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 بسمه تعالی

 

 

 

 

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

 
 

 

 بخش اول: تعاریف

 اشد:ب به کار رفته است، دارای معانی زیر میدستورالعمل هایی که در این  اصطالحات و واژه :1 ماده

تسویه و پایاپای کردن قراردادهای معامله  ةاست که وظيف "شرکت"ی از سازمان واحد . اتاق پایاپاي:1

 .را بر عهده دارد بورسشده در 

براسااس االالعاات دریاافتی عرااه از کاارفرار فروشانده،        بورسسندی است که  اطالعيه عرضه: .2

رساانی   باه عماوو و کاارفراران االاال     تنظيم و از الریق سایت رسمی خاود و ساامانه معاامالتی    

 نماید.  می

فر و هر شخص حقوقی دیگری است کاه تتات ایان     معامله/ کارفرار، کارفرار  :پایاپاي اعضاء اتاق .3

پذیرفته شاده   اتاق پایاپایدستورالعمل پذیرش اعضا در اتاق پایاپای، به عنوان عضو عنوان مطابق 

 است.

صادر و به کاارفرار  اتاق پایاپای معامله توسط  ةپس از تسویکه  سندی است :تسویه وجوه ةاعالمي. 4

 .شود خریدار و فروشنده ارائه می

و ست از واریر وجه قرارداد در تسویه نقدی، ارائه اساناد در تساویه اعتبااری    ا عبارت امور تسویه: .5

 .البق مقررات و همچنين واریر کارمردهای مربواله  "شرکت"نسيه البق فرمت معامالت 

 .فردد ای که قرارداد فاقد هرفونه آثاری می عبارت است از انتالل قهری قرارداد به فونه انفساخ:. 6

 رس کاالی ایران )سهامی عاو( است.شرکت بو بورس:. 7

به ترتيبای  است که الی آن حقوق و تعهدات الرفين معامله متاسبه و  یندیآفر پایاپاي:تسویه و  .8

 فردد.  تسویه و اسناد مربواله مبادله میجوه حاصل از معامله و که در این دستورالعمل ذکر شده

الرف معامله به منظور تضمين انجاو  صاشخایا  منابع مالی و یا اسنادی است که هر عضو تضمين: .9

یاا    و شار((  بانكی )بدون قياد  ةنام ، به صورت نقدی، امانتاتاق پایاپایتعهدات خود در مقابل 
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 هياتت د. اوابط اخذ و همچنين سایر تضامين مورد قبول توسط نمایمی ن تودیع مشارکتاوراق 

 .شود تعيين می "شرکت" مدیرۀ

ست از ميران مجاز تفاوت وزن کاالی تتویلی نسبت باه کااالی معاملاه    ا عبارت تلورانس تحویل: .10

 فردد. منتشر میاميدنامه الب تعيين و در قبورس هيتت پذیرش شده که توسط 

توساط  البق اوابط این دستورالعمل حساب بانكی است که جهت تسویه وجوه  :حساب عملياتي .11

 فيرد. مورد استفاده قرار می اتاق پایاپای

معاملاه و  انفساخ یا  فسخخسارت ناشی از  واریرجهت  است کهی حساب حساب بستانکاران موقت:.12

 اتااق پایاپاای  توساط  البق اوابط این دستورالعمل تسویه و تتویل با تاخير انجاو امور همچنين 

 فيرد. مورد استفاده قرار می

به ناو خریدار ، "شرکت"البق فرمت کارفرار فروشنده  سندی است که توسط :حواله خرید کاال .13

 .کاالی خریداری شده را تتویل فيرد، تواند با ارائه آن به فروشنده شود و خریدار می صادر می

های تعياين شاده در    زمانکاالی مواو  قرارداد البق  زمانی است که در آن، مدت زمان تحویل: .14

 شود. تتویل داده میدر این دستورالعمل  مقررهای  مهلتو  عراه ةاالالعي

بندی انجاو اماور   زمان باشد. تسویه سه روز کاری بعد از روز انجاو معامله می مهلت تسویه: مهلت .15

 فردد. تعيين می "شرکت"مدیرۀ  هيتتساس مصوبه تسویه الی مهلت تسویه برا

 سازمان بورس و اوراق بهادار است. سازمان: .16

اتاق  عضوتضامين ارائه شده برای هر  معامالتی است که متناسب با ارزشحداکثر  :اعتباريسقف  .17

 شود. تعيين و ابالغ می "شرکت" توسط هيتت مدیره ،پایاپای

بينای   يرقابل اجتناب و غيرقابال پاي   است خارجی، غحوادثی  رس ماژور(:وغيرمترقبه )فحوادث . 18

 که در نتيجه وقو  آن متعهد اعم از خریدار و فروشنده قادر به انجاو تعهد خود نباشد.

ورس کاالی ایران را بر ی است که وظيفه تسویه و پایاپای معامالت انجاو شده در بشرکت :شرکت. 19

 عهده دارد.

است کاه الباق   اتاق پایاپای هر عضو  عامالتمواعيت حساب رارشی از ف :صورت وضعيت حساب .20

 .شود وی اعالو میبه اوابط این دستورالعمل توسط اتاق پایاپای به تفكيک هر عضو صادر و 

بارای  و صاادر   باورس قطعی شدن معامله، توسط سندی است که پس از  :معاملهانجام گواهينامه  .21

 فردد. ارسال می اتاق پایاپای
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هاای   یا اامانت ناماه  اعضاء اتاق پایاپای های  است که از متل پرداخت الیمنابع م تضمين: وجوه. 22

    دتامين شده و نتوۀ ادارۀ آن البق اوابطی است کاه باه پيشانها    "شرکت"توسط بانكی ایشان 

 . سازمان خواهد رسيدمدیرۀ  هيتتبه تصویب  "شرکت "

 

 

 تاق پایاپايا و وظایف عضوپایاپاي بخش دوم: اعضاء و شرایط عضویت در اتاق 

 عضویت حق و نموده امضاء را پایاپای اتاق در عضویت نامه موافقت است موظف پایاپای اتاق عضو :2ماده 

 نماید. پرداخت مقررات البق را خود

 مصاوب  هاای  ساقف  چارچوب در "شرکت" ۀمدیر هيتت توسط پایاپای اتاق عضویت حق ميران :3ماده 

  فردد. می تعيين ساالنه بصورت سازمانمدیرۀ  هيتت

 ارائه "شرکت" به است شده مشخص که ترتيبی به را زیر االالعات است مكلف پایاپای اتاق عضو :4ماده 

 نماید:

 یک هر یا و مدیرعامل یا و پایاپای اتاق عضو ممنوعيت موجب که واعيتی یا مجازات نو  هر .1

 از متروميات  یا و اموال در تصرف از پایاپای اتاق عضو حقوقی اشخاص مدیره تتهي اعضای از

 ویژه( معامالت در شرکت منع یا اموال توقيف ورشكستگی، قبيل )از شود می معامالت انجاو

 از پاس  موارد سایر و شرکت اقامتگاه ان،مدیر در تغيير از اعم پایاپای اتاق عضو ثبتی تغييرات .2

 تغييرات ثبت

 "شرکت"مدیرۀ  هيتت مصوبات البق پایاپای اتاق اعضاء از درخواست مورد االالعات سایر .3

 باه  رسايدفی  جهات  "شارکت " توسط مواو  و شده متسوب تخلف فوق مقررات نقض تبصره:

 شد. خواهد ارجا  تخلفات به رسيدفی مرجع

هيتت پيشنهاد که به  اوابطی استالبق  اتاق پایاپای ف عضووظایسایر شرایط و  ،عضویت ۀنتو :5ه ماد

 .رسد می نسازما مدیرۀ هيئت تصویب به ،"شرکت" ۀمدیر

 

 عرضه از پيش کنترل یندآفر سوم: بخش

 از قبال  کااری  روز 30/14 سااعت  تاا  حداکثر را زیر مستندات است موظف کننده عراه کارفرار :6ماده 

 :نماید ارائه پایاپای اتاق به عراه

 ؛ است رسيده بورس تائيد به قبالً که عراه االالعيه .1
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 ؛تضمين اوابط البق کاال عراه جهت زنيا مورد های سپرده و تضامين .2

 ،فروشانده  کاارفرار  توسط کاال خرید حواله صدور اختيار تفویض بر مبنی کننده عراه فواهی .3

 ؛ "شرکت" اعالمی فرمت البق

 ."شرکت" مدیرۀ هيتت مصوب مقررات البق مستندات سایر .4

 اتااق  باه  کامال  بصاورت  و مقارر  مهلات  الی 6 ماده مواو  مدارک و مستندات که صورتی در :7 ماده

 و تضاامين  تعهادات،  به مربو( اوابط رعایت بررسی از پس است موظف پایاپای اتاق فردد، ارائه پایاپای

 در را خاود  موافقات  عادو  یاا  موافقات  مراتاب  روز همان 30/15 ساعت تا حداکثر مربواله، مقررات سایر

 .نماید اعالو بورس به عراه، خصوص

 باه  روز همان 30/15 ساعت تا حداکثر را مراتب باید پایاپای اتاق موافقت، عدو صورت در تبصره:

 نماید. اعالو کننده عراه کارفرار

 

 پایاپايتسویه و : فرآیند چهارمبخش 

 شاامل انجااو معاامالت نسابت باه صادور صورتتسااب        ةپس از دریافت فواهيناما  اتاق پایاپای :8 ماده

، باورس هاای کاارفرار،    عم از کارمردا ی مصوبکارمردها ماليات،االالعات قرارداد از جمله ارزش قرارداد، 

 نماید. های مصوب اقداو می و سایر هرینه سازمانحق نظارت 

الای  معاامالت خاود    تساویه مكلفند براساس صورت حساب صادره نسبت باه  اتاق پایاپای اعضاء :9 ماده

 اقداو نمایند.تسویه و براساس اوابط این دستورالعمل، مهلت 

اتاق به الور کامل توسط کارفرار خریدار انجاو شده باشد، هر معامله یه در صورتی که امور تسو :10ماده 

 نماید. میآن معامله اقداو به صدور اعالمية تسویة وجوه پایاپای 

پس از صدور اعالمية تسویة وجوه، کارفرار فروشنده حوالة خرید کاال را البق اوابط این  :11ماده 

 نماید. دستورالعمل صادر می

وه مربو( صدور حوالة خرید کاال توسط کارفرار فروشنده، نسبت به واریر وج پس ازپایاپای اتاق  :12ماده 

، سازمان و کارفراران الرف معامله "شرکت"، بورس، فروشندهذینفعان اعم از به حساب و کارمردها 

  نماید. ارایة حوالة خرید کاال به کارفرار خریدار اقداو میهمچنين 

واریر وجوه مواو   های شبكه بانكی  از جمله متدودیت كاالت فنی یا عملياتیتبصره : در صورت بروز اش

اتاق پایاپای باید  این ماده حداکثر تا یک روز کاری  پس از صدور حوالة خرید کاال بالمانع است.

مستندات مربو( به اشكاالت فنی یا عملياتی را در سوابق خود نگهداری و حسب درخواست سازمان، آن 
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باشند و  های مقرر در این دستورالعمل می به هر ترتيب کارفراران موظف به تسویه در مهلت ه نماید.را ارای

  باشد. صرفاً مربو( به اتاق پایاپای میشرایط مواو  این تبصره 

 باشد: های تسویه معامالت به شرح زیر می روش :13ماده 

توسط کاارفرار  ورت نقدی تسویه نقدی: در این روش وجه قرارداد ظرف مهلت تسویه به ص .1

 شود. ارائه می اتاق پایاپایفردد و اسناد مربواله به  واریر می عملياتیبه حساب خریدار 

ساند تساویه اعتبااری الباق فرمات       ،تسویه اعتباری: در ایان روش ظارف مهلات تساویه     .2

به تائيد فروشنده و کارفرار فروشنده رسايده و باه هماراه ساایر مساتندات الزو       "شرکت"

در سند تساویه اعتبااری فروشانده باه      شود. ارائه می اتاق پایاپایارفرار خریدار به توسط ک

 کند. دریافت ثمن معامله اقرار می

هاای متعلقاه و    های فاوق، کارمردهاا، مالياات    در تسویه معامالت به هر یک از روش :1تبصره 

ای ها  باید به صورت نقدی و الی مهلت تعيين شده در این دستورالعملهای  خسارت

 مقرر در این دستورالعمل به حساب اتاق پایاپای واریر شود.

شود، کارفرار خریدار کلية کارمردهاای   در معامالتی که به صورت اعتباری تسویه می :2تبصره 

نماید و کارفرار فروشانده   مصوب دو الرف معامله را جهت تسویة معامله پرداخت می

 10مذکور را حداکثر ظارف مهلات   مكلف است سهم فروشنده از کارمردهای معاملة 

 روز تقویمی از زمان تسویه به کارفرار خریدار پرداخت نماید.

ارائه سند تسویه اعتباری به اتاق پایاپای به منرلة تایيد تسویه و احراز اسناد مربوالاه   :3 تبصره

 باشد. توسط فروشنده و همچنين کارفراران خریدار و فروشنده می

 باشد: به شرح زیر میاردادها موعد تسویه قر :14ماده 

کارفرار خریدار باید نسبت به  ،در قراردادهای نقدی و سلف حداکثر تا پایان مهلت تسویه .1

 ةنقدی یا تسوی ةقراردادهای مذکور به دو روش تسوی ةتسوی .تسویه قرارداد اقداو نماید

 باشد. پذیر می امكان اعتباری

شار االالعيه عرااه  نتپس از ا .عراه قيد فرددمعامله باید دراالالعيه  ةتسویروش  تبصره:

اتااق  پس از اعالو و  با درخواست خریدارتغيير روش تسویه اعتباری به نقدی فقط 

 .پذیر است امكان پایاپای

توسط فروشنده باید در  معاملهتسویه مورد قبول جهت مالی اسناد  ،در قراردادهای نسيه .2

كلف است حداکثر تا پایان مهلت تسویه نسبت کارفرار خریدار م .عراه قيد فردد ةاالالعي

فروشنده و و تتیيدیه اقداو به ارائه اسناد مورد اشاره در االالعيه عراه به کارفرار فروشنده 
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مبنی بر پذیرش تعهدات مربو( به تسویه معامله را البق فرمت ابالغی وی کارفرار 

 نماید. ارائه اتاق پایاپایبه  "شرکت"

بخشی  ،هعرا ةالبق اعالو فروشنده در االالعير معامالت نسيه و ددر صورتی که  تبصره:

کارفرار  ،پرداخت تعيين شده باشد صورت نقدی به عنوان پي ه از ثمن معامله ب

اسناد مواو   ةو همرمان با ارائ خریدار مكلف است حداکثر تا پایان مهلت تسویه

 پرداخت را واریر نماید. وجه پي  این ماده،

قراردادهای آتی و اختيار معامله )خرید و اوراق بهادار مبتنی بر کاال از قبيل معامالت  ةتسوی .3

هاای   فروش(، قراردادهای معامله شده در رینگ صادراتی و سایر قراردادها البق دستورالعمل

انجاو خواهاد   ،، حسب مورد رسيده استسازمانهيئت مدیرۀ مربواله که به تصویب شورا یا 

 .شد

پس از مهلت تسویه انجاو  روز تقویمی 7 با تتخير و حداکثر تاامور تسویه انجاو  هی کدر صورت: 15ماده 

درصد ارزش معامله  25/0تتخير موظف به پرداخت  تقویمی کارفرار خریدار به ازای هر روز ،شود

و به نفع  در هنگاو تسویه به صورت یكجا به حساب بستانكاران موقت شرکت بایداین مبلغ  .باشد می

پس از کسر تعهدات  ، از الریق کارفرار فروشنده وواریر شود. پرداخت این وجه به فروشنده هفروشند

 فيرد. صورت میپایاپای در مقابل اتاق فروشنده 

مبنای متاسبة جرایم تتخير مواو  این ماده، زمان و تاریخی است که اعالمية تسویة  تبصره:

 وجوه توسط اتاق پایاپای صادر شده است.

 ،را انجاو ندهد امور تسویهپس از مهلت تسویه  روز تقویمی 7ه کارفرار خریدار تا پایان چنانچ :16ماده

درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت  5فسخ فردیده و کارفرار خریدار مكلف است منوی  ةمعامل

 دو ،کارمرد کارفرار فروشنده ،بورسکارمرد سر  دوشامل های مصوب  انفساخ به همراه سایر هرینه

حداکثر یک خسارت انفساخ معامله باید پرداخت نماید.  ،سازمانحق نظارت دو سر کارمرد تسویه و سر

به حساب بستانكاران موقت و و به صورت یكجا به نفع فروشنده  اتاق پایاپایاعالو  روز کاری پس از

کارفرار خریدار باید  ،های تتخير معامله قبل از زمان انفساخ در صورت پرداخت جریمه .واریر شود شرکت

 .التفاوت خسارت انفساخ و خسارت تتخير پرداخت شده را به حساب بستانكاران موقت پرداخت نماید مابه

در مقابل فروشنده انفساخ به فروشنده از الریق کارفرار فروشنده و پس از کسر تعهدات  پرداخت خسارت

  فيرد. صورت می اتاق پایاپای

توسط کارفرار  16و  15های مصوب در مواد  ی ذکر شده و سایر هرینهها پرداخت خسارت :17ماده 

فردد. در صورت عدو دریافت پي  پرداخت از  خریدار، از متل پي  پرداخت خریداران پرداخت می
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های مصوب در مواد مذکور  ها و سایر هرینه خریداران، کارفرار خریدار رأساً مكلف به پرداخت خسارت

 مسئوليت واریر وجوه یاد شده، به عهدۀ کارفرار خریدار است. باشد. به هر ترتيب می

های سه ماهه نسبت به بررسی دالیل و عوامل انفساخ معامالت اقداو و براساس  بورس در دوره :18ماده 

هایی را برای معامالت مشتریان یا کارفرارانی که فعل یا ترک فعل آنان منجر به انفساخ  آن متدودیت

نماید. اوابط اجرایی مواو  این ماده توسط هيتت مدیرۀ بورس تصویب  واع می معامله شده است،

 شود. می

 : تحویل کاالي موضوع قراردادپنجمبخش 

 ةاعالو شاده در االالعيا  البق زمان تتویل  و سلف نسيه، تتویل کاالی مواو  قراردادهای نقد :19ماده 

 باشد: تتویل به شرح ذیل می حداکثر زمان .فيرد انجاو می توسط کارفرار فروشنده عراه

، در صاورتی کاه   از مهلت تسویه پس سه روز کاریدر قراردادهای نقدی و نسيه، حداکثر تا  .1

مهلات اااافه   ایان  انجاو امور تسویه با تتخير صورت پذیرد، باه مياران روزهاای تاتخير باه      

 شود. می

می پس از سررسايد  ز تقویرو 5روز، حداکثر تا  30در قراردادهای سلف با سررسيد کمتر از  .2

 تتویل

روز تقویمی پس از سررسيد  15حداکثر تا  ،روز و بيشتر 30در قراردادهای سلف با سررسيد  .3

 تتویل

انجاو  کاری روز تا پایان حداکثر  کارفرار فروشنده مكلف استسلف  در قراردادهای نقد، نسيه و :20 ماده

ة خرید کاال و ارائاه آن باه اتااق پایاپاای اقاداو        امور تسویه از سوی کارفرار خریدار، نسبت به صدور حوال

 .می نماید

تاا زماان   کارفرار خریدار مكلف است االالعات الزو جهت صدور حوالة خرید کااال را   :1تبصره 

ارایه نماید. در هر صورت کارفرار فروشنده، در مهلت مقرر در ایان   انجاو امور تسویه

فرار خریدار، اقداو به صدور حوالة خریاد  ماده، براساس االالعات ارایه شده توسط کار

 کاال خواهد نمود.

 ،باورس معامالت انجااو شاده در    براساسرا خرید کاال  ةحوالاختيار صدور  ،فروشنده :2 تبصره

 نماید. تفویض می فروشندهبه کارفرار کتباً 

تاق پایاپای باقی وجوه معامله تا زمان صدور حوالة خرید کاال توسط کارفرار فروشنده، نرد ا :21ماده 

 مانده و در صورت صدور حوالة مذکور، به فروشنده پرداخت خواهد شد.
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خرید کاال الی مهلت مقرر در  در قراردادهای نقد، نسيه و سلف در صورت عدو صدور حوالة :22ماده 

ها و کارمردها به شرح زیر  فردد و اصل وجه و خسارت ، قرارداد منفسخ میاین دستورالعمل 20مادۀ

 شود: رداخت میپ

در صورتی که فروشنده به هر نتو از صدور حوالة خرید کاال توسط کارفرار فروشنده الی  .1

درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت  5مهلت مقرر جلوفيری نماید، وی مكلف است 

کارمرد بورس، کارمرد کارفرار خریدار و دو سرهای مصوب شامل  انفساخ به همراه کلية هرینه

نماید. در این حالت حق نظارت سازمان را پرداخت دو سر کارمرد تسویه و دو سر ، فروشنده

از متل وثایق یا مطالبات فروشنده نرد اتاق پایاپای و  بندخسارت و کارمردهای مواو  این 

 فردد. در صورت عدو تكافو، از متل وثایق کارفرار فروشنده نرد اتاق پایاپای تتمين می

ر حوالة خرید کاال ناشی از فعل یا ترک فعل کارفرار فروشنده باشد، در صورتی که عدو صدو .2

های مصوب  درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه سایر هرینه 5وی باید 

حق نظارت دو سر کارمرد تسویه و دو سرکارمرد بورس، کارمرد کارفرار خریدار، دو سر شامل 

اعالو اتاق حداکثر یک روز کاری پس از انفساخ معامله باید خسارت  سازمان را پرداخت نماید.

 واریر شود. "شرکت"پایاپای و به صورت یكجا به نفع خریدار و به حساب بستانكاران موقت 

های متعلقه از الریق کارفرار خریدار و  در صورت انفساخ معامله، اصل وجه و خسارت تبصره:

 شود. پای به خریدار پرداخت میپس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایا

فروشنده مكلف است کاالی معامله شده را در متدودۀ تلورانس تتویل مجاز، به خریدار تتویل : 23ماده 

 دهد.

 ،در صورتی که حجم کاالی تتویل شده در متدودۀ تلورانس تتویل مثبت باشد :1 هتبصر

تمولة کاال توسط تسویة وجوه ناشی از تلورانس تتویل، قبل از تتویل آخرین م

و عدو شود. در صورت تتویل کاال با تلورانس مثبت  خریدار به فروشنده پرداخت می

و  "شرکت"فروشنده بوده و بورس،  ادریافت وجه، مسئوليت تتویل آخرین متموله ب

 کارفراران الرف معامله در این خصوص مسئوليتی ندارند.

 ،متدودۀ تلورانس تتویل منفی باشددر صورتی که حجم کاالی تتویل شده در  :2 هتبصر

فروشنده مكلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تتویل آخرین متموله نسبت به 

 2تسویه حساب با خریدار اقداو نماید. در غير این صورت خریدار می تواند حداکثر تا 

ماه پس از تتویل آخرین متموله از الریق کارفرار خود درخواست دریافت وجه 

را به اتاق پایاپای ارایه نماید. این مبلغ از متل وجوه یا وثایق فروشنده نرد مربواله 
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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 

 فيرد. رت میتعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای صو

و  عراه ةدر االالعيزمان تتویل اعالمی کاال البق تماو یا بخشی از در صورت عدو تتویل  :24 ماده

خود را البق فرمت  درخواست مكتوب تواند خریدار می این دستورالعمل، 19شرایط مندرج در مادۀ 

الریق کارفرار خریدار  ازتوسط فروشنده مبنی بر تاخير در تتویل کاال اسناد مثبته به همراه  "شرکت"

  تتویل نشده قرارداد را فسخ بخ یاخير تبا تارائه نماید و براساس آن در خواست تتویل  تاق پایاپایابه 

 بنماید.

 30 تا حداکثربه اتاق پایاپای عدو ارائه درخواست مكتوب مواو  این ماده صورت در  تبصره:

ای نقدی و نسيه و پس از تاریخ پس از پایان مهلت تسویه برای قراردادهتقویمی روز 

 فردد. ، تعهدات الرفين ایفا شده تلقی می"شرکت"از نظر سررسيد قرارداد سلف، 

احراز عدو تتویل کاال  و این دستورالعمل 24ماده  البقدر صورت ارائه درخواست فسخ معامله  :25ماده 

خت اصل مبلغ مقادیر تتویل فروشنده مكلف است عالوه بر پردا ،اتاق پایاپایاز سوی فروشنده توسط 

، کارمرد کارفرار بورسکارمرد دو سر های مصوب از جمله  سایر هرینه نشده قرارداد، خسارت فسخ و

این مبلغ از متل  .را پرداخت نماید سازمانحق نظارت دو سر کارمرد تسویه و دو سر، و فروشنده خریدار

وجوه یا وثایق کارفرار فروشنده  ، از متلدو تكافووجوه یا وثایق فروشنده نرد اتاق پایاپای و در صورت ع

پرداخت این وجه به خریدار، از الریق کارفرار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در تتمين خواهد شد. 

 فيرد. مقابل اتاق پایاپای صورت می

به قيمت درصد ارزش کاالی تتویل نشده  5خسارت فسخ مواو  این ماده عبارت از  تبصره:

ازای ه صورت روزشمار و به درصد مبلغ مقادیر تتویل نشده ب 25/0عالوۀ ه معامله ب

تا بازپرداخت معامله به حساب فروشنده یا کارفرار وی زمان واریر وجه روزهای بين 

 باشد. از سوی کارفرار فروشنده میمبلغ مقادیر تتویل نشده 

و احراز عدو تتویل  این دستورالعمل 24ماده  البق ،درخواست تتویل با تاخيریة در صورت ارا :26ماده 

درصد مبلغ مقادیر تتویل نشده  25/0فروشنده مكلف است  اتاق پایاپایکاال از سوی فروشنده توسط 

عنوان خير بين پایان زمان تتویل و تاریخ تتویل کاال به تقرارداد را بصورت روزشمار به ازای روزهای ت

تل وجوه یا وثایق فروشنده نرد اتاق پایاپای و در صورت عدو پرداخت نماید. این مبلغ از مخير تخسارت ت

پرداخت این وجه به خریدار از الریق وجوه یا وثایق کارفرار فروشنده تتمين خواهد شد. از متل تكافو، 

 فيرد. کارفرار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای صورت می
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پس از مهلت تسویه برای معامالت نقادی  تقویمی روز  60خير حداکثر تا تتتویل با ت :1تبصره 

پاذیر اسات. در صاورت عادو      ت سالف امكاان  الو نسيه و پس از سررسيد برای معاام 

درخواسات  از الریاق کاارفرار خریادار    تواند  خریدار می ،تتویل کاال توسط فروشنده

ارائه نمایاد.   اتاق پایاپایبه مذکور روزه  60تا پایان آخرین روز مهلت فسخ معامله را 

وجاوه  و  فسخ خواهد فردیاد  این دستورالعمل 25در این صورت معامله مطابق ماده 

پرداخت شده جهت خسارت تاخير به عنوان بخشای از وجاوه خساارت فساخ لتاا       

 خواهد شد.

 60مهلات   آخارین روز  تا پایاان به اتاق پایاپای در صورت عدو ارائه درخواست فسخ  :2تبصره 

 فردد. ، تعهدات الرفين ایفا شده تلقی می"شرکت"از نظر  ادهه مواو  این مروز

نده مبنی بار  تا زمان اعالو کارفرار خریدار و یا فروشمواو  این ماده خير تخسارت ت :3تبصره 

متاسبه خواهد شاد. باه هار ترتياب ایان       اتاق پایاپاین توسط تتویل کاال و احراز آ

 خواهد شد.این ماده پرداخت مواو   ۀروز 60حداکثر تا پایان مهلت خسارات 

ایان   26و 25، 24موااو  ماواد    ،در صورت عادو تتویال تمااو یاا بخشای از کااال       :4 تبصره

 فردد. ، کارمردهای اخذ شده به فروشنده مسترد نمیدستورالعمل

چنانچه خریدار نسبت به کيفيت یا کميت کاالی تتویل  بورسقراردادهای منعقده در  ةدرکلي :27ماده 

هماراه  ه مااه پاس از تتویال کااال با     سه بایست اعتراض خود را حداکثر تا  ه معترض باشد، میفرفته شد

اعالو نماید. پاس از انقضاای مهلات ماذکور هيچگوناه       اتاق پایاپایمستندات مربواله، کتباً به کارفرار و 

شای از  اوابط مربو( به رسيدفی به شكایت کيفی و کمی نا شود. اعتراای از سوی خریدار پذیرفته نمی

 .خواهد رسيد سازمانمدیرۀ  هيتت تصویببه  "شرکت"به پيشنهاد تتویل کاال 

 : مقررات عموميششمبخش 

که بر از قبيل هرینة انبارداری زمان انجاو معامله در هرفونه شرایط اعالمی از سوی فروشنده : 28ماده 

ن معامله قابل تغيير قيمت یا تصميم خریداران تتثيرفذار است، در خصوص تتویل کاالی مواو  آ

 باشد. نمی

، االالعات و مستندات مربو( به تتویل کاالی "شرکت"فروشندفان موظفند حسب درخواست : 29ماده 

روز  2، حداکثر تا "شرکت"مدیرۀ  هيتت مصوبمواو  قراردادهای معامله شده در بورس را البق فرمت 

 و کارفرار فروشنده ارایه نمایند. "شرکت"کاری به 
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در صورتيكه ميان خریدار و فروشنده و یا نمایندفان قانونی آنها در خصوص نتوه پرداخت وجه  :30ماده 

ااوابط و  و عراه  ةاعالمی در االالعيشرایط  تتویل کاال و یا سایر شرایط معامله توافقی خارج از ، معامله

 و فروشنده( بوده وصورت فرفته باشد، مسئوليت ایفای تعهدات با الرفين )خریدار  بورس مصوب مقررات

در هر صورت  هيچگونه مسئوليتی در قبال آن نخواهد داشت.بورس و کارفراران الرف معامله  ،"شرکت"

تخلاف متساوب شاده و    فاقاد اعتباار باوده،      بر خالف ترتيبات مقرر در این دستورالعملتوافق هرفونه 

 مشمول مقررات انضباالی خواهد شد.

ف در خصوص توافق مندرج در این ماده فيمابين الرفين، در صورت وقو  هرفونه اختال :تبصره

تواند کلية تضامين و وثایق الرفين را تا تعيين تكليف مواو  در مراجاع   می "شرکت"

 نرد خود نگهداری نماید. ،ذیصالح

و ارایاه   اناد  در اختياار اتااق قارار داده   اعضااء   ی اسات کاه  موظف به حفظ االالعات اتاق پایاپای :31ماده 

 .صرفاً با تقااای مراجع ذیصالح قانونی انجاو خواهد فرفت مربور االالعات

و تغييرات بعدی آن بر حساب   دستورالعملمقرر در این ی اخذ تضامين  ميران، ماهيت و نتوه :32ماده 

 خواهد بود. "شرکت" مصوبه هيتت مدیره

عضاویت نسابت باه    اوابط مربو( به  براساس "شرکت" موارد ذیلصورت وقو  هر یک از در  :33ماده 

باید  بورسدهد.  االال  می بورساقداو و مواو  را فوراً به تا زمان رفع دالیل تعليق تعليق عضویت اعضاء 

 .تعليق شده است جلوفيری نماید اتاق پایاپایکه عضویت ایشان نرد  شخاصیااز انجاو معامله 

 ها البق مقررات سپرده و عدو ارائه تضامين .1

هاا و خساارات مترتباه الباق      لی اعم از مبلغ معامله، کارمردها، جریماه عدو ایفای تعهدات ما .2

 مقررات.

، پرونادۀ عضاو توساط    هفات روز تقاویمی  در صورت تداوو تعليق عضاویت باي  از    تبصره:

 شود. به کميتة رسيدفی به تخلفات ارجا  می "شرکت"

باحة تصرف در منافع حاصال  الرفين معامله همرمان با ارایة درخواست خرید و فروش، اختيار ا: 34ماده 

 دهند. به آن شرکت می را به عنوان وجوه تضمين "شرکت" از وجوه واریری به حساب

غيرمترقبه باشد، خریدار و حوادث ناشی از  هر یک از الرفين در صورتی که عدو ایفای تعهدات :35ماده 

 مباالغ،  تتدیاه  مسائوليتی در خصاوص  باا حكام مرجاع ذیصاالح     فروشنده یا هر دوی آنها حسب ماورد  

 د داشت.نبه عهده نخواه های مواو  این دستورالعمل ها و جریمه خسارت

 


