بسمه تعالی

شرایط پذیرش بازار فرعی
حداقل شرایط الزم:
 ممنوعیت یا محدودیت قانونی برای معامله کاال وجود نداشته باشد. کاال دارای مشخصات ،شرایط و کیفیت قابل احراز بوده و امکان تطبیق کیفیت آن با شرایط اعالمی در اطالعیه عرضهبرای بورس و خریداران وجود داشته باشد.
 عرضه کننده کاال توانایی تودیع وثایق الزم را جهت تضمین تحویل کاال نزد اتاق پایاپای داشته باشد و محدودیت قانونیجهت انجام معامله وی وجود نداشته باشد.
 کاالیی که توسط یک عر ضه کننده در سایر بازارهای بورس پذیرفته شده باشد  ،قابلیت پذیرش توسط همان عرضهکننده در بازار فرعی را ندارد.
 کاالهای پذیرش شده در بازار فرعی بورس کاالی ایران از جمله کاالهای زیر می باشند: .1اموال غیرمنقول
 .2کاالهایی که طبق مقررات شرایط پذیرش در بازار معامالت کاالی فیزیکی را از دست می دهند.
پذیرش اموال غیر منقول:
جهت هر نوبت عرضه کاال در بازار فرعی باید درخواستی مجزا به بورس ارائه شده و موافقت کمیته عرضه اخذ شود.
عرضه یک کاال در بازار فرعی دلیلی بر امکان تداوم عرضه آن بدون طی الزامات این بخش دستورالعمل نمیباشد .
کمیتۀ عرضه حداکثر  روز کاری پس از دریافت مستندات و اطالعات کامل موضوع مادۀ  دستورالعمل بازار فرعی بورس کاالی
ایران نظر خود مبنی بر موافقت یا عدم موافقت با پذیرش کاال در بازار فرعی بورس را اعالم منیماید و در صورت موافقت کمیتۀ
عرضه با پذیرش کاال در بازار فرعی ،بورس موظف است امیدنامه کاالی پذیرش شده و سایر مستندات مربوطه را به سازمان ارسال
نماید .
در صورتی که سازمان ظرف  روز کاری نظر خود را مبنی بر عدم عرضه به بورس اعالم نکند ،بورس می تواند نسبت به انتشار
عمومی امیدنامه اقدام نماید.
الزم به ذکر است کلیه مدار ک و مستنداتی که در جریان بررسی پذیرش کاالها در بازار فرعی ارائه می گردد  ،باید مستقالً در
سوابق بورس نگهداری شده و حسب در خواست سازمان بالفاصله ارائه گردد و در صورتیکه سازمان تشخیص دهد که در جریان

بررسی و موافقت با پذیرش کاالها در بازار فرعی یا نحوه و میزان اطالعات ارائه شده ،مقررات رعایت نشده است ،میتواند از عرضه
کاال در بازار فرعی جلوگیری نماید.
همچنین پس از پذیرش و تا قبل از عرضه کاال در بازار فرعی هر زمان که کمیته عرضه تشخیص دهد کاال شرایط پذیرش در بازار فرعی را از
دست داده یا عرضه کننده آن مقررات را نقض کرده است ،پذیرش آن کاال در بازار فرعی را لغو و از عرضه کاال در بازار فرعی جلوگیری
خواهدکرد .
پس از هر نوبت عرضه کاال ،پذیرش آن در بازار فرعی طبق ترتیبات دستورالعمل بازار فرعی بورس کاالی ایران خود به خود لغو می گردد.

پذیرش کاالهایی که قبالً در بازار معامالت کاالی فیزیکی پذیرفته شده و طبق مقررات تعلیق می شوند:
در صورت تعلیق کاالی یک عر ضه کننده در بازار معامالت کاالی فیزیکی بورس گزارش کارشناسی پذیرش کاال در بازار فرعی را به
کمیته عرضه ارائه می کند و در خصوص پذیرش کاالی مذکور در بازار فرعی طبق مواد و  دستورالعمل بازار فرعی تصمیم گیری

می شود.
در صورت پذیرش کاال در بازار فرعی ،حداکثر زمان معامله کاال در این بازار 3ماه از تاریخ تعلیق خواهد بود .طی این مدت ضرورتی
به طی فرآیند پذیرش برای هر نوبت عرضه نخواهد بود.
طی دوره سه ماهه موضوع بند فوق هر زمان که کاال رفع تعلیق شد ،معامالت کاال در بازار فرعی متوقف و در بازار معامالت کاالی
فیزیکی از سر گرفته خواهد شد.
در صورت تداوم تعلیق تا پایان دوره سه ماهه بورس باید گزارشی مبنی بر تصمیم گیری در خصوص تداوم تعلیق در بازار معامالت
کاالی فیزیکی به هیات پذیرش ارائه نماید.
در صورتی که هیات پذیرش تداوم تعلیق را تصویب نماید ،کاال کما کان در بازار فرعی معامله خواهد شد ،لیکن ضروری است به
ازای هر نوبت عرضه فرایند پذیرش کاال در بازار فرعی حسب ضوابط این دستورالعمل انجام شود.
حداکثر زمان تداوم پذیرش و معامله کاالهای موضوع این ماده در بازار فرعی ماه از زمان تعلیق کاال در بازار معامالت کاالی
فیزیکی خواهد بود و پس از پایان مدت مذکور پذیرش کاال به صورت خودکار در بازار فرعی لغو می گردد.

مدارک پذیرش کاال در بازار فرعی
-

درخواست پذیرش کاال
پرسشنامه پذیرش
فرم شناسه کاال
فرم سفارش فروش
رسید پرداخت حق پذیرش
مستندات الزم جهت احراز مالکیت عر ضه کننده بر کاالی مورد پذیرش که در خصوص هر نوع کاال توسط هیات مدیرۀ
بورس تعیین می گردد.
تعهد عر ضه کننده مبنی بر فراهم نمودن شرایط مورد درخواست بورس جهت بازدید متقاضیان خرید از کاالی مورد
پذیرش.

 اصل یا کپی برابر اصل مستندات کاالهای وارداتی که فهرست آن در پرسشنامۀ پذیرش قید شده است. تائیدیه مراجع ذیصالح در خصوص کاالهائی که عرضه آ نها به عموم مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهایقانونی می باشد.
 قرارداد مشاور پذیرش سایر اطالعات و اسناد به تشخیص متقاضی یا درخواست کمیته عرضهتوجه  :بورس مستندات مربوط به مشخصات و یا استاندارد کاال را در قالب امیدنامه در سایت رسمی خود درج و منتشر مینماید
و در صورت تشخیص کمیته عرضه ،گزارش ارزشیابی کاال توسط مراجع ذیصالح باید ارائه گردد .ضمن آنکه فرمت پرسشنامۀ
پذیرش ،فرم شناسۀ کاال ،امیدنامه و فرم سفارش فروش به تصویب هیات مدیرۀ بورس میرسد.

شرایط پذیرش کاال در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران
حداقل شرایط الزم:
 متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کاالی مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم انداز روشنی از تداومفعالیت متقاضی وجود داشته باشد.
 میزان عرضه کاال توسط متقاضی به گو نه ای باشد که امکان کشف عادالنه قیمت را در بورس فراهم آورد. کاال نباید مشمول محدودیت هایی از جمله محدودیت قیمت گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع ازکشف عادالنه قیمت کاال گردد.
توجه :هیئت پذیرش در زمان پذیرش هر کاال ،حداقل عرضه ساالنه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید ساالنه برای
تولیدکنندگان و از کل واردات ساالنه برای وارد کنندگان را مشخص می کند و تغییر حداقل های مذکور به پیشنهاد بورس و تایید
هیئت پذیرش امکان پذیر است.
توجه :عرضه کننده کاال در بورس ،موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر
کاال در بورس کاالی ایران و ضوابط مربوط در خصوص افشای اطالعات عرضه کاال را رعایت نماید.

فرم های پذیرش کاال در بازار فرعی
امیدنامه
پرسشنامه
تعهدنامه
درخواست پذیرش
فرم شناسه

بازار فیزیکی
حداقل شرایط الزم:
 متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کاالی مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم انداز روشنی از تداومفعالیت متقاضی وجود داشته باشد.
میزان عرضه کاال توسط متقاضی به گونه ای باشد که امکان کشف عادالنه قیمت را در بورس فراهم آورد.
 کاال نباید مشمول محدو دیت هایی از جمله محدودیت قیمت گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانعاز کشف عادالنه قیمت کاال گردد.
توجه  :هیئت پذیرش در زمان پذیرش هر کاال ،حداقل عرضه ساالنه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید ساالنه برای
تولیدکنندگان و از کل واردات ساالنه برای وارد کنندگان را مشخص می کند و تغییر حداقلهای مذکور به پیشنهاد بورس و تایید
هیئت پذیرش امکانپذیر است.
توجه :عرضه کننده کاال در بورس ،موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی
بر کاال در بورس کاالی ایران و ضوابط مربوط در خصوص افشای اطالعات عرضه کاال را رعایت نماید.

فرآیند پذیرش:
بورس حداکثر ظرف  03روز پس از تاریخ ثبت درخواست ،گزارش کارشناسی خود درخصوص شرایط پذیرش را به انضمام
مستندات مربوط به هیئت پذیرش ارسال منیماید .چارچوب گزارش کارشناسی مزبور ،به پیشنهاد بورس و تصویب هیئت
پذیرش تعیین میشود الزم به ذکر است  ،هیئت پذیرش حداکثر ظرف  03روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از
بورس ،نظر کتبی خود را با ذکر دالیل مبنی بر تایید یا رد پذیرش کاال ،از طریق بورس به متقاضی اعالم می کند .در صورت رد
درخواست ،متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت  13روز پس از ابالغ تصمیم هیئت پذیرش ،به دبیرخانۀ
سازمان اعالم کند .رای هیئت مدیرۀ سازمان در خصوص بررسی مجدد موضوع یا تایید نظر هیئت پذیرش ،برای متقاضی ،هیئت
پذیرش و بورس الزم االجراست .بر این اساس ،در صورتی که هیئت مدیرۀ سازمان اعتراض متقاضی را موجه تشخیص دهد،
درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح گردد.
همچنین در صورتی که درخواست متقاضی رد شود و به آن اعتراض ننماید یا پس از اجرای رای تجدیدنظر هیئت مدیرۀ
سازمان در هیئت پذیرش رد گردد ،طر ح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و انجام مجدد
کلیۀ مراحل و پرداخت حق پذیرش ،امکا نپذیر خواهد بود.
توجه  :درج نام کاالی پذیرفته شده در فهرست نر خ های بورس ،منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش
می باشد.
ضمن آنکه در صورت عدم عرضه کاالی یک عرضه کننده در بورس ظرف مدت ماه از درج آن در فهرست نر خهای بورس،
پذیرش آن در بورس لغو گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرایند پذیرش خواهد بود.

مدارک پذیرش کاال در بازار فیزیکی
-

کاال نباید مشمول محدودیتهایی از جمله محدودیت قیمت گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از
کشف عادالنه قیمت کاال گردد.
فرم درخواست پذیرش کاال ( در سربرگ شرکت پرینت گرفته شود و بصورت تایپی اطالعات درج گردد و به مهر و امضاء
برسد)
فرم تعهدنامه جهت پذیرش کاال (در سربرگ شرکت پرینت گرفته شود و بصورت تایپی اطالعات در ج گردد و به مهر و
امضاء برسد .ضمنا عرضه ساالنه مطابق با حداقل  03درصد تولید واقعی اعالم شده در فرم امید نامه شرکت باشد)
فرم پرسشنامه پذیرش کاال (اطالعات شرکت در سربرگ تایپ شده و پرینت و مهر شود و به امضاء اعضای صاحب امضای
هیئت مدیره برسد)
فرم امید نامه(اطالعات شرکت تایپ شده و پرینت شود)

 فرم شناسه کاال (اطالعات شرکت تایپ شده و پرینت و مهر شود و به امضاء اعضای صاحب امضای هیئت مدیره برسد)رسید پرداخت حق پذیرش
 کپی برابر اصل گواهی استاندارد کاال(در صورت عدم دریافت استاندارد کلیه نامه نگار ی ها با اداره استاندارد جهتدریافت استاندارد ارسال گردد بعالوه نامه تعهد شرکت مبنی بر دریافت استاندارد کاال تا یکماه آینده )
 برگه نتیجه آزمایشگاه جهت کاالهای وارداتی که به صورت نقدی عرضه می شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص شده یا در شرفترخیص می باشند:
برگ سبز گمرکی.
گواهی بازرسی مبدا یا مقصد حسب درخواست بورس.
قبض انبار برای کاالهایی که از گمرکات ترخیص و به انبارهای داخلی حمل شد ه اند.
 جهت کاالهای وارداتی که به صورت سلف عرضه می شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص نشد ه اند:پروفایل های کاالی وارداتی
گواهی کیفیت صادر شده توسط تولید کننده به همراه تعهدنامه وارد کننده مبنی بر تحویل کاال بر اساس گواهی کیفیت ارائه
شده
تعهدنامه واردکننده مبنی بر ارائه مستندات بند( 1 )7این ماده به بورس پس از ترخیص و قبل از تحویل کاال به مشتری
تائیدیه مراجع ذیصالح در خصوص کاالهائی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد.
سایر اطالعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست بورس یا هیئت پذیرش.

فرم های پذیرش کاال در بازارفیزیکی:
امیدنامه پذیرش و درج کاال
پرسشنامه پذیرش کاال
تعهدنامه پذیرش کاال
تعهدنامه پذیرش کاالهای وارداتی
فرم درخواست پذیرش
فرم شناسه کاالی کشاورزی
فرم شناسه محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی
فرم شناسه محصوالت صنعتی و معدنی

