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 شرکت بورس کاالی ایران )سهامی عام( ستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای آتی درد

 (تبصره23ماده و  52)شامل  هیئت مدیرۀ سازمان 08/07/1391 و 10/09/1388اصالحی مورخ  ،19/12/1386مصوب مورخ 

 

 فهرست

 1 .............. (عام یسهام) رانیا یکاال بورس شرکت در یآت یقراردادها معامالت ییاجرا دستورالعمل

 2 ......................................................................................................... اتیکل و فیتعار -اول فصل

 4 ............................................................................................. "یآت قرارداد" مشخصات - دوم فصل

 5 ................................................................................................ انیمشتر سفارش ثبت - سوم فصل

 7 ................................................................................................. مالتمعا انجام نحوه -چهارم فصل

 8 ................................................................................................................. هیتسو -پنجم فصل

 11 ..........................................................................................یینها هیتسو و کاال لیتحو -ششم فصل

 13 .......................................................................................................................... موارد ریسا

( عام یسهام)رانیا یکاال بورس شرکت در یآت یقراردادها معامالت ییاجرا دستورالعمل یالحاق ماده

 14 ................................................................................................. یاضطرار طیشرا خصوص در

 14 ........................................................................................ یاضطرار طیشرا صیتشخ یارهایمع( الف

 14 ................................................................................................................. ییاجرا اقدامات( ب
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 شرکت بورس کاالی ایران )سهامی عام( ستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای آتی درد

 (تبصره23ماده و  52)شامل  هیئت مدیرۀ سازمان 08/07/1391 و 10/09/1388اصالحی مورخ  ،19/12/1386مصوب مورخ 

 تعاریف و کلیات -فصل اول

 

 تعاریف -1مادۀ 

مجلال    1384یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالالمی ایالران مصالوب آارمالاه     یی که در ماده ها کلیه اصطالحات و واژه

 باشند. می ی دیگر دارای معانی ایلها ، به همان مفاهیم در این دستورالعمل نیز کاربرد دارند. واژهاند هشورای اسالمی تعریف شد

 وجود دارد. "بورس"در  "قرارداد آتی"آخرین روزی که امکان معامله یک . آخرین روز معامالتی: 1

 را برعهده دارد.  "قرارداد آتی"واحدی است که وظیفه تسویه و پایاپای . اتاق پایاپای: 2

 "وجه تضالمین اولیاله  "اخطاری است که به منظور افزایش وجه تضمین مشتریان تا سطح . اخطاریه افزایش وجه تضمین: 3

 شود. داده می

 در زمان اخذ موقعیت تعهدی است. "قرارداد آتی"در  ارزش دارایی تعهد شده. ارزش قرارداد: 4

و مشخصالات   "دارائالی پایاله  "گالذاران از وضالعیت   گزارشی است که برای اطالال  سالرمایه  . اطالعیه معامالتی قرارداد آتی: 5

رسالد، بالرای عمالوم منتشالر      مالی  "بالورس "هایی که به تصویب هیئت مدیرۀ  در قالب فرمهر نماد معامالتی  "قرارداد آتی"

 شود. می

 گردد. می است که توسط اتاق پایاپای جهت اطال  خریداران از وضعیت تحویل کاال به آنها ارائه  اعالمیه ای. اعالمیه تحویل: 6

گردد. در ایالن بالازار محالدودیتهای قیمتالی و میالداری       می بازاری است که پ  از پایان معامالت روزانه تشکیل. بازار جبرانی: 7

 ندارد. "قیمت تسویه روزانه"و معامالت آن تاثیری در محاسبه  یابد معامالت تغییر می

 مشتری   "موقعیت تعهدی باز"جدید معکوس در میابل  "موقعیت تعهدی"تبدیل تعهد از طریق اتخاا یک . بستن موقعیت: 8

 باشد. می (شرکت بورس کاالی ایران )سهامی عام. بورس: 9

و به ترتیبی که در این  "اتاق پایاپای"توسط  "جلسه معامالت"پ  از پایان است که ها: فرآیندی  روز رسانی حساب . به10

 شود. می دستورالعمل اکر گردیده است، با هدف کنترل وجوه تضمین مشتریان انجام

 از اقرار شخص فرمی است که قبل از فعالیت در بازار معامالت آتی باید به امضا مشتری رسیده باشد و حاکی . بیانیه ریسک: 11

 باشد. می مذکور نسبت به آگاهی کامل وی از ریسک موجود در این معامالت

تودیع  "اتاق پایاپای "وجهی است که خریداران باید به عنوان پیش پرداخت جهت تحویل کاال نزد :پیش پرداخت تحویل. 12

 نمایند.

 دار. سررسید شده توسط فروشنده به خری "قرارداد آتی"تسلیم دارایی پایه تحویل: . 13

قیمت  "توافق طرفین تعهد مبنی برسیوط تعهدات ایشان است که بر مبنای آن تسویه نهایی بر حسب آخرین. تسویه نقدی: 14

 گردد. صورت پذیرفته و مانده وجوه مسترد می "تسویه روزانه

 شود. یانجام م "حراج پیوسته"زمانی است که در آن معامالت بر مبنای  دوره . دورۀ عادی معامالتی: 15
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و  "جلسه عادی معالامالتی "،"دوره گشایش"است که شامل "قرارداد آتی"دوره زمانی انجام معامالت یک . جلسۀ معامالت: 16

 شود. می "دوره پایانی معامالت"

است که برای هر موقعیت تعهدی باز باید موجود باشد. حداقل  "وجه تضمین اولیه"حداقلی از سطح وجه تضمین:   . حداقل17

 شود. تعیین می "قرارداد آتی"ور در مشخصات هرمذک

 یابد. می آغاز و تا پایان جلسه معامالت ادامه "دوره گشایش"حراجی است که پ  از حراج پیوسته: . 18

جهت کشف یک نرخ برای اجرای سفارشات ثبت شالده و   "دوره پیش گشایش"حراجی است که پ  از . حراج تک قیمتی: 19

 شود. می مشرو  حراج پیوسته انجا

 مالورد اسالتفاده قالرار    "اتاق پایاپالای "حساب بانکی مشتری است که جهت تسویه وجوه توسط . حساب عملیاتی مشتری: 20

 گیرد. می

 شود. نماید و مطابق عرف بازار خریدار نامیده می شخصی است که تعهد به خرید دارایی پایه در سر رسید می. خریدار: 21

 است. "قرارداد آتی پذیرش شده "و دارائی موض . دارائی پایه:22

یابالد و طالی آن ورود سالفارش جدیالد و یالا ابطالال سفارشالات         ای است که بازار با آن پایان می دوره . دوره پایانی معامالت:23

کننالد، در ایالن    باشد و صرفاً سفارشاتی که با تغییر قیمت، شرایط برابری قیمت خرید و فروش را احالراز مالی   پذیر نمی امکان

 شوند. اجرا میدوره 

تغییر و حذف سالفارش وجالود دارد و لالیکن سفارشالات اجالرا       ،دوره ای است که در آن امکالالان ثبت :. دوره پیش گشایش24

 شود. مین

 گیرد. می صورت "قرارداد آتی"مدت زمانی است که طی آن عملیات مربوط به تسویه  . دوره تسویه روزانه:25

 است. "حراج تک قیمتی"و  "پیش گشایش"این دوره شامل دوره  . دوره گشایش:26

کاله در مشخصالات آن قالرارداد تعریالف      "قالرارداد آتالی  "فاصله زمانی اولین لغایت آخرین روز معامالت هالر   . دوره معامالت:27

 شود. می

صادر شده و مالکیت شخص را بر میدار مشخصالی از یالک    "بورس"سندی است که توسط انبارهای مورد تائید  رسید انبار: .28

 کند.  کاال گواهی می

 شود. می جهت انجام معامالت آتی تعیین "بورس"روزهای مجاز معامالتی که توسط هیئت مدیره  . روزکاری:29

 خرید یا فروش "موقعیت تعهدی"دستور مشتری جهت اتخاا  :سفارش .30

عالرف بالازار فروشالنده نامیالده      نمایالد و مطالابق   در سر رسید مالی  "دارایی پایه"شخصی است که تعهد به فروش  . فروشنده:31

 شود. می

شود در سررسید معین، میدار معینی از کاالی مشخص را به  قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می . قراردادآتی:32

شود آن کاال را با آن مشخصات خریالداری   می کنند بفروشد و در میابل طرف دیگر قرارداد متعهدقیمتی که االن تعیین می

شالوند مبلغالی را    مالی  طرفین به صورت شالرط ضالمن عیالد متعهالد     ،و برای جلوگیری از امتنا  طرفین از انجام قرارداد کند

شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند  می عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد به

با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را باله عنالوان اباحاله    و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب 

 تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند .

معامالت آتی به منظور  "بورس"اوراق بهادار مبتنی بر کاالیی است که توسط هیئت پذیرش  :. قرارداد آتی پذیرش شده33

 پذیرش شده است. "بورس"در 
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 گردد. می محاسبه و اعالم "بورس"ها توسط  قیمتی است که روزانه جهت به روز رسانی حساب . قیمت تسویه روزانه:34

 گردد. جهت انجام وظایف مصرح در این دستورالعمل تشکیل می "بورس"است که توسط هیأت مدیره  ای  کمیته. کمیتۀ آتی :35

این کمیته باید بر اساس میررات و با رعایت بی طرفی و انصاف عمل کنند. ضوابط اجرایی فعالیت کمیتاله توسالط   اعضای 

مسئولیت نظارت بر حسن انجام وظایف این کمیتۀ را بر عهده  "بورس"شود و مدیرعامل  تعیین می "بورس "هیئت مدیرۀ

 دارد.

و به منظور آگاهی اتاق پایاپای از آمادگی  "قرارداد آتی"فروشنده  و ارخریدسندی است که توسط  . گواهی آمادگی تحویل:36

 گردد. می های بورس ارائه وی جهت تحویل کاال در قالب فرم

 شود. سررسید می "قرارداد آتی "ماهی است که درآن . ماه قرارداد:37

 کند. می شخصی که به عنوان خریدار یا فروشنده در بازار فعالیت . مشتری:38

 در بازار معامالت آتی است. "قرارداد آتی"تعهد موضو  یک :قعیت تعهدی. مو39

 که در بازار معامالت آتی تسویه نهائی نشده است. "موقعیت تعهدی" . موقعیت تعهدی باز:40

 قالرارداد "متعهد به خرید دارائی پایه اکر شده در ،است که مشتری با اتخاا آن "موقعیت تعهدی" . موقعیت تعهدی خرید:41

 گردد. می "آتی

قرارداد "متعهد به فروش دارائی پایه اکر شده در  ،موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاا آن . موقعیت تعهدی فروش:42

 گردد. می "آتی

 شود. وجهی است که در قالب شرط ضمن عید از مشتریان دریافت می . وجه تضمین:43

جهت پوشالش ریسالک نوسالانات     "وجه تضمین اولیه"عدم کفایت  وجه تضمینی است که در صورت . وجه تضمین اضافی:44

گردد. این وجه با اعالم اتاق پایاپای و طی مهلت اعالم شالده   اخذ می "موقعیت تعهدی باز"قیمت، از کلیه مشتریان دارای 

 شود. تعیین می "بورس"از سوی این اتاق باید توسط مشتریان پرداخت گردد. میزان این وجه توسط 

 اخالذ  "موقعیت تعهالدی "وجه تضمینی است که جهت تضمین ایفای تعهدات مشتریان برای ایجاد یک  تضمین اولیه:. وجه 45

 شود. تعیین می "قرارداد آتی"شود. میزان این وجه در مشخصات هر می

اتالاق  "، بایالد نالزد   "اخطاریه افزایش وجاله تضالمین  "وجه تضمینی است که مشتریان بعد از دریافت  :. وجه تضمین جبرانی46

 تودیع نمایند. "پایاپای

 

 "قرارداد آتی"مشخصات  - فصل دوم
 

 ،یا کاالهای دارای بازار نیدی قوی به تشخیص هیئت پذیرش "بورس"شده در  از بین محصوالت پذیرفته "دارایی پایه" -2مادۀ 

 گردد.  انتخاب می

 باله  "قرارداد آتالی "شود. مشخصات  تعیین می "پذیرش شده قرارداد آتی"قابل معامله در بورس بر اساس  "قرارداد آتی" -3مادۀ 

 خواهد رسید. به تصویب هیئت پذیرش بورس  پیشنهاد

 باید شامل موارد ایل باشد: "قرارداد آتی"مشخصات  -4مادۀ 
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 "وجه تضمین اولیه" -11 "دارایی پایه"-1

 "حداقل وجه تضمین" -12 "قرارداد آتی پذیرش شده"-2

 حداکثر هر سفارش  -13 د آتیاندازۀ قراردا -3

 واحد قیمت  -14 استاندارد تحویل -4

 کارمزد معامالت -15 قرارداد آتی  ماه -5

 نماد معامالتی -16 حد نوسان قیمت روزانه  – 6

 ساعات معامله - 17 شامل:  "دوره معامالت" -7

 گواهی آمادگی تحویلمهلت ارائه  -18 اولین روز معامالتی  -

  پیش پرداخت تحویل - 19 روز معامالتی  آخرین -

 ی معامالتی باز ها سیف مجاز موقعیت - 20 تاریخ تحویل  -8

 ها جریمه-21 محل تحویل -9

  حداقل تغییر قیمت سفارش -10

 

، از مالتیهر نماد معا روز کاری قبل از آغاز معامالت 3را حداقل  "اطالعیه معامالتی قرارداد آتی"موظف است "بورس "-5مادۀ 

 طریق سایت رسمی خود به اطال  عموم برساند. 

 

 ثبت سفارش مشتریان - فصل سوم

 

گران، مجاز به انجام معامله آتی خواهند بود که مجوز انجام معامالت  های کارگزاری یا کارگزار/ معامله آن دسته از شرکت -6مادۀ 

یرش شده باشند. فعالیت در این بازار به منزله پذیرش مفاد این پذ "بورس"اخذ نموده و بدین منظور در  "سازمان"آتی را از 

 باشد. دستورالعمل می

های کارگزاری امکان دسترسی به سامانه معامالت برای انجالام معالامالت آتالی را خواهنالد      آن دسته از نمایندگان شرکت -7مادۀ 

 ند.احراز نموده باش "بورس"و "سازمان"های الزم را از نظر  داشت که صالحیت
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کد مشتری باید قبل از معامالت به درخواست مشتری، توسط کارگزار اخذ شده باشد. جهت اخذ کد مشتری کارگزار بایالد   -8مادۀ 

 مدارک زیر را از مشتری دریافت نماید. 

 برای اشخاص حیییی کپی شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگزار برابر اصل شده باشالد و بالرای اشالخاص حیالوقی مالدارک      -1

 تأسی  و دارندگان امضای مجاز و کپی شناسنامه صاحبان امضای مجاز که توسط کارگزار برابر اصل شده باشد.

 فرم تکمیل شدۀ درخواست کد مشتری  -2

 به امضای مشتری "بیانیه ریسک"فرم  -3

 گردد. تهیه و ابالغ می "بورس"توسط  "بیانیه ریسک"فرم درخواست کد و  : 1هتبصر

 باشد. می "بیانیه ریسک"یت مشتریان دارای کد معامالتی منوط به تکمیل فرم فعال : 2هتبصر

فعالیت مشتری در بازار معامالت آتی منوط به افتتاح حساب بانکی توسط مشتری جهت معامالت آتی خواهد بود. بانالک   -9مادۀ 

 اعالم خواهد شد.  "بورس"های مورد نظر و نحوۀ افتتاح حساب توسط  یا بانک

شده توسط  های تعیین توانند سفارش مشتریان را به صورت کتبی، تلفنی، از طریق اینترنت و یا سایر روش کارگزاران می -10مادۀ 

ابالالغ   "بالورس "های ثبالت سالفارش کاله توسالط      های مذکور را در فرم دریافت نمایند، لیکن موظفند کلیه سفارش "بورس"

 گردد، ثبت نمایند.  می

های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال بایگالانی و حسالب درخواسالت باله      د فرمکارگزاران مکلفن -11مادۀ 

 ارائه نمایند.  "سازمان"و یا  "بورس"

هنگام تکمیل فرم سفارش الزامالی اسالت. ایالن قاعالده در مالورد       ،جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت زمان دقیق و تاریخ -12مادۀ 

نیز الزم االجرا است. کارگزاران مکلفند بر اساس اولویت زمانی دریافت سالفارش مشالتری،   های الکترونیکی یا تلفنی  سفارش

 نسبت به اجرای سفارش اقدام نمایند.

را  "حسالاب عملیالاتی مشالتری   "باله    "وجه تضمین اولیاله  "کارگزار مکلف است قبل از ثبت سفارش هر مشتری، واریز  -13مادۀ 

 رداخت وجه تضمین اولیه با کارگزار خواهد بود.احراز نماید. در غیر اینصورت مسئولیت پ

 باشد: انوا  سفارشات قابل ارائه توسط مشتری به شرح ایل می-14مادۀ 

 الف( سفارش به قیمت معین: سفارشی است که باید در قیمت تعیین شده یا بهتر معامله شود.

 د.ب( سفارش به قیمت بازار: سفارشی است که باید با قیمت بازار معامله شو

 شود. می ج( سفارش جلوگیری از زیان: سفارشی است که در صورت رسیدن قیمت بازار به یک قیمت مشخص، اجرا

 رسد. می "سازمان"به تصویب  "بورس"سایر انوا  سفارشات به پیشنهاد  ه :تبصر

 شود.  بندی می سفارشات به لحاظ اعتبار به انوا  زیر دسته -15مادۀ 
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 :اعتبار تا پایان روز معامالتی ثبت سفارش[1]الف( اعتبار روزانه

 :اعتبار تا پایان جلسه معامالتی ثبت سفارش [2]ب( اعتبار جلسه معامله

 : اجرای سفارش به شرط انجام تمام آن و درغیر این صورت حذف سفارش  [3]اعتبار همه یا هیچ ج(

 :اعتبار تا زمان حذف سفارش [4]د( اعتبار تا زمان ابطال 

 :اعتبار تا زمان تعیین شده در سفارش [5]شده اعتبار تا زمان تعیینه( 

 ردد. گ تعیین می "بورس"سیف اعتباری معامالت هرمشتری و هرکارگزار توسط هیئت مدیره  -16مادۀ 

 نحوه انجام معامالت -فصل چهارم

 

 "بالورس "توسط هیئت مدیره "جلسۀ معامالت "و مدت هریک از مراحل  "بورس"ساعات و روزهای انجام معامله در  -17مادۀ 

 شود.  می تعیین و اعالم

 برسد. روز کاری قبل از اعمال، باید به اطال  عموم  3: تغییرات ساعات و روزهای معامله حداقل  1 هتبصر

عت شرو ، خاتمه یا طول مدت جلسه رسمی معامالتی در اثر اشکاالت فنی، بالورس یابالد   ا:در صورت تغییر اضطراری س2ه تبصر

تغییرات را قبل از اعمال، از طریق سایت رسمی خود اعالم و مستندات مربوط به دالیل بروز شرایط اضطراری را در سالوابق  

 سازمان ارائه نماید. مستندات را به، خود نگهداری نماید و حسب درخواست

ها براساس اولویت زمانی ورود سالفارش باله سالامانه     اجرای سفارشات براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت -18مادۀ 

 معامالتی خواهد بود.

ب مورد جهت تصویب ی دیگری را حسها ی مذکور در این ماده، اولویتها تواند عالوه بر اولویت می "بورس"هیات مدیره  ه:تبصر

 روز کاری قبل از اعمال، باید به اطال  عموم برسد.  3پیشنهاد نماید. این تغییرات حداقل  "سازمان"به 

 یابد.  می ادامه "حراج پیوسته"آغاز و با  "حراج تک قیمتی"با یک  "قرارداد آتی"معامالت  -19مادۀ 

، قیمت تسویه را براساس میررات این دسالتورالعمل  "عامالت روزانهجلسه م"حداکثر یک ساعت پ  از پایان  "بورس" -20مادۀ 

 نماید.  محاسبه و به عموم اعالم می

مشالخص   "قالرارداد آتالی  "و سیف حجم هالر سالفارش در زمالان پالذیرش      "قرارداد آتی"دامنه نوسان قیمت روزانه هر  -21 مادۀ

 شود. می

و پال  از   "بالورس "با پیشنهاد  "قرارداد آتی"ول دوره معامالتی تغییر دامنه نوسان قیمت و سیف حجم هر سفارش در ط ه:تبصر

 روز کاری قبل از اعمال، باید به اطال  عموم برسد.  3باشد. این تغییرات حداقل  امکان پذیر می پذیرشتصویب هیئت 

http://www.sena.ir/portal.aspx?tabid=1286#_ftn1#_ftn1
http://www.sena.ir/portal.aspx?tabid=1286#_ftn2#_ftn2
http://www.sena.ir/portal.aspx?tabid=1286#_ftn3#_ftn3
http://www.sena.ir/portal.aspx?tabid=1286#_ftn4#_ftn4
http://www.sena.ir/portal.aspx?tabid=1286#_ftn5#_ftn5
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و یالا تصالمیم    "قالرارداد آتالی  "در صورت وجود اطالعات یا وقو  شرایط اضالطراری کاله تالاثیر بالا اهمیتالی بالر قیمالت         -22مادۀ 

مدت یک جلسۀ معامالتی متوقف نموده و موضو  را جهت   تواند معامالت را حداکثر به می "کمیته آتی" گذاران دارد سرمایه

 رفع موارد توقف پیگیری نماید. 

و بالیش از آن بالا موافیالت     "بالورس "روزکالاری بالا دسالتور مالدیرعامل      3توقف معامالت بیش از یک جلسۀ معامالتی تا  ه :تبصر

 باشد. امکان پذیر می "سازمان"

معامالت مبتنی یا متاثر از این موارد را تشخیص  "کمیته آتی" این دستورالعمل، 22در صورت وقو  موارد موضو  مادۀ  -23مادۀ 

 نماید. عدم وقو  این گونه معامالت را اعالم می "بورس"کند. مدیرعامل  ارائه می "بورس"داده و به مدیرعامل 

شده معترض باشند باید اعتراض خود را با اکر دالیل  صورتی که کارگزار خریدار یا فروشنده نسبت به معامالت انجام در -24مادۀ 

در این خصوص  "بورس"اعالم نماید. تصمیم  "بورس"ساعت قبل از شرو  جلسه معامالتی روز بعد به  2برای رسیدگی تا 

 االجراست.  الزم

 کند.  منتشر می "سازمان"امالت بازار را طبق ضوابط گزارش آماری مع "بورس" -25مادۀ 

 هر کارگزار یا مشتری نباید از سیف مجاز تعیین شده برای نامبرده بیشتر باشد.  "ی تعهدی بازها موقعیت" -26مادۀ 

 شود.  تعیین می "بورس"هر مشتری یا کارگزار طبق ضوابط  "ی تعهدی بازها موقعیت": سیف مجاز هتبصر

ر صورتیکه ظن استفاده از اطالعات نهانی یا دستکاری قیمت در معامالت وجود داشته باشد و یالا تغییالرات غیرعالادی    د -27مادۀ 

 "بالورس "را صادر نمایند. در این حالالت   "قرارداد آتی"تواند دستور توقف نمادمعامالتی  می "سازمان"قیمت مشاهده گردد، 

بوطه نموده و تا رفع دالیل توقف نماد، موضو  را پیگیالری نمایالد. بازگشالایی    باید بالفاصله اقدام به توقف نماد معامالتی مر

 امکان پذیر خواهد بود.  "سازمان"مجدد نماد با موافیت 

 

 تسویه -فصل پنجم

 

نزد بانکی که بالدین منظالور    "حساب عملیاتی مشتری"م معامالت آتی، حسابی تحت عنوانهر مشتری باید جهت انجا -28مادۀ 

شود، افتتاح نماید. در زمان افتتاح حساب، مشتری اان تصرف در حساب مذکور را جهت انجام  می ایاپای معرفیتوسط اتاق پ

 ، مطابق میررات این دستورالعمل به اتاق پایاپای خواهد داد."ها روز رسانی حساب  به"عملیات 

 گیرد. می جامان "اتاق پایاپای"نیل وانتیاالت وجوه جهت تسویه حساب مشتریان توسط  ه:تبصر
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، "قالرارداد آتالی  "هالر   "وجه تضمین اولیاله "هر مشتری و میزان  "موقعیت تعهدی باز"متناسب با تعداد "اتاق پایاپای" -29مادۀ 

 نماید. می اقدام به مسدود نمودن حساب نامبرده

ن جلسه معالامالت روز بعالد اداماله    گردد و تا یک ساعت قبل از پایا می بعد از پایان معامالت آغاز "دوره تسویه روزانه" - 30مادۀ 

 خواهد یافت.

 دهد: را به شرح زیر انجام می "ها روز رسانی حساب به"عملیات  ،"قیمت تسویه روزانه"اتاق پایاپای بر اساس  - 31مادۀ 

 "ه روزاناله قیمت تسوی "را بر حسب تفاوت "قرارداد آتی"، تفاوت ارزش دارایی تعهد شده در "های تعهدی باز موقعیت"در مورد  -1

 نماید. می روزمعامالتی جاری با روز معامالتی قبل محاسبه و به حساب مشتریان منظور

کمترشالود، اتالاق    "حالداقل وجاله تضالمین   "مشتری از سطح  "وجه تضمین اولیه"در صورتی که پ  از انجام عملیات بند فوق  -2

 نماید.  می را برای کارگزار مربوطه ارسال "اخطاریه افزایش وجه تضمین"پایاپای 

مراتالب را باله اطالال  مشالتری مربوطاله       "اخطاریه افزایش وجاله تضالمین  "کارگزاران موظفند بالفاصله پ  از دریافت  -32مادۀ 

 خود ظرف مهلت زمانی میرر اقدام نماید."وجه تضمین جبرانی"برسانند تا وی نسبت به پرداخت 

  1جلسه معامالتی روز کاری بعد باید پرداخت شود. و پ  از شرحداکثر تا یک ساعت  "وجه تضمین جبرانی" :1ه تبصر

، پ  از پرداخت اند هدریافت کرد "اخطاریه افزایش وجه تضمین"جدید برای مشتریانی که  "موقعیت تعهدی باز"ایجاد  :2ه تبصر

 باشد.  می میدور "وجه تضمین جبرانی"

و اصالح موجودی حساب خالود تالا    "وجه تضمین جبرانی"ز تا پایان مهلت میرر نسبت به واری "مشتری"در صورتیکه  -33مادۀ 

اقدام ننماید، کارگزار مربوطه حسب دسالتور اتالاق پایاپالای اقالدام باله بسالتن تمالام یالا بخشالی از           "وجه تضمین اولیه"سطح 

 نماید. می مورد نیاز "وجه تضمین جبرانی"مشتری جهت تامین  "موقعیتهای تعهدی باز"

وجاله  "نتواند از محل بستن موقعیت معامالتی مشتری در ساعات معامالت عادی، اقدام به تالامین   در صورتیکه کارگزار -34مادۀ 

 نسبت به اجرای آن اقدام خواهد نمود. "بازار جبرانی"نماید، در  "تضمین جبرانی

 خواهد رسید. "بورس"به تصویب هیئت مدیرۀ  "بازار جبرانی"ضوابط اجرایی  : 1هتبصر

پوشش دهنده تعهدات وی نباشد،این تعهدات از محل  "بازار جبرانی"ی تعهدی مشتری در ها ن موقعیتدرصورتیکه بست :2هتبصر

 شود. می تامین"اتاق پایاپای"های وی نزد  موجودی کارگزار مربوطه و یا تضمین

رایی تعهالد شالده   معکوس با ارزش دا "ارزش قرارداد"خود نماید تفاوت  "بستن موقعیت"در صورتیکه مشتری اقدام به  -35مادۀ 

 شود. به حساب مشتری منظور می "قیمت تسویه روزانه "بر حسب آخرین "قرارداد آتی"در 

                                                 
1
حداکثر تا یک ساعت قبل "بهادار این تبصره تغییر و مهلت زمانی مقرر ازهیئت مدیره سازمان بورس و اوراق  8/7/91بر اساس مصوبه مورخ  

کاهش یافت. "حداکثر تا یک ساعت پس از شروع جلسه معامالتی روز بعد"به  "از پایان جلسه معامالتی روز بعد  
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 گردد: ی ایل محاسبه میها براساس رویه "قیمت تسویه روزانه"در پایان هر روز معامالتی،  -36مادۀ 

روز  آن "جلساله معالامالت   "پایالانی آخالرین    دقییاله  30، میانگین وزنی قیمت معامالت انجام شده طی "قیمت تسویه روزانه" -الف

 معامالتی است.

، "قیمالت تسالویه روزاناله   "درصد کل معامالت همان روز باشالد،  20در صورتیکه حجم معامالت در دوره زمانی بند الف کمتر از  -ب

 .روز معامالتی است آن "جلسه معامالت "میانگین وزنی قیمت معامالت انجام شده طی یک ساعت پایانی آخرین 

 "قیمالت تسالویه روزاناله   "درصد کل معامالت همالان روز باشالد،    20در صورتیکه حجم معامالت در دوره زمانی بند ب کمتر از  -ج

 باشد. می "قرارداد آتی "میانگین وزنی قیمت کل معامالت روزانۀ 

ین سفارش خرید و فروش ثبت شالده  انجام نشود، میانگین قیمت بهتر  معامله "قرارداد آتی "در صورتیکه در یک روز معامالتی،  -د

 "جلساله معالامالت  "در سامانۀ معامالتی که در محدوده مجاز نوسان قیمت روزانه قرار داشته باشد، در لحظالۀ اتمالام آخالرین   

 در نظر گرفته خواهد شد. "قیمت تسویه روزانه"روز، محاسبه و به عنوان  ن آ

کمیتالۀ  "توسالط   "قیمت تسویۀ روزاناله "های فوق ممکن نباشد،  روشبه هیچیک از  "قیمت تسویه روزانه"در صورتی که تعیین-ه

باله   "کمیتالۀ آتالی  "باله پیشالنهاد    "قیمت تسویه روزاناله " گردد. روش محاسبه تئوریک و بصورت تئوریک محاسبه می "آتی

 خواهد رسید. "بورس"تصویب هیئت مدیرۀ 

ایالان سالاعات کالاری همالان روز گالزارش تسالویه را بالرای        ، بایالد تالا پ  "قیمت تسویه روزانه"اتاق پایاپای پ  از اعالم  -37مادۀ 

 کارگزاران ارسال نماید. این گزارش شامل حداقل اطالعات مربوط به هر کارگزار به تفکیالک مشالتریان وی باله شالرح ایالل     

 باشد: می

 موجود "ی تعهدی بازها موقعیت"تعداد  -1

 بسته شده طی روز  "ی تعهدیها موقعیت"تعداد  -2

 بازشده طی روز "ی تعهدیها موقعیت"تعداد  -3

 میزان وجه تضمین موجود -4

 مورد نیاز "وجه تضمین اولیه"میزان  -5

 "وجه تضمین جبرانی" -6

 کارمزدها   -7

دقییه قبل از  30کارگزاران باید پ  از دریافت گزارش تسویه، آن را بررسی و در صورت هر گونه مغایرت موضو  را تا  -38مادۀ 

باله منزلالۀ تاییالد     "بالورس "گزارش کنند. عدم ارائه گزارش طی مهلت میالرر باله    "بورس"ی بعد کتباً به شرو  بازار روز کار

  باشد. گزارش تسویه و اسیاط حق اعتراض به آن از سوی کارگزاران می
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 تحویل کاال و تسویه نهایی -فصل ششم

 

بایالد نسالبت باله طالی      "قرارداد آتالی "شود و طرفین  می پ  از آخرین روز معامالتی، وارد دوره تحویل "قرارداد آتی" - 39مادۀ 

 فرایند تحویل اقدام نمایند.

چنانچه دارنده موقعیت تعهدی باز خرید یا فروش تصمیم به تحویل کاال بگیرد، طرف میابالل موظالف باله تحویالل طبالق       ه :تبصر

 وابط این دستورالعمل خواهد بود.ض

 یابد. می ادامه "ماه قرارداد"ز معامالتی شرو  و تا پایان دوره تحویل از روز کاری بعد از آخرین رو - 40مادۀ 

گالواهی  "توسالط کالارگزار مربوطاله     "مهلت اعالم آمادگی تحویالل  "طی باید  باز، "موقعیت تعهدی فروش"دارندگان  - 41مادۀ 

 را تحویل اتاق پایاپای دهند. "آمادگی تحویل

روز پایالان   "قیمت تسالویه روزاناله  "بر اساس  "قرارداد آتی"ه نگردد،ارائ "بورس"چنانچه مدارک فوق در مهلت مذکور به  ه:تبصر

تسالویه  "ه تبصالر دارنده موقعیت تعهدی فروشی که طبق ایالن  شده و  "تسویه نیدی" ،"گواهی آمادگی تحویلمهلت ارائه "

 . شود می "قرارداد آتی" مشخصات ی میرر درها مشمول جریمه شده است، "نیدی

گالواهی  "توسط کارگزار مربوطه  "گواهی آمادگی تحویل ارائهمهلت "طی باید  باز، "خریدت تعهدی موقعی"دارندگان  - 42مادۀ 

 را تحویل اتاق پایاپای دهند. "آمادگی تحویل

موقعیالت  "دارنالدگان  تعیین نموده باشد،  "پیش پرداخت تحویل"درصورتی که هیئت پذیرش در مشخصات قرارداد آتی  :1تبصره 

 "د پیش پرداخت تعیین شده را به حساب اتاق پایاپای واریز نموده و فیش واریز وجاله را باله همالراه    مکلفن باز "خریدتعهدی 

 .ارائه نماینداتاق پایاپای  به "گواهی آمادگی تحویل

روز پایان  "قیمت تسویه روزانه"بر اساس  "قرارداد آتی" ،ارائه نگردد "بورس"مدارک فوق در مهلت مذکور به چنانچه : 2هتبصر

تسالویه  "ه تبصالر دارنده موقعیت تعهدی خریدی که طبق این  شده و "تسویه نیدی " ،"گواهی آمادگی تحویللت ارائه مه"

 شود. می "قرارداد آتی "مشخصات  ی میرر درها مشمول جریمهشده است،  "نیدی

تواننالد   مالی  ی را کاله نی خریالداران بر اساس اولویت زمااتاق پایاپای  ،"گواهی آمادگی تحویلمهلت ارائه  "پ  از پایان  - 43مادۀ 

 اعالالم مربوطاله   انکالارگزار  باله  مشالخص نمالوده و   ،کاال را تحویل دهندتوانند  می و فروشندگانی را که کاال را تحویل گیرند

 نماید.  می

حویالل از  م آمالادگی ت آندسته از خریداران و فروشندگانی که علی رغم اعالم آمادگی تحویل، به دلیل عدم اعال قرارداد آتی ه:تبصر

 " ،"گواهی آمادگی تحویالل مهلت ارائه "روز پایان  "قیمت تسویه روزانه"بر اساس  امکان تحویل ندارد، لبسوی طرف میا

  شود. می "تسویه نیدی
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موقعیالت  "اقدام به باز نمودن  "مهلت اعالم آمادگی تحویل"روزهای معامالتی پ  از  در که و فروشندگانی خریداران - 44مادۀ 

به هر ترتیب باز نمودن موقعیت تعهدی جدیالد   .ارائه نمایندهمزمان نیز را  "گواهی آمادگی تحویل"نمایند باید  یم "تعهدی

 باشد. مینیز آمادگی تحویل کاالی موضو  قرارداد از سوی مشتری اعالم طی دوره مذکور به منزلۀ 

روز کالاری بعالد از آخالرین روز     12تا سالاعت  حداکثر ، در پایان آخرین روز معامالتی "موقعیت تعهدی خرید" گاندارند -45مادۀ 

را باله حسالاب    آخرین روز معامالتی "قیمت تسویه روزانه"بر حسب  "قرارداد آتی" دارایی تعهد شده وجهکل معامالتی باید 

 د. نارائه نمای "اتاق پایاپای"مربوطه به  کارگزار توسطواریز و فیش واریزی را  "اتاق پایاپای"

 " آخالرین روز معالامالتی   "قیمت تسویه روزاناله "بر حسب  "قرارداد آتی"وجه فوق در مهلت میرر پرداخت نگردد،  چنانچهه:تبصر

ی هالا  مشالمول جریماله  شده است،  "تسویه نیدی"ه تبصردارنده موقعیت تعهدی خریدی که طبق این شده و  "تسویه نیدی

 شود. می "قرارداد آتی "مشخصات میرر در

روز کالاری بعالد از آخالرین روز     12تا ساعت حداکثر  ،در پایان آخرین روز معامالتی "فروشعیت تعهدی موق" گاندارند -46مادۀ 

اتالاق  "مربوطاله باله    کالارگزار  توسالط حسب تعیین و اعالالم بالورس،    کاالی مورد تعهد رایا اصل  "رسید انبار" معامالتی باید

 . دنارائه نمای "پایاپای

آخالرین روز   "قیمت تسویه روزانه"بر حسب  "قرارداد آتی"، انجام نشود ی مهلت میررط تعهدات موضو  این مادهچنانچه  :هتبصر

مشالمول  شالده اسالت،    "تسویه نیدی"ه تبصردارنده موقعیت تعهدی فروشی که طبق این شده و  "تسویه نیدی "معامالتی 

 .شود می "قرارداد آتی "ی میرر درها جریمه

 خریدارانی را که ،بر اساس اولویت زمانی ،قرارداد "آخرین روز معامالتی"کاری پ  از  حداکثر تا پایان روزاتاق پایاپای  -47مادۀ 

ضمن واریزوجه معاملاله  توانند کاال را تحویل دهند، مشخص نموده و  می توانند کاال را تحویل گیرند و فروشندگانی را که می

 "اعالمیه تحویل". کارگزاران مربوطه باید نماید ائه میارخریدار  کارگزار بهرا  "اعالمیه تحویل"به حساب کارگزار فروشنده، 

 . این اعالمیه باید شامل موارد ایل باشد.ارائه نمایندمشتریان   از دریافت از اتاق پایاپای به را بالفاصله پ

 میدار و مشخصات کاالی تحویلی -1 

 نام فروشنده کاال -2

 بندی و نحوۀ تحویل زمان -3

 حویل کاال و میدار کاال در هر انبارآدرس انبارهای محل ت -4

 نام و آدرس نماینده فروشنده که خریدار برای تحویل گرفتن باید با آن در تماس باشد -5

شامل زمان خرید یا فروش و تعداد قراردادهای آتی خریداری شالده یالا فروختاله     "قرارداد آتی"گزارش معامالت خریدار بر روی  -6

 شده طی دوره 
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  "د انباررسی"مشخصات  -7

 ی خدمات و کارمزد تحویل کاالها هزینه -8

 "بورس"سایر اطالعات مورد نیاز به تشخیص  -9

فروشندگانی که به دلیالل عالدم    از سوی فروشنده یا "انبار رسید" ارائهبه دلیل عدم  که یآندسته از خریداران قرارداد آتی : 1هتبصر

 "تسالویه نیالدی   "، آخالرین روز معالامالتی   "قیمت تسویه روزانه"اساس  بر امکان تحویل ندارد،ریدار، خواریز وجه از سوی 

 شود.  می

و  هالا  چنانچه خریدار در موعد میرر نسبت به دریافت کاال از انبار معرفی شده از طرف فروشنده اقدام ننماید، کلیه هزیناله  :2هتبصر

 باشد. می خسارات مترتبه بعد از آن تاریخ به عهده خریدار

 "قالرارداد آتالی  "چه خریدار پ  از دریافت کاال هرگونه اختالفی در مورد مشخصات کاالی دریافتی با مشخصات چنان - 48مادۀ 

و هیئت داوری اعالم کند.  "بورس"مشاهده نماید، باید مراتب را حداکثر تا پانزده روز کاری بعد از پایان دوره تحویل کتباً به 

د ایفای تعهدات فروشنده و اسالیاط حالق اعتالراض باله آن از سالوی خریالدار       عدم اعالم مراتب طی مهلت میرر به منزلۀ تایی

 باشد.  می

 

 سایر موارد

 

ها و  و در صورت عدم تکافو از محل سپرده "حساب عملیاتی مشتری"ی میرر در قراردادها از محل موجودی ها جریمه - 49مادۀ 

 ل منظورخواهدشد.تضامین کارگزار مربوطه نزد اتاق پایاپای کسر و به حساب طرف میاب

آیالد و روز پال  از    چنانچه مواعد تعیین شده در این دستورالعمل مصادف با روز تعطیل باشالد، آن روز باله حسالاب نمالی     -50مادۀ 

 شود. تعطیل موعد محسوب می

همسر و فرزندان تحالت تکفالل ایشالان حالق خریالد و       ،"سازمان"و  "بورس"،های کارگزاری مدیران و کارکنان شرکت -51مادۀ 

 را ندارند.  "قرارداد آتی"وش فر

موظالف اسالت براسالاس میالررات      "بالورس "ربط،  در صورت نیض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ای -52مادۀ 

 صالح گزارش نماید.  را به مرجع ای مراتب مربوطه به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد



 

 15 از 14 صفحه

 

ی آتی در شرکت بورس ماده الحاقی دستورالعمل اجرایی معامالت قراردادها

 کاالی ایران)سهامی عام( در خصوص شرایط اضطراری
 ، الزم االجرا از تاریخ تصویب08/07/1391مصوبه هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 

 

 نیال ا ب بنالد  موضالو  یی اجرا اقدامات تواند یم بورس، ماده نیا الف بند مطابقی اضطرار طیشرا بروز صورت در

 :دهد انجام آن لیای ها تبصره در میرر باتیترت اساس بر را هماد

 یاضطرار طیشرا صیتشخی ارهایمع( الف

 

 بالازار  روزاناله  مالت یق نوسالان  حالد  برابالر  دو از شیبال  یزانال یم به هیپای دارائی نید بازار در هیپایی دارا متیق کاهش یا شیافزا (1

 . گردد مستند امکان صورت در و احراز اتکا قابل مراجع اعالم اساس بر دیبا مذکور راتییتغ که آن بری مبتنی آتی قراردادها

 اتیال عمل، اجتمالاعی ی هالا  یآرامال  نالا ، ییهالوا  و آب بالد  طیشالرا ، یسالوز  آتش، زلزله، لیس لیقب از مترقبه ریغی دادهایرو وقو  (2

ی بالرا  یا و سازد ممکن ریغ بورسی برا را هیتسو یا وی معامالت خدمات ارائه امکان کهی گرید واقعه هر یا و جنگ، یستیترور

 .دینما جادیای جد دیتهد آن

 احالراز  ریال ز شرط هردو همزمان وقو  صورت در که هیپایی دارا کی بری مبتنی آتی قراردادها معامالت دری معامالت گره جادیا (3

 :گردد یم

 در کهی بیترت به، هیاپیی دارا آن بری مبتنی آتی قراردادهای معامالتی نمادهای تمام در فروش یا دیخر سفارش صف وجود (1-3

 .باشد داشته وجود قرارداد 100 حداقل زانیم به سفارش صفی معامالت نماد هر

 یمعالامالت  نمالاد  هالر ی ازا به قرارداد 10 از کمتر نیانگیم طور به یمعامالت جلسه ازی متوال ساعت کی یط کهی صورت در (2-3

 . شود معامله، هیپایی دارا آن بری مبتنی آت قرارداد

 بالازار  گالذاران  هیسالرما  میتصالم  و آن مالت یق بالر  رگالذار یتاثی هالا  مولفاله  یالا  هیپایی دارا بازار درخصوصی اطالعات تیشفاف عدم (4

 .دهد شیافزا شدت به رایی دارا آنی آتی قراردادها معامالت بازار مخاطرات کهی نحو به، یآتی قراردادها

 ییاجرا اقدامات( ب

 

 ؛یاضطرار طیشرا رفع تا یمعامالت جلسه خاتمه و شرو  ساعت رییتغ (1

 جهت؛ دو هر ای جهت یک در ندهیفزا یتعهد تیموقع اخذ از ممانعت (2

 ن؛یتضم وجه شیافزا هیاخطاری دارا انیمشتری برا سفارش ثبت تیاولو تیرعا به الزام (3
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 بالا  ینال جبرا بالازار  باله  انالد  نکالرده  افالت یدر نیتضم وجه شیافزا هیخطارا کهی انیمشتر از دسته آن باز یها تیموقع ورود امکان (4

 شان؛یا درخواست

 ؛یجبران بازار در متیق راتییتغی برا سیف نییتع (5

 شان؛یا توسط انیمشتر به مربوط نیتضم حساب مازاد وجوه برداشت تیمحدود اعمال (6

 نوبت؛ چند یا کی یط متیق روزانه نوسان دامنه زانیم به حداکثر هیپای دارا کی یآتی قراردادها متیق نوسان حدودیی جابجا (7

 معامالت؛ جلسهی ط است سود در شانیا باز تعهدی یها تیموقع کهی انیمشتر باز یها تیموقع ازی درصد کاهش به الزام (8

 معامالت؛ جلسهی ط انیمشتر بازی تعهدی ها تیموقع سیف کاهش به الزام (9

 . هیتسو متیق نیآخر اساس بر بازار بازی تعهدی ها تیموقع هیکل بستن به الزام (10

 اخالذ  از پال   و بورس میتصم با آن 10 تیلغا 7ی بندها و بورس میتصم با ماده نیا ب بند 6 تیلغا 1ی هابند اقدامات :1 تبصره

 .بود خواهد اجرا قابل سازمان موافیت

 عالدم . باشند یم مذکور اقداماتی اجرا به مکلف کارگزاران، بورس توسط فوقیی اجرا اقدامات از یک هر ابالغ درصورت: 2 تبصره

 .شد خواهدی دگیرس مربوطه میررات طبق تخلفات نیا به و شده محسوب تخلف، کارگزار توسط بورسی الغاب اقدامات یاجرا

 . ابدی یم انیپا، ماده نیا الف بخش موضو ی ارهایمع رفع با یاضطرار طیشرا :3 تبصره

 کاله ی صورت در. دینمای رسان اطال  خودی رسم تیسا قیطر از را موضو  فوقیی اجرا اقدامات اعمال از قبل دیبا بورس :4 تبصره

 تیال رعا، باشالد  شالده  مشالخص  مالاده  نیا موضو یی اجرا اقداماتی رسان اطال  جهتی گریدی زمانبند، میررات ریسا براساس

 .بود نخواهدی ضرور، ماده نیا موضو ی اضطرار طیشرا در مذکور میررات

 

 

 

 

 


