بسمه تعالی

دستورالعمل تسویه و پایاپای معامالت بورس کاالی ایران
مصوب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ  1389/08/22شامل  35ماده و  22تبصره

بخش اول :تعاریف
ماده  :1اصطالحات و واژههایی که در این دستورالعمل به کار رفته است ،دارای معانی زیر میباشد:
 .1اتاق پایاپاي :واحد سازمانی از "شرکت" است که وظيفة تسویه و پایاپای کردن قراردادهای معامله
شده در بورس را بر عهده دارد.
 .2اطالعيه عرضه :سندی است که بورس براسااس االالعاات دریاافتی عرااه از کاارفرار فروشانده،
تنظيم و از الریق سایت رسمی خاود و ساامانه معاامالتی باه عماوو و کاارفراران االاال رساانی
مینماید.
 .3اعضاء اتاق پایاپاي :کارفرار ،کارفرار  /معاملهفر و هر شخص حقوقی دیگری است کاه تتات ایان
عنوان مطابق دستورالعمل پذیرش اعضا در اتاق پایاپای ،به عنوان عضو اتاق پایاپای پذیرفته شاده
است.
 .4اعالمية تسویه وجوه :سندی است که پس از تسویة معامله توسط اتاق پایاپای صادر و به کاارفرار
خریدار و فروشنده ارائه میشود.
 .5امور تسویه :عبارت است از واریر وجه قرارداد در تسویه نقدی ،ارائه اساناد در تساویه اعتبااری و
معامالت نسيه البق فرمت "شرکت" و همچنين واریر کارمردهای مربواله البق مقررات.
 .6انفساخ :عبارت است از انتالل قهری قرارداد به فونهای که قرارداد فاقد هرفونه آثاری میفردد.
 .7بورس :شرکت بورس کاالی ایران (سهامی عاو) است.
 .8تسویه و پایاپاي :فرآیندی است که الی آن حقوق و تعهدات الرفين معامله متاسبه و به ترتيبای
که در این دستورالعمل ذکر شده وجوه حاصل از معامله تسویه و اسناد مربواله مبادله میفردد.
 .9تضمين :منابع مالی و یا اسنادی است که هر عضو یا اشخاص الرف معامله به منظور تضمين انجاو
تعهدات خود در مقابل اتاق پایاپای ،به صورت نقدی ،امانتنامة بانكی (بدون قياد و شار)) یاا
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اوراق مشارکت تودیع می نمایند .اوابط اخذ و همچنين سایر تضامين مورد قبول توسط هياتت
مدیرۀ "شرکت" تعيين میشود.
 .10تلورانس تحویل :عبارت است از ميران مجاز تفاوت وزن کاالی تتویلی نسبت باه کااالی معاملاه
شده که توسط هيتت پذیرش بورس تعيين و در قالب اميدنامه منتشر میفردد.
 .11حساب عملياتي :حساب بانكی است که جهت تسویه وجوه البق اوابط این دستورالعمل توساط
اتاق پایاپای مورد استفاده قرار میفيرد.
.12حساب بستانکاران موقت :حسابی است که جهت واریر خسارت ناشی از فسخ یا انفساخ معاملاه و
همچنين انجاو امور تسویه و تتویل با تاخير البق اوابط این دستورالعمل توساط اتااق پایاپاای
مورد استفاده قرار میفيرد.
 .13حواله خرید کاال :سندی است که توسط کارفرار فروشنده البق فرمت "شرکت" ،به ناو خریدار
صادر میشود و خریدار میتواند با ارائه آن به فروشنده ،کاالی خریداری شده را تتویل فيرد.
 .14زمان تحویل :مدت زمانی است که در آن ،کاالی مواو قرارداد البق زمانهای تعياين شاده در
االالعية عراه و مهلتهای مقرر در این دستورالعمل تتویل داده میشود.
 .15مهلت تسویه :مهلت تسویه سه روز کاری بعد از روز انجاو معامله میباشد .زمانبندی انجاو اماور
تسویه الی مهلت تسویه براساس مصوبه هيتت مدیرۀ "شرکت" تعيين میفردد.
 .16سازمان :سازمان بورس و اوراق بهادار است.
 .17سقف اعتباري :حداکثر ارزش معامالتی است که متناسب با تضامين ارائه شده برای هر عضو اتاق
پایاپای ،توسط هيتت مدیره "شرکت" تعيين و ابالغ میشود.
 .18حوادث غيرمترقبه (فورس ماژور) :حوادثی است خارجی ،غيرقابل اجتناب و غيرقابال پاي بينای
که در نتيجه وقو آن متعهد اعم از خریدار و فروشنده قادر به انجاو تعهد خود نباشد.
 .19شرکت :شرکتی است که وظيفه تسویه و پایاپای معامالت انجاو شده در بورس کاالی ایران را بر
عهده دارد.
 .20صورت وضعيت حساب :فرارشی از واعيت حساب معامالت هر عضو اتاق پایاپای است کاه الباق
اوابط این دستورالعمل توسط اتاق پایاپای به تفكيک هر عضو صادر و به وی اعالو میشود.
 .21گواهينامه انجام معامله :سندی است که پس از قطعی شدن معامله ،توسط باورس صاادر و بارای
اتاق پایاپای ارسال میفردد.
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 .22وجوه تضمين :منابع مالی است که از متل پرداختهای اعضاء اتاق پایاپای یا اامانت ناماههاای
بانكی ایشان توسط "شرکت" تامين شده و نتوۀ ادارۀ آن البق اوابطی است کاه باه پيشانهاد
" شرکت" به تصویب هيتت مدیرۀ سازمان خواهد رسيد.

بخش دوم :اعضاء و شرایط عضویت در اتاق پایاپاي و وظایف عضو اتاق پایاپاي
ماده  :2عضو اتاق پایاپای موظف است موافقتنامه عضویت در اتاق پایاپای را امضاء نموده و حق عضویت
خود را البق مقررات پرداخت نماید.
ماده  :3ميران حق عضویت اتاق پایاپای توسط هيتت مدیرۀ "شرکت" در چارچوب ساقفهاای مصاوب
هيتت مدیرۀ سازمان بصورت ساالنه تعيين میفردد.
ماده  :4عضو اتاق پایاپای مكلف است االالعات زیر را به ترتيبی که مشخص شده است به "شرکت" ارائه
نماید:
 .1هر نو مجازات یا واعيتی که موجب ممنوعيت عضو اتاق پایاپای و یا مدیرعامل و یا هر یک
از اعضای هيتت مدیره اشخاص حقوقی عضو اتاق پایاپای از تصرف در اموال و یا متروميات از
انجاو معامالت میشود (از قبيل ورشكستگی ،توقيف اموال یا منع شرکت در معامالت ویژه)
 .2تغييرات ثبتی عضو اتاق پایاپای اعم از تغيير در مدیران ،اقامتگاه شرکت و سایر موارد پاس از
ثبت تغييرات
 .3سایر االالعات مورد درخواست از اعضاء اتاق پایاپای البق مصوبات هيتت مدیرۀ "شرکت"
تبصره :نقض مقررات فوق تخلف متسوب شده و مواو توسط "شارکت" جهات رسايدفی باه
مرجع رسيدفی به تخلفات ارجا خواهد شد.
ماده  :5نتوۀ عضویت ،سایر شرایط و وظایف عضو اتاق پایاپای البق اوابطی است که به پيشنهاد هيتت
مدیرۀ "شرکت" ،به تصویب هيئت مدیرۀ سازمان میرسد.

بخش سوم :فرآیند کنترل پيش از عرضه
ماده  :6کارفرار عراهکننده موظف است مستندات زیر را حداکثر تاا سااعت  14/30روز کااری قبال از
عراه به اتاق پایاپای ارائه نماید:
 .1االالعيه عراه که قبالً به تائيد بورس رسيده است ؛
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 .2تضامين و سپردههای مورد نياز جهت عراه کاال البق اوابط تضمين؛
 .3فواهی عراهکننده مبنی بر تفویض اختيار صدور حواله خرید کاال توسط کاارفرار فروشانده،
البق فرمت اعالمی "شرکت" ؛
 .4سایر مستندات البق مقررات مصوب هيتت مدیرۀ "شرکت".
ماده  :7در صورتی که مستندات و مدارک مواو ماده  6الی مهلات مقارر و بصاورت کامال باه اتااق
پایاپای ارائه فردد ،اتاق پایاپای موظف است پس از بررسی رعایت اوابط مربو) به تعهادات ،تضاامين و
سایر مقررات مربواله ،حداکثر تا ساعت  15/30همان روز مراتاب موافقات یاا عادو موافقات خاود را در
خصوص عراه ،به بورس اعالو نماید.
تبصره :در صورت عدو موافقت ،اتاق پایاپای باید مراتب را حداکثر تا ساعت  15/30همان روز باه
کارفرار عراهکننده اعالو نماید.

بخش چهارم :فرآیند تسویه و پایاپاي
ماده  :8اتاق پایاپای پس از دریافت فواهيناماة انجااو معاامالت نسابت باه صادور صورتتسااب شاامل
االالعات قرارداد از جمله ارزش قرارداد ،ماليات ،کارمردهای مصوب اعم از کارمردهاای کاارفرار ،باورس،
حق نظارت سازمان و سایر هرینههای مصوب اقداو مینماید.
ماده  :9اعضاءاتاق پایاپای مكلفند براساس صورت حساب صادره نسبت باه تساویه معاامالت خاود الای
مهلت تسویه و براساس اوابط این دستورالعمل ،اقداو نمایند.
ماده  :10در صورتی که امور تسویه هر معامله به الور کامل توسط کارفرار خریدار انجاو شده باشد ،اتاق
پایاپای اقداو به صدور اعالمية تسویة وجوه آن معامله مینماید.
ماده  :11پس از صدور اعالمية تسویة وجوه ،کارفرار فروشنده حوالة خرید کاال را البق اوابط این
دستورالعمل صادر مینماید.
ماده  :12اتاق پایاپای پس از صدور حوالة خرید کاال توسط کارفرار فروشنده ،نسبت به واریر وجوه مربو)
و کارمردها به حساب ذینفعان اعم از فروشنده ،بورس" ،شرکت" ،سازمان و کارفراران الرف معامله
همچنين ارایة حوالة خرید کاال به کارفرار خریدار اقداو مینماید.
تبصره  :در صورت بروز اشكاالت فنی یا عملياتی از جمله متدودیتهای شبكه بانكی واریر وجوه مواو
این ماده حداکثر تا یک روز کاری پس از صدور حوالة خرید کاال بالمانع است .اتاق پایاپای باید
مستندات مربو) به اشكاالت فنی یا عملياتی را در سوابق خود نگهداری و حسب درخواست سازمان ،آن
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را ارایه نماید .به هر ترتيب کارفراران موظف به تسویه در مهلتهای مقرر در این دستورالعمل میباشند و
شرایط مواو این تبصره صرفاً مربو) به اتاق پایاپای میباشد.
ماده  :13روشهای تسویه معامالت به شرح زیر میباشد:
 .1تسویه نقدی :در این روش وجه قرارداد ظرف مهلت تسویه به صورت نقدی توسط کاارفرار
خریدار به حساب عملياتی واریر میفردد و اسناد مربواله به اتاق پایاپای ارائه میشود.
 .2تسویه اعتباری :در ایان روش ظارف مهلات تساویه ،ساند تساویه اعتبااری الباق فرمات
"شرکت" به تائيد فروشنده و کارفرار فروشنده رسايده و باه هماراه ساایر مساتندات الزو
توسط کارفرار خریدار به اتاق پایاپای ارائه میشود .در سند تساویه اعتبااری فروشانده باه
دریافت ثمن معامله اقرار میکند.
تبصره  :1در تسویه معامالت به هر یک از روشهای فاوق ،کارمردهاا ،ماليااتهاای متعلقاه و
خسارتهای تعيين شده در این دستورالعمل باید به صورت نقدی و الی مهلتهاای
مقرر در این دستورالعمل به حساب اتاق پایاپای واریر شود.
تبصره  :2در معامالتی که به صورت اعتباری تسویه میشود ،کارفرار خریدار کلية کارمردهاای
مصوب دو الرف معامله را جهت تسویة معامله پرداخت مینماید و کارفرار فروشانده
مكلف است سهم فروشنده از کارمردهای معاملة مذکور را حداکثر ظارف مهلات 10
روز تقویمی از زمان تسویه به کارفرار خریدار پرداخت نماید.
تبصره  :3ارائه سند تسویه اعتباری به اتاق پایاپای به منرلة تایيد تسویه و احراز اسناد مربوالاه
توسط فروشنده و همچنين کارفراران خریدار و فروشنده میباشد.
ماده  :14موعد تسویه قراردادها به شرح زیر میباشد:
 .1در قراردادهای نقدی و سلف حداکثر تا پایان مهلت تسویه ،کارفرار خریدار باید نسبت به
تسویه قرارداد اقداو نماید .تسویة قراردادهای مذکور به دو روش تسویة نقدی یا تسویة
اعتباری امكانپذیر میباشد.
تبصره :روش تسویة معامله باید دراالالعيه عراه قيد فردد .پس از انتشار االالعيه عرااه
فقط تغيير روش تسویه اعتباری به نقدی با درخواست خریدار و پس از اعالو اتااق
پایاپای امكانپذیر است.
 .2در قراردادهای نسيه ،اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه معامله توسط فروشنده باید در
االالعية عراه قيد فردد .کارفرار خریدار مكلف است حداکثر تا پایان مهلت تسویه نسبت
به ارائه اسناد مورد اشاره در االالعيه عراه به کارفرار فروشنده اقداو و تتیيدیه فروشنده و
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کارفرار وی مبنی بر پذیرش تعهدات مربو) به تسویه معامله را البق فرمت ابالغی
"شرکت" به اتاق پایاپای ارائه نماید.
تبصره :در صورتی که در معامالت نسيه و البق اعالو فروشنده در االالعية عراه ،بخشی
از ثمن معامله به صورت نقدی به عنوان پي پرداخت تعيين شده باشد ،کارفرار
خریدار مكلف است حداکثر تا پایان مهلت تسویه و همرمان با ارائة اسناد مواو
این ماده ،وجه پي پرداخت را واریر نماید.
 .3تسویة معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال از قبيل قراردادهای آتی و اختيار معامله (خرید و
فروش) ،قراردادهای معامله شده در رینگ صادراتی و سایر قراردادها البق دستورالعملهاای
مربواله که به تصویب شورا یا هيئت مدیرۀ سازمان ،حسب مورد رسيده است ،انجاو خواهاد
شد.
ماده  :15در صورتی که انجاو امور تسویه با تتخير و حداکثر تا  7روز تقویمی پس از مهلت تسویه انجاو
شود ،کارفرار خریدار به ازای هر روز تقویمی تتخير موظف به پرداخت  0/25درصد ارزش معامله
میباشد .این مبلغ باید در هنگاو تسویه به صورت یكجا به حساب بستانكاران موقت شرکت و به نفع
فروشنده واریر شود .پرداخت این وجه به فروشنده ،از الریق کارفرار فروشنده و پس از کسر تعهدات
فروشنده در مقابل اتاق پایاپای صورت میفيرد.
تبصره :مبنای متاسبة جرایم تتخير مواو این ماده ،زمان و تاریخی است که اعالمية تسویة
وجوه توسط اتاق پایاپای صادر شده است.
ماده :16چنانچه کارفرار خریدار تا پایان  7روز تقویمی پس از مهلت تسویه امور تسویه را انجاو ندهد،
معاملة وی منفسخ فردیده و کارفرار خریدار مكلف است  5درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت
انفساخ به همراه سایر هرینههای مصوب شامل دو سر کارمرد بورس ،کارمرد کارفرار فروشنده ،دو
سرکارمرد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان ،پرداخت نماید .خسارت انفساخ معامله باید حداکثر یک
روز کاری پس از اعالو اتاق پایاپای و به صورت یكجا به نفع فروشنده و به حساب بستانكاران موقت
شرکت واریر شود .در صورت پرداخت جریمههای تتخير معامله قبل از زمان انفساخ ،کارفرار خریدار باید
مابهالتفاوت خسارت انفساخ و خسارت تتخير پرداخت شده را به حساب بستانكاران موقت پرداخت نماید.
پرداخت خسارت انفساخ به فروشنده از الریق کارفرار فروشنده و پس از کسر تعهدات فروشنده در مقابل
اتاق پایاپای صورت میفيرد.
ماده  :17پرداخت خسارتهای ذکر شده و سایر هرینههای مصوب در مواد  15و  16توسط کارفرار
خریدار ،از متل پي

پرداخت خریداران پرداخت میفردد .در صورت عدو دریافت پي
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پرداخت از

خریداران ،کارفرار خریدار رأساً مكلف به پرداخت خسارتها و سایر هرینههای مصوب در مواد مذکور
میباشد .به هر ترتيب مسئوليت واریر وجوه یاد شده ،به عهدۀ کارفرار خریدار است.
ماده  :18بورس در دورههای سه ماهه نسبت به بررسی دالیل و عوامل انفساخ معامالت اقداو و براساس
آن متدودیتهایی را برای معامالت مشتریان یا کارفرارانی که فعل یا ترک فعل آنان منجر به انفساخ
معامله شده است ،واع مینماید .اوابط اجرایی مواو این ماده توسط هيتت مدیرۀ بورس تصویب
میشود.

بخش پنجم :تحویل کاالي موضوع قرارداد
ماده  :19تتویل کاالی مواو قراردادهای نقد ،نسيه و سلف البق زمان تتویل اعالو شاده در االالعياة
عراه توسط کارفرار فروشنده انجاو میفيرد .حداکثر زمان تتویل به شرح ذیل میباشد:
 .1در قراردادهای نقدی و نسيه ،حداکثر تا سه روز کاری پس از مهلت تسویه ،در صاورتی کاه
انجاو امور تسویه با تتخير صورت پذیرد ،باه مياران روزهاای تاتخير باه ایان مهلات اااافه
میشود.
 .2در قراردادهای سلف با سررسيد کمتر از  30روز ،حداکثر تا  5روز تقویمی پس از سررسايد
تتویل
 .3در قراردادهای سلف با سررسيد  30روز و بيشتر ،حداکثر تا  15روز تقویمی پس از سررسيد
تتویل
ماده  :20در قراردادهای نقد ،نسيه و سلف کارفرار فروشنده مكلف است حداکثر تا پایان روز کاری انجاو
امور تسویه از سوی کارفرار خریدار ،نسبت به صدور حوالة خرید کاال و ارائاه آن باه اتااق پایاپاای اقاداو
می نماید.
تبصره  :1کارفرار خریدار مكلف است االالعات الزو جهت صدور حوالة خرید کااال را تاا زماان
انجاو امور تسویه ارایه نماید .در هر صورت کارفرار فروشنده ،در مهلت مقرر در ایان
ماده ،براساس االالعات ارایه شده توسط کارفرار خریدار ،اقداو به صدور حوالة خریاد
کاال خواهد نمود.
تبصره  :2فروشنده ،اختيار صدور حوالة خرید کاال را براساس معامالت انجااو شاده در باورس،
کتباً به کارفرار فروشنده تفویض مینماید.
ماده  :21وجوه معامله تا زمان صدور حوالة خرید کاال توسط کارفرار فروشنده ،نرد اتاق پایاپای باقی
مانده و در صورت صدور حوالة مذکور ،به فروشنده پرداخت خواهد شد.

7

ماده  :22در قراردادهای نقد ،نسيه و سلف در صورت عدو صدور حوالة خرید کاال الی مهلت مقرر در
مادۀ 20این دستورالعمل ،قرارداد منفسخ میفردد و اصل وجه و خسارتها و کارمردها به شرح زیر
پرداخت میشود:
 .1در صورتی که فروشنده به هر نتو از صدور حوالة خرید کاال توسط کارفرار فروشنده الی
مهلت مقرر جلوفيری نماید ،وی مكلف است  5درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت
انفساخ به همراه کلية هرینههای مصوب شامل دو سرکارمرد بورس ،کارمرد کارفرار خریدار و
فروشنده ،دو سر کارمرد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید .در این حالت
خسارت و کارمردهای مواو این بند از متل وثایق یا مطالبات فروشنده نرد اتاق پایاپای و
در صورت عدو تكافو ،از متل وثایق کارفرار فروشنده نرد اتاق پایاپای تتمين میفردد.
 .2در صورتی که عدو صدور حوالة خرید کاال ناشی از فعل یا ترک فعل کارفرار فروشنده باشد،
وی باید  5درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه سایر هرینههای مصوب
شامل دو سر کارمرد بورس ،کارمرد کارفرار خریدار ،دو سرکارمرد تسویه و دو سر حق نظارت
سازمان را پرداخت نماید .خسارت انفساخ معامله باید حداکثر یک روز کاری پس از اعالو اتاق
پایاپای و به صورت یكجا به نفع خریدار و به حساب بستانكاران موقت "شرکت" واریر شود.
تبصره :در صورت انفساخ معامله ،اصل وجه و خسارتهای متعلقه از الریق کارفرار خریدار و
پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای به خریدار پرداخت میشود.
ماده  :23فروشنده مكلف است کاالی معامله شده را در متدودۀ تلورانس تتویل مجاز ،به خریدار تتویل
دهد.
تبصره  :1در صورتی که حجم کاالی تتویل شده در متدودۀ تلورانس تتویل مثبت باشد،
تسویة وجوه ناشی از تلورانس تتویل ،قبل از تتویل آخرین متمولة کاال توسط
خریدار به فروشنده پرداخت میشود .در صورت تتویل کاال با تلورانس مثبت و عدو
دریافت وجه ،مسئوليت تتویل آخرین متموله با فروشنده بوده و بورس" ،شرکت" و
کارفراران الرف معامله در این خصوص مسئوليتی ندارند.
تبصره  :2در صورتی که حجم کاالی تتویل شده در متدودۀ تلورانس تتویل منفی باشد،
فروشنده مكلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تتویل آخرین متموله نسبت به
تسویه حساب با خریدار اقداو نماید .در غير این صورت خریدار می تواند حداکثر تا 2
ماه پس از تتویل آخرین متموله از الریق کارفرار خود درخواست دریافت وجه
مربواله را به اتاق پایاپای ارایه نماید .این مبلغ از متل وجوه یا وثایق فروشنده نرد
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اتاق پایاپای و در صورت عدو تكافو از متل وجوه یا وثایق کارفرار فروشنده پرداخت
خواهد شد .پرداخت این وجه به خریدار ،از الریق کارفرار خریدار و پس از کسر
تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای صورت میفيرد.
ماده  :24در صورت عدو تتویل تماو یا بخشی از کاال البق زمان تتویل اعالمی در االالعية عراه و
شرایط مندرج در مادۀ  19این دستورالعمل ،خریدار میتواند درخواست مكتوب خود را البق فرمت
"شرکت" به همراه اسناد مثبته مبنی بر تاخير در تتویل کاال توسط فروشنده از الریق کارفرار خریدار
به اتاق پایاپای ارائه نماید و براساس آن در خواست تتویل با تتخير یا فسخ بخ

تتویل نشده قرارداد را

بنماید.
تبصره :در صورت عدو ارائه درخواست مكتوب مواو این ماده به اتاق پایاپای حداکثر تا 30
روز تقویمی پس از پایان مهلت تسویه برای قراردادهای نقدی و نسيه و پس از تاریخ
سررسيد قرارداد سلف ،از نظر "شرکت" ،تعهدات الرفين ایفا شده تلقی میفردد.
ماده  :25در صورت ارائه درخواست فسخ معامله البق ماده  24این دستورالعمل و احراز عدو تتویل کاال
از سوی فروشنده توسط اتاق پایاپای ،فروشنده مكلف است عالوه بر پرداخت اصل مبلغ مقادیر تتویل
نشده قرارداد ،خسارت فسخ و سایر هرینههای مصوب از جمله دو سر کارمرد بورس ،کارمرد کارفرار
خریدار و فروشنده ،دو سرکارمرد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید .این مبلغ از متل
وجوه یا وثایق فروشنده نرد اتاق پایاپای و در صورت عدو تكافو ،از متل وجوه یا وثایق کارفرار فروشنده
تتمين خواهد شد .پرداخت این وجه به خریدار ،از الریق کارفرار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در
مقابل اتاق پایاپای صورت میفيرد.
تبصره :خسارت فسخ مواو این ماده عبارت از  5درصد ارزش کاالی تتویل نشده به قيمت
معامله به عالوۀ  0/25درصد مبلغ مقادیر تتویل نشده به صورت روزشمار و به ازای
روزهای بين زمان واریر وجه معامله به حساب فروشنده یا کارفرار وی تا بازپرداخت
مبلغ مقادیر تتویل نشده از سوی کارفرار فروشنده میباشد.
ماده  :26در صورت ارایة درخواست تتویل با تاخير ،البق ماده  24این دستورالعمل و احراز عدو تتویل
کاال از سوی فروشنده توسط اتاق پایاپای فروشنده مكلف است  0/25درصد مبلغ مقادیر تتویل نشده
قرارداد را بصورت روزشمار به ازای روزهای تتخير بين پایان زمان تتویل و تاریخ تتویل کاال به عنوان
خسارت تتخير پرداخت نماید .این مبلغ از متل وجوه یا وثایق فروشنده نرد اتاق پایاپای و در صورت عدو
تكافو ،از متل وجوه یا وثایق کارفرار فروشنده تتمين خواهد شد .پرداخت این وجه به خریدار از الریق
کارفرار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای صورت میفيرد.
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تبصره  :1تتویل با تتخير حداکثر تا  60روز تقویمی پس از مهلت تسویه برای معامالت نقادی
و نسيه و پس از سررسيد برای معاامالت سالف امكاانپاذیر اسات .در صاورت عادو
تتویل کاال توسط فروشنده ،خریدار میتواند از الریاق کاارفرار خریادار درخواسات
فسخ معامله را تا پایان آخرین روز مهلت  60روزه مذکور به اتاق پایاپای ارائه نمایاد.
در این صورت معامله مطابق ماده  25این دستورالعمل فسخ خواهد فردیاد و وجاوه
پرداخت شده جهت خسارت تاخير به عنوان بخشای از وجاوه خساارت فساخ لتاا
خواهد شد.
تبصره  :2در صورت عدو ارائه درخواست فسخ به اتاق پایاپای تا پایاان آخارین روز مهلات 60
روزه مواو این ماده از نظر "شرکت" ،تعهدات الرفين ایفا شده تلقی میفردد.
تبصره  :3خسارت تتخير مواو این ماده تا زمان اعالو کارفرار خریدار و یا فروشنده مبنی بار
تتویل کاال و احراز آن توسط اتاق پایاپای متاسبه خواهد شاد .باه هار ترتياب ایان
خسارات حداکثر تا پایان مهلت  60روزۀ مواو این ماده پرداخت خواهد شد.
تبصره  :4در صورت عادو تتویال تمااو یاا بخشای از کااال ،موااو ماواد 25 ،24و  26ایان
دستورالعمل ،کارمردهای اخذ شده به فروشنده مسترد نمیفردد.
ماده  :27درکلية قراردادهای منعقده در بورس چنانچه خریدار نسبت به کيفيت یا کميت کاالی تتویل
فرفته شده معترض باشد ،میبایست اعتراض خود را حداکثر تا سه مااه پاس از تتویال کااال باه هماراه
مستندات مربواله ،کتباً به کارفرار و اتاق پایاپای اعالو نماید .پاس از انقضاای مهلات ماذکور هيچگوناه
اعتراای از سوی خریدار پذیرفته نمیشود .اوابط مربو) به رسيدفی به شكایت کيفی و کمی ناشای از
تتویل کاال به پيشنهاد "شرکت" به تصویب هيتت مدیرۀ سازمان خواهد رسيد.

بخش ششم :مقررات عمومي
ماده  :28هرفونه شرایط اعالمی از سوی فروشنده در زمان انجاو معامله از قبيل هرینة انبارداری که بر
قيمت یا تصميم خریداران تتثيرفذار است ،در خصوص تتویل کاالی مواو آن معامله قابل تغيير
نمیباشد.
ماده  :29فروشندفان موظفند حسب درخواست "شرکت" ،االالعات و مستندات مربو) به تتویل کاالی
مواو قراردادهای معامله شده در بورس را البق فرمت مصوب هيتت مدیرۀ "شرکت" ،حداکثر تا  2روز
کاری به "شرکت" و کارفرار فروشنده ارایه نمایند.
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ماده  :30در صورتيكه ميان خریدار و فروشنده و یا نمایندفان قانونی آنها در خصوص نتوه پرداخت وجه
معامله ،تتویل کاال و یا سایر شرایط معامله توافقی خارج از شرایط اعالمی در االالعية عراه و ااوابط و
مقررات مصوب بورس صورت فرفته باشد ،مسئوليت ایفای تعهدات با الرفين (خریدار و فروشنده) بوده و
"شرکت" ،بورس و کارفراران الرف معامله هيچگونه مسئوليتی در قبال آن نخواهد داشت .در هر صورت
هرفونه توافق بر خالف ترتيبات مقرر در این دستورالعمل فاقاد اعتباار باوده ،تخلاف متساوب شاده و
مشمول مقررات انضباالی خواهد شد.
تبصره :در صورت وقو هرفونه اختالف در خصوص توافق مندرج در این ماده فيمابين الرفين،
"شرکت" می تواند کلية تضامين و وثایق الرفين را تا تعيين تكليف مواو در مراجاع
ذیصالح ،نرد خود نگهداری نماید.
ماده  :31اتاق پایاپای موظف به حفظ االالعاتی اسات کاه اعضااء در اختياار اتااق قارار دادهاناد و ارایاه
االالعات مربور صرفاً با تقااای مراجع ذیصالح قانونی انجاو خواهد فرفت.
ماده  :32ميران ،ماهيت و نتوهی اخذ تضامين مقرر در این دستورالعمل و تغييرات بعدی آن بر حساب
مصوبه هيتت مدیره "شرکت" خواهد بود.
ماده  :33در صورت وقو هر یک از موارد ذیل "شرکت" براساس اوابط مربو) به عضاویت نسابت باه
تعليق عضویت اعضاء تا زمان رفع دالیل تعليق اقداو و مواو را فوراً به بورس االال میدهد .بورس باید
از انجاو معامله اشخاصی که عضویت ایشان نرد اتاق پایاپای تعليق شده است جلوفيری نماید.
 .1عدو ارائه تضامين و سپردهها البق مقررات
 .2عدو ایفای تعهدات مالی اعم از مبلغ معامله ،کارمردها ،جریماههاا و خساارات مترتباه الباق
مقررات.
تبصره :در صورت تداوو تعليق عضاویت باي

از هفات روز تقاویمی ،پرونادۀ عضاو توساط

"شرکت" به کميتة رسيدفی به تخلفات ارجا میشود.
ماده  :34الرفين معامله همرمان با ارایة درخواست خرید و فروش ،اختيار اباحة تصرف در منافع حاصال
از وجوه واریری به حساب "شرکت" را به عنوان وجوه تضمين به آن شرکت میدهند.
ماده  :35در صورتی که عدو ایفای تعهدات هر یک از الرفين ناشی از حوادث غيرمترقبه باشد ،خریدار و
فروشنده یا هر دوی آنها حسب ماورد باا حكام مرجاع ذیصاالح مسائوليتی در خصاوص تتدیاه مباالغ،
خسارتها و جریمههای مواو این دستورالعمل به عهده نخواهند داشت.
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