان ع دۀ داخلي و خارجي
 )5قوانین خاص حاكم بر تولید ،مصرف ،قی ت گذاري ،واردات يا صادرات دارايي پايه
 )6روند تغییرات قی ت داخلي و بین ال للي دارايي پايه طي  3سال گذشته
 )7پیشاهاد داماه نوسان قی ت روزانه قرارداد آتي و سقف حجم هر سفارش
 )8ن ون مشخصات قراردادهاي آتي موضوع مادۀ  4دستورالع ل اجرايي معامالت قراردادهاي آتي در
شركت بورب كااي ايران
 .2امیدنامه
 .3ساير اسااد يا اطالعات مهم به تشخیص بورب يا درخواست هیئت پذيرش.
تبصره -دارايي پايه از بین كااهاي پذيرفتهشده در بورب يا كااهاي داراي بازار نقدي قوي به
تشخیص هیئت پذيرش ،انتخاب ميگردد.
ماده -37هیئت پذيرش حداكثر ظرف  45روز پس از دريافت گزارش و مستادات مربوط از بورب ،نظر كتبي
خود را با ذكر دايل مباي بر تأيید يا رد پذيرش اوراق بهادار مبتاي بر كاا ،اعالم ميكاد.
ماده -38درصورت تايید پذيرش ،بورب موظف است حداكثر ظرف مدت  3ماه از تاريخ اعالم هیئت پذيرش
اقدام به درج اوراق بهادار مبتاي بر كاا در فهرست نرخهاي رس ي بورب و انتشار امیدنامه ن ايد .در
صورت عدم انجام اقدامات مذكور طي مهلت مقرر ،اخذ تايیديه مجدد از هیئت پذيرش الزامي است.
فصل چهارم :پذیرش صندوقهای سرمایهگذاری (قابل معامله)
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ماده  - 39شرايط پذيرش صادوقهاي سرمايهگذاري (قابل معامله) در حال تأسیس در بازار صادوقهاي
سرمايهگذاري (قابل معامله) عبارتاد از:
 4الحاقیه مصوب  94/12/18هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
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 -1موافقت سازمان با پذيره نويسي صادوق سرمايهگذاري به عاوان صادوق سرمايهگذاري قابل معامله به
بورب اعالم شده باشد؛
 -2پذيرش ت امي واحدهاي سرمايهگذاري عادي در بورب كااي ايران در اساسناامه صنادوق پیشبیاني
شده باشد؛
 -3كلی واحدهاي سرمايهگذاري صادوق با نام باشاد؛
 -4صادوق سرمايهگذاري ،دست كم داراي يك بازار گردان باشد.
 -5صادوق سرمايهگذاري طبق اساساامه و امیدنام خود براي سرمايهگذاري در گواهي سپردۀ كاايي
و يا اوراق بهادار مبتاي بر كاا ،در حال تشکیل باشد.
ماده  -40بورب حداكثر ظرف  10روز كاري پس از دريافت درخواست پذيرش و تک یل مدارک مورد نیاز
براي پذيرش صادوق سرمايهگذاري ،موافقت يا عدم موافقت خود با پذيرش صادوق را بر اساب شرايط ذكر شده
در مادۀ  39به سازمان و مدير صادوق اعالم ميكاد.
ماده  -41در صورت پذيرش صادوق سرمايهگذاري در بورب ،مدير صادوق سرمايهگذاري موظف است پس از
دريافت مجوز پذيرهنويسي از سازمان نسبت به پذيرهنويسي اولی واحدهاي سرمايهگذاري صادوق از طريق
بورب ،در چارچوب مقررات مربوطه اقدام كاد.
ماده  -42انجام معامالت ثانوي واحدهاي سرمايهگذاري عادي صادوق سرمايهگذاري پذيرفته شده در بورب
ماوط به درج نام آن در فهرست صادوقهاي سرمايهگذاري (قابل معامله) در بازار صادوقهاي سرمايهگذاري
(قابل معامله) است .درج نام صادوق سرمايهگذاري در فهرست يادشده ماوط به احراز شرايط زير است:
 .1دريافت مجوز فعالیت صادوق سرمايهگذاري از سازمان؛
 .2ارايه اساساامه و امیدنامه ثبت شده نزد سازمان ؛
 .3دارا بودن حداقل تعداد سرمايهگذار كه طبق مصوبه هیئت مديره بورب مشخص ميشود؛
 .4ارائه رسید پرداخت كارمزد پذيرش و درج با رعايت مقررات.
تبصره :در صورتي كه تا  3ماه پس از ات ام پذيره نويسي اولی واحدهاي سرمايهگذاري صادوق سرمايهگذاري
در بورب ،مراحل موضوع اين ماده از طرف صادوق تک یل نشده باشد ،بورب ميتواند پذيرش صنادوق را لغنو
كاد.
ماده  -43بورب موظف است بالفاصله پس از درج نام صادوق سرمايهگذاري در فهرست صادوقهاي
سرمايه گذاري در بورب ،اساساامه و امیدنامه صادوق را در پايگاه اياترنتي خود ماتشر و ظرف حداكثر  7روز
كاري از تاريخ درج نسبت به گشايش ن اد صادوق سرمايهگذاري در بازار مربوطه اقدام كاد.
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ماده  -44مدير صادوق سرمايهگذاري پذيرفته شده در بورب ،موظف است هرگونه تغییر در مفاد اساساامه و
امیدنامه صادوق سرمايهگذاري را حداكثر  1روز كاري پس از تأئید سازمان به بورب ارائه ن ايد.
ماده  -45پذيرش صادوق سرمايهگذاري در بورب ،در صورت خات فعالیت آن طبق اساساامه صادوق ،لغو
خواهد شد.
ماده  -46بورب مکلف است ظرف مهلت سه ماه از ابالغ دستورالع ل ،ضوابط لغو پذيرش را به سازمان
پیشاهاد دهد.
فصل پنجم :سایر موارد
بخش اول :کارمزدها

ماده -47بورب كارمزدهاي زير را دريافت ميكاد:
 -1كارمزد پذيرش كاا ،كه به ه راه درخواست پذيرش و تک یل مندارک اولینه از متقاضني دريافنت
ميشود.
 -2كارمزد درج كاا،كه براساب آمار ساانه عرضه كاا در بورب از عرضنه كاانده بنراي هنر سنال
دريافت ميشود.
تبصرۀ ( :)1متقاضي و عرضه كااده ،موظف اند حسب مورد كارمزدهاي فوق را بر اساب مصوب هیئت
مديرۀ بورب و حداكثر تا میزان سقفهاي تعیین شده توسط هیئنت منديرۀ سنازمان ،در مهلنت مقنرر
پرداخت ن اياد.
تبصرۀ ( :)2در صورت عدم پرداخت كارمزد توسط عرضهكااده در مهلت مقرر ،بورب ميتواند اين مبلغ
را از مطالبات و يا موجودي عرضهكااده نزد اتاق پاياپاي ريساً برداشت ن ايد.
بخش دوم :سایر مقررات

مادۀ  -48كااهايي كه قبل از تصويب اين دستورالع ل در بورب پذيرفتنه و عرضنه شندهاند ،بنا رعاينت اينن
مقررات ه چاان در بورب پذيرفته شده تلقي ميشوند.
مادۀ  -49ت ام عرضهكاادگان ،مادام كه كااي آنها در بورب پذيرفته شده است ،موظف به رعايت مقررات بازار
اوراق بهادار از ج له مفاد اين دستورالع ل ميباشاد.
مادۀ  -50در صورت نقض هر يك از مفاد اين دستورالع ل توسط اشخاص ذيربط ،بورب موظف است براساب
مقررات انضباطي خود به تخلفات آنها رسیدگي يا حسب مورد موارد را به مرجع ذيصالح گزارش ن ايد.
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