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

 

 تعاریف و کلیات -فصل اول
 

 تعاریف -1مادۀ 

مجلس  1831یی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه ها کلیه اصطالحات و واژه
 ی دیگزر دارای معزانی ذیزل   هزا  همان مفاهیم در این دستورالعمل نیز  کزاربرد دارنزدا واژه    ، بهاند هشورای اسالمی تعریف شد

 باشندا می

 وجود داردا "بورس"در  "قرارداد آتی"آخرین روزی که امکان معامله یک آخرین روز معامالتی:  ا1

 را برعهده داردا  "قرارداد آتی"واحدی است که وظیفه تسویه و پایاپای اتاق پایاپای:  ا2

 "وجه تضمین اولیه"اخطاری است که به منظور اف ایش وجه تضمین مشتریان تا سطح طاریه افزایش وجه تضمین: اخ ا8
 شودا داده می

 در زمان اخذ موقعیت تعهدی استا "قرارداد آتی"ارزش دارایی تعهد شده در ارزش قرارداد:  ا1

وۀ انجام امور تحویل، در مهلت تعیین شده در ایزن  ای است که جهت اطالع مشتریان از نح اعالمیه اطالعیه تحویل:مکررا  1
 شودا دستورالعمل توسط بورس منتشر می

و مشخصزات   "دارائزی پایزه  "گزذاران از وعزعیت   گ ارشی است که برای اطالع سرمایهاطالعیه معامالتی قرارداد آتی:  ا5
رسزد، بزرای عمزوم منتشزر      مزی  "رسبزو "هایی که به تصویب هیئت مدیرۀ  در قالب فرمهر نماد معامالتی  "قرارداد آتی"
 شودا می

 است که توسط اتاق پایاپای جهت اطالع خریداران از وععیت تحویزل کزاب بزه آنهزا ارائزه       اعالمیه ایاعالمیه تحویل:  ا6
 گرددا می

ری گرددا در این بازار محدودیتهای قیمتی و مقدا می بازاری است که پس از پایان معامالت روزانه تشکیلبازار جبرانی:  ا7
 نداردا "قیمت تسویه روزانه"یابد و معامالت آن تاثیری در محاسبه  معامالت تغییر می

 "موقعیزت تعهزدی بزاز   "جدید معکزوس در مقابزل    "موقعیت تعهدی"تبدیل تعهد از طریق اتخاذ یک بستن موقعیت:  ا3
 مشتری 

 باشدا می (شرکت بورس کابی ایران )سهامی عامبورس:  ا9

و به ترتیبی که در این  "اتاق پایاپای"توسط  "جلسه معامالت"است که پس از پایان رآیندی ها: ف روز رسانی حساب به ا11
 شودا می دستورالعمل ذکر گردیده است، با هدف کنترل وجوه تضمین مشتریان انجام

اقزرار   از فرمی است که قبل از فعالیت در بازار معامالت آتی باید به امضا مشزتری رسزیده باشزد و حزاکی     بیانیه ریسک:  ا11
 باشدا می شخص مذکور نسبت به آگاهی کامل وی از ریسک موجود در این معامالت

 "اتزاق پایاپزای   "وجهی است که خریداران باید به عنوان پیش پرداخت جهت تحویل کزاب نز د   :پیش پرداخت تحویل ا12
 تودیع نمایندا

 ریدارا سررسید شده توسط فروشنده به خ "قرارداد آتی"تسلیم دارایی پایه تحویل:  ا18

 "توافق طرفین تعهد مبنی برسقوط تعهدات ایشان است که بر مبنای آن تسویه نهایی بزر حسزب آخزرین   تسویه نقدی:  ا11
 گرددا صورت پذیرفته و مانده وجوه مسترد می "قیمت تسویه روزانه

 شودا انجام می "حراج پیوسته"زمانی است که در آن معامالت بر مبنای  دوره دورۀ عادی معامالتی:  ا15
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 "جلسه عادی معامالتی"،"دوره گشایش"است که شامل "قرارداد آتی"دوره زمانی انجام معامالت یک جلسۀ معامالت:  ا16
 شودا می "دوره پایانی معامالت"و 

 قعیت تعهزدی بزاز بایزد موجزود باشزدا     است که برای هر مو "وجه تضمین اولیه"حداقلی از سطح وجه تضمین:   حداقل ا17
 شودا تعیین می "قرارداد آتی"رحداقل مذکور در مشخصات ه

 یابدا می آغاز و تا پایان جلسه معامالت ادامه "دوره گشایش"حراجی است که پس از حراج پیوسته:  ا13

جهت کشف یک نرخ برای اجرای سفارشات ثبت شده  "دوره پیش گشایش"حراجی است که پس از حراج تک قیمتی:  ا19
 شودا می و شروع حراج پیوسته انجام

 مزورد اسزتفاده قزرار    "اتاق پایاپای"حساب بانکی مشتری است که جهت تسویه وجوه توسط مشتری:  حساب عملیاتی ا21
 گیردا می

 شودا نماید و مطابق عرف بازار خریدار نامیده می شخصی است که تعهد به خرید دارایی پایه در سر رسید میخریدار:  ا21

 استا "قرارداد آتی پذیرش شده "دارائی موعوع دارائی پایه: ا22

یابد و طی آن ورود سزفارش جدیزد و یزا ابطزال سفارشزات       ای است که بازار با آن پایان می دوره ره پایانی معامالت:دو ا28
کنند، در این دوره  باشد و صرفاً سفارشاتی که با تغییر قیمت، شرایط برابری قیمت خرید و فروش را احراز می پذیر نمی امکان
 شوندا اجرا می

تغییر و حذف سفارش وجود دارد و لزیکن سفارشزات اجزرا     ،است که در آن امکززان ثبتدوره ای  :دوره پیش گشایش ا21

 شودا مین

 گیردا می صورت "قرارداد آتی"مدت زمانی است که طی آن عملیات مربوط به تسویه  دوره تسویه روزانه: ا25

 استا "حراج تک قیمتی"و  "پیش گشایش"این دوره شامل دوره  دوره گشایش: ا26

کزه در مشخصزات آن قزرارداد تعریزف      "قرارداد آتی"اصله زمانی اولین لغایت آخرین روز معامالت هر ف دوره معامالت: ا27
 شودا می

صادر شده و مالکیت شخص را بزر مقزدار مشخصزی از     "بورس"سندی است که توسط انبارهای مورد تائید  رسید انبار: ا23
 کندا  یک کاب گواهی می

 شودا می جهت انجام معامالت آتی تعیین "بورس"هیئت مدیره روزهای مجاز معامالتی که توسط  روزکاری: ا29

 خرید یا فروش "موقعیت تعهدی"دستور مشتری جهت اتخاذ  :سفارش ا81

نماید و مطابق عزرف بزازار فروشزنده نامیزده      در سر رسید می "دارایی پایه"شخصی است که تعهد به فروش  فروشنده: ا81
 شودا می

شود در سررسید معین، مقدار معینی از کابی مشخص را  براساس آن متعهد میقراردادی است که فروشنده  قراردادآتی: ا82
شزود آن کزاب را بزا آن مشخصزات      مزی  کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قزرارداد متعهزد  به قیمتی که ابن تعیین می

شوند مبلغزی   می د متعهدطرفین به صورت شرط عمن عق ،خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد
شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجزه تضزمین را تعزدیل     می عنوان وجه تضمین ن د اتاق پایاپای بگذارند و متعهد را به

کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه 
 یار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند اتصرف در اخت

به منظور معامالت آتی  "بورس"اوراق بهادار مبتنی بر کابیی است که توسط هیئت پذیرش  :قرارداد آتی پذیرش شده ا88

 پذیرش شده استا "بورس"در 

 گرددا می محاسبه و اعالم "بورس"ها توسط  ت به روز رسانی حسابقیمتی است که روزانه جه قیمت تسویه روزانه: ا81
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جهت انجزام وظزایف مصزرر در ایزن دسزتورالعمل تشزکیل        "بورس"است که توسط هیأت مدیره  ای  کمیتهکمیتۀ آتی : ا85
کمیته  اعضای این کمیته باید بر اساس مقررات و با رعایت بی طرفی و انصاف عمل کنندا عوابط اجرایی فعالیت گرددا می

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

و بزه منظزور آگزاهی اتزاق پایاپزای از       "قرارداد آتزی "فروشنده  و ارخریدسندی است که توسط  گواهی آمادگی تحویل: ا86
 گرددا می های بورس ارائه رمآمادگی وی جهت تحویل کاب در قالب ف

پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی "ورقۀ بهاداری است که به موجب دستورالعمل  گواهی سپرده کاالیی: مکررا86
شود و مؤید مالکیت دارندۀ آن بر مقدار معینی کابی سپرده شده در انبار است و پشزتوانۀ آن قزب     صادر می "سپرده کابیی
 شودا ت که توسط انباردار صادر میانباری اس

 شودا سررسید می "قرارداد آتی "ماهی است که درآن ماه قرارداد: ا87

 کندا می شخصی که به عنوان خریدار یا فروشنده در بازار فعالیت مشتری: ا83

 در بازار معامالت آتی استا "قرارداد آتی"تعهد موعوع یک :موقعیت تعهدی ا89

 که در بازار معامالت آتی تسویه نهائی نشده استا "موقعیت تعهدی" موقعیت تعهدی باز: ا11

قرارداد "متعهد به خرید دارائی پایه ذکر شده در ،است که مشتری با اتخاذ آن "موقعیت تعهدی" موقعیت تعهدی خرید: ا11
 گرددا می "آتی

قرارداد "ه در متعهد به فروش دارائی پایه ذکر شد ،موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن موقعیت تعهدی فروش: ا12
 گرددا می "آتی

 شودا وجهی است که در قالب شرط عمن عقد از مشتریان دریافت می وجه تضمین: ا18

جهت پوشش ریسک نوسزانات   "وجه تضمین اولیه"وجه تضمینی است که در صورت عدم کفایت  وجه تضمین اضافی: ا11
ه با اعالم اتاق پایاپای و طی مهلت اعالم شده از گرددا این وج اخذ می "موقعیت تعهدی باز"قیمت، از کلیه مشتریان دارای 

 شودا تعیین می "بورس"سوی این اتاق باید توسط مشتریان پرداخت گرددا می ان این وجه توسط 

 اخذ "موقعیت تعهدی"وجه تضمینی است که جهت تضمین ایفای تعهدات مشتریان برای ایجاد یک  وجه تضمین اولیه: ا15
 شودا تعیین می "قرارداد آتی"شخصات هرشودا می ان این وجه در م می

اتزاق  "، بایزد نز د   "اخطاریه اف ایش وجه تضمین"وجه تضمینی است که مشتریان بعد از دریافت  :وجه تضمین جبرانی ا16

 تودیع نمایندا "پایاپای
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 "قرارداد آتی"مشخصات  - فصل دوم
 

کابهای دارای بازار نقدی قزوی بزه تشزخیص هیئزت     یا  "بورس"شده در  از بین محصوبت پذیرفته "دارایی پایه" -2مادۀ 
 گرددا  انتخاب می ،پذیرش

 "قرارداد آتزی "شودا مشخصات  تعیین می "قرارداد آتی پذیرش شده"قابل معامله در بورس بر اساس  "قرارداد آتی" -3مادۀ 
 خواهد رسیدا به تصویب هیئت پذیرش بورس  پیشنهاد به

 ید شامل موارد ذیل باشد:با "قرارداد آتی"مشخصات  -4مادۀ 
 

 "وجه تضمین اولیه" -11 "دارایی پایه"-1

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

 حداکثر هر سفارش  -18 اندازۀ قرارداد آتی -8

 واحد قیمت  -11 استاندارد تحویل -1

 کارم د 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  -13 اولین روز معامالتی  -

  پیش پرداخت تحویل - 19 آخرین روز معامالتی  -

 ی معامالتی باز ها سقف مجاز موقعیت - 21 تاریخ تحویل  -3

 ها جریمه-21 محل تحویل -9

  اقل تغییر قیمت سفارشحد -11

 
هزر نمزاد    روز کزاری قبزل از آغزاز معزامالت     8را حزداقل   "اطالعیه معامالتی قزرارداد آتزی  "موظف است "بورس "-5مادۀ 

 ، از طریق سایت رسمی خود به اطالع عموم برساندا معامالتی
 قیز ، از طرروز کزاری قبزل   2حزداقل   های مربوط به تغییرات وجه تضمین اولیه را  اطالعیه موظف است بورس -مکرر 5مادۀ 

 .خود به اطالع عموم برساند یرسم تیسا
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 ثبت سفارش مشتریان - فصل سوم
 

گران، مجاز به انجام معامله آتی خواهنزد بزود کزه مجزوز انجزام       های کارگ اری یا کارگ ار/ معامله آن دسته از شرکت -6مادۀ 
پذیرش شده باشندا فعالیت در این بزازار بزه من لزه     "بورس"ظور در اخذ نموده و بدین من "سازمان"معامالت آتی را از 

 باشدا پذیرش مفاد این دستورالعمل می

های کارگ اری امکان دسترسی به سامانه معامالت برای انجام معامالت آتی را خواهند  آن دسته از نمایندگان شرکت -7مادۀ 
 احراز نموده باشندا "بورس"و "سازمان"های بزم را از نظر  داشت که صالحیت

کد مشتری باید قبل از معامالت به درخواست مشتری، توسط کارگ ار اخذ شده باشدا جهت اخذ کد مشتری کزارگ ار   -8مادۀ 
 باید مدارک زیر را از مشتری دریافت نمایدا 

شخاص حقوقی مدارک برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگ ار برابر اصل شده باشد و برای ا -1
 تأسیس و دارندگان امضای مجاز و کپی شناسنامه صاحبان امضای مجاز که توسط کارگ ار برابر اصل شده باشدا

 فرم تکمیل شدۀ درخواست کد مشتری  -2
 به امضای مشتری "بیانیه ریسک"فرم  -8

 داگرد تهیه و ابالغ می "بورس"توسط  "بیانیه ریسک"فرم درخواست کد و  : 1هتبصر
 باشدا می "بیانیه ریسک"فعالیت مشتریان دارای کد معامالتی منوط به تکمیل فرم  : 2هتبصر
فعالیت مشتری در بازار معامالت آتی منوط به افتتار حساب بانکی توسط مشتری جهت معامالت آتزی خواهزد بزودا     -9مادۀ 

 واهد شدا اعالم خ "بورس"های مورد نظر و نحوۀ افتتار حساب توسط  بانک یا بانک
شزده   های تعیزین  توانند سفارش مشتریان را به صورت کتبی، تلفنی، از طریق اینترنت و یا سایر روش کارگ اران می -11مادۀ 

 "بزورس "های ثبت سفارش که توسط  های مذکور را در فرم دریافت نمایند، لیکن موظفند کلیه سفارش "بورس"توسط 
 گردد، ثبت نمایندا  ابالغ می

های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال بایگانی و حسب درخواست بزه   کارگ اران مکلفند فرم -11مادۀ 
 ارائه نمایندا  "سازمان"و یا  "بورس"

هنگام تکمیل فرم سفارش ال امی استا این قاعده در مزورد   ،جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت زمان دقیق و تاریخ -12مادۀ 
رونیکی یا تلفنی نی  بزم ابجرا استا کارگ اران مکلفند بزر اسزاس اولویزت زمزانی دریافزت سزفارش       های الکت سفارش

 مشتری، نسبت به اجرای سفارش اقدام نمایندا
را  "حساب عملیاتی مشزتری "به   "وجه تضمین اولیه "کارگ ار مکلف است قبل از ثبت سفارش هر مشتری، واری   -13مادۀ 

 ینصورت مسئولیت پرداخت وجه تضمین اولیه با کارگ ار خواهد بودااحراز نمایدا در غیر ا
 را ینیتضام ای قیوثا ،یتعهدات مشتر یفایاز ا نانیمنظور اطم به ه،یاول نیعالوه بر وجه تضم تواند یکارگ ار م -مکرر13مادۀ 

 کندا افتیدر یاز مشتر
 اشد:ب انواع سفارشات قابل ارائه توسط مشتری به شرر ذیل می-14مادۀ 

 الف( سفارش به قیمت معین: سفارشی است که باید در قیمت تعیین شده یا بهتر معامله شودا
 ب( سفارش به قیمت بازار: سفارشی است که باید با قیمت بازار معامله شودا

 شودا می ج( سفارش جلوگیری از زیان: سفارشی است که در صورت رسیدن قیمت بازار به یک قیمت مشخص، اجرا
 رسدا می "سازمان"به تصویب  "بورس"سایر انواع سفارشات به پیشنهاد  : هتبصر
 شودا  بندی می سفارشات به لحاظ اعتبار به انواع زیر دسته -15مادۀ 

 ثبت سفارش:اعتبار تا پایان روز معامالتی [1]الف( اعتبار روزانه
 :اعتبار تا پایان جلسه معامالتی ثبت سفارش [2]ب( اعتبار جلسه معامله

http://www.sena.ir/portal.aspx?tabid=1286#_ftn1#_ftn1
http://www.sena.ir/portal.aspx?tabid=1286#_ftn2#_ftn2
http://abcbourse.ir/
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 ی سفارش به شرط انجام تمام آن و درغیر این صورت حذف سفارش : اجرا [8]ج( اعتبار همه یا هیچ
 :اعتبار تا زمان حذف سفارش [1]د( اعتبار تا زمان ابطال 

 :اعتبار تا زمان تعیین شده در سفارش [5]شده اعتبار تا زمان تعیینه( 
 گرددا  تعیین می "بورس"سقف اعتباری معامالت هرمشتری و هرکارگ ار توسط هیئت مدیره  -16مادۀ 

 

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
http://abcbourse.ir/
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 نحوه انجام معامالت -فصل چهارم
 

توسزط هیئزت    "جلسزۀ معزامالت   "حزل  و مزدت هریزک از مرا   "بزورس "سزاعات و روزهزای انجزام معاملزه در      -17مادۀ 
 شودا  می تعیین و اعالم "بورس"مدیره

 روز کاری قبل از اعمال، باید به اطالع عموم برسدا  8: تغییرات ساعات و روزهای معامله حداقل  1 هتبصر
، بزورس  عت شروع، خاتمه یا طول مدت جلسه رسمی معامالتی در اثر اشزکابت فنزی  ا:در صورت تغییر اعطراری س2ه تبصر

یابد تغییرات را قبل از اعمال، از طریق سایت رسمی خود اعالم و مستندات مربوط به دبیل بروز شرایط اعطراری را در 
 سازمان ارائه نمایدا ، مستندات را بهسوابق خود نگهداری نماید و حسب درخواست

اساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانه ها بر اجرای سفارشات براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت -18مادۀ 
 معامالتی خواهد بودا

ی دیگزری را حسزب مزورد جهزت     ها ی مذکور در این ماده، اولویتها تواند عالوه بر اولویت می "بورس"هیات مدیره  ه:تبصر
 موم برسدا روز کاری قبل از اعمال، باید به اطالع ع 8پیشنهاد نمایدا این تغییرات حداقل  "سازمان"تصویب به 

 یابدا  می ادامه "حراج پیوسته"آغاز و با  "حراج تک قیمتی"با یک  "قرارداد آتی"معامالت  -19مادۀ 
، قیمزت تسزویه را براسزاس مقزررات ایزن      "جلسزه معزامالت روزانزه   "حداکثر یک ساعت پس از پایزان   "بورس" -21مادۀ 

 نمایدا  دستورالعمل محاسبه و به عموم اعالم می
مشزخص   "قزرارداد آتزی  "و سقف حجم هر سفارش در زمان پذیرش  "قرارداد آتی"دامنه نوسان قیمت روزانه هر  -21 مادۀ

 شودا می
و پس  "بورس"با پیشنهاد  "قرارداد آتی"تغییر دامنه نوسان قیمت و سقف حجم هر سفارش در طول دوره معامالتی  ه:تبصر

 روز کاری قبل از اعمال، باید به اطالع عموم برسدا  8رات حداقل باشدا این تغیی امکان پذیر می پذیرشاز تصویب هیئت 
و یزا تصزمیم    "قزرارداد آتزی  "در صورت وجود اطالعات یا وقوع شرایط اعطراری که تاثیر با اهمیتزی بزر قیمزت     -22مادۀ 

وده و موعزوع را  مدت یک جلسۀ معامالتی متوقف نمز   تواند معامالت را حداکثر به می "کمیته آتی" گذاران دارد سرمایه
 جهت رفع موارد توقف پیگیری نمایدا 

و بزیش از آن بزا موافقزت     "بزورس "روزکاری با دستور مدیرعامل  8توقف معامالت بیش از یک جلسۀ معامالتی تا  ه :تبصر
 باشدا امکان پذیر می "سازمان"

مالت مبتنزی یزا متزاثر از ایزن مزوارد را      معا "کمیته آتی" این دستورالعمل، 22در صورت وقوع موارد موعوع مادۀ  -23مادۀ 
عزدم وقزوع ایزن گونزه معزامالت را اعزالم        "بزورس "کندا مدیرعامل  ارائه می "بورس"تشخیص داده و به مدیرعامل 

 نمایدا می
شده معترض باشند باید اعتراض خود را بزا ذکزر    در صورتی که کارگ ار خریدار یا فروشنده نسبت به معامالت انجام -24مادۀ 

در  "بزورس "اعالم نمایدا تصزمیم   "بورس"ساعت قبل از شروع جلسه معامالتی روز بعد به  2یل برای رسیدگی تا دب
 ابجراستا  این خصوص بزم

 کندا  منتشر می "سازمان"گ ارش آماری معامالت بازار را طبق عوابط  "بورس" -25مادۀ 
 باید از سقف مجاز تعیین شده برای نامبرده بیشتر باشدا هر کارگ ار یا مشتری ن "ی تعهدی بازها موقعیت" -26مادۀ 
 شودا  تعیین می "بورس"هر مشتری یا کارگ ار طبق عوابط  "ی تعهدی بازها موقعیت": سقف مجاز هتبصر
در صورتیکه ظن استفاده از اطالعات نهانی یا دستکاری قیمت در معامالت وجود داشته باشد و یا تغییرات غیرعادی  -27مادۀ 

را صزادر نماینزدا در ایزن حالزت      "قزرارداد آتزی  "تواند دستور توقف نمادمعزامالتی   می "سازمان"قیمت مشاهده گردد، 
ربوطه نموده و تا رفع دبیل توقف نماد، موعوع را پیگیری نمایدا باید بالفاصله اقدام به توقف نماد معامالتی م "بورس"

 امکان پذیر خواهد بودا  "سازمان"بازگشایی مجدد نماد با موافقت 
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 تسویه -فصل پنجم

 
نز د بزانکی کزه بزدین      "حساب عملیاتی مشزتری "م معامالت آتی، حسابی تحت عنوانهر مشتری باید جهت انجا -28مادۀ 

شود، افتتار نمایدا در زمان افتتار حساب، مشتری اذن تصرف در حساب مزذکور را   می پایاپای معرفیمنظور توسط اتاق 
 ، مطابق مقررات این دستورالعمل به اتاق پایاپای خواهد دادا"ها روز رسانی حساب  به"جهت انجام عملیات 

 گیردا می نجاما "اتاق پایاپای"نقل وانتقابت وجوه جهت تسویه حساب مشتریان توسط  ه:تبصر
، "قرارداد آتی"هر  "وجه تضمین اولیه"هر مشتری و می ان  "موقعیت تعهدی باز"متناسب با تعداد "اتاق پایاپای" -29مادۀ 

 نمایدا می اقدام به مسدود نمودن حساب نامبرده
ان جلسه معامالت روز بعد ادامه گردد و تا یک ساعت قبل از پای می بعد از پایان معامالت آغاز "دوره تسویه روزانه" - 31مادۀ 

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

قیمت " را بر حسب تفاوت "قرارداد آتی"، تفاوت ارزش دارایی تعهد شده در "های تعهدی باز موقعیت"در مورد  -1
 نمایدا می روزمعامالتی جاری با روز معامالتی قبل محاسبه و به حساب مشتریان منظور "یه روزانهتسو
 "حزداقل وجزه تضزمین   "مشزتری از سزطح    "وجه تضمین اولیه"در صورتی که پس از انجام عملیات بند فوق  -2

 نمایدا  می لرا برای کارگ ار مربوطه ارسا "اخطاریه اف ایش وجه تضمین"کمترشود، اتاق پایاپای 
مراتب را به اطزالع مشزتری مربوطزه     "اخطاریه اف ایش وجه تضمین"کارگ اران موظفند بالفاصله پس از دریافت  -32مادۀ 

 خود ظرف مهلت زمانی مقرر اقدام نمایدا"وجه تضمین جبرانی"برسانند تا وی نسبت به پرداخت 
 جلسه معامالتی روز کاری بعد باید پرداخت شودا  روعپس از شحداکثر تا یک ساعت  "وجه تضمین جبرانی" :1ه تبصر
، پزس از  انزد  هدریافزت کزرد   "اخطاریه اف ایش وجه تضمین"جدید برای مشتریانی که  "موقعیت تعهدی باز"ایجاد  :2ه تبصر

 باشدا  می مقدور "وجه تضمین جبرانی"پرداخت 
و اصالر موجودی حساب خزود   "وجه تضمین جبرانی"  تا پایان مهلت مقرر نسبت به واری "مشتری"در صورتیکه  -33مادۀ 

اقدام ننماید، کارگ ار مربوطه حسب دستور اتاق پایاپای اقدام به بستن تمام یزا بخشزی از    "وجه تضمین اولیه"تا سطح 
 نمایدا می مورد نیاز "وجه تضمین جبرانی"مشتری جهت تامین  "موقعیتهای تعهدی باز"

نتواند از محل بستن موقعیت معامالتی مشتری در ساعات معامالت عزادی، اقزدام بزه تزامین      در صورتیکه کارگ ار -34مادۀ 
 نسبت به اجرای آن اقدام خواهد نمودا "بازار جبرانی"نماید، در  "وجه تضمین جبرانی"

 خواهد رسیدا "بورس"به تصویب هیئت مدیرۀ  "بازار جبرانی"عوابط اجرایی  ه:تبصر
از محزل   مشزتری  تعهزدات  مشتری پوشش دهنده تعهدات وی نباشزد  موجودی حساب عملیاتی درصورتیکه -مکرر34ۀ ماد 

 شودا می تامین"اتاق پایاپای"های وی ن د  موجودی کارگ ار مربوطه و یا تضمین

معکوس بزا ارزش دارایزی تعهزد     "ارزش قرارداد"خود نماید تفاوت  "بستن موقعیت"در صورتیکه مشتری اقدام به  -35مادۀ 
 شودا به حساب مشتری منظور می "قیمت تسویه روزانه "بر حسب آخرین "قرارداد آتی"در شده 

 گردد: ی ذیل محاسبه میها براساس رویه "قیمت تسویه روزانه"در پایان هر روز معامالتی،  -36مادۀ 
جلسه معامالت "دقیقه پایانی آخرین  81، میانگین وزنی قیمت معامالت انجام شده طی "قیمت تسویه روزانه" -الف

 روز معامالتی استا آن "
قیمزت  "درصد کل معزامالت همزان روز باشزد،    21در صورتیکه حجم معامالت در دوره زمانی بند الف کمتر از  -ب

روز  آن "جلسزه معزامالت   "، میانگین وزنی قیمت معامالت انجام شده طی یک ساعت پایانی آخرین "تسویه روزانه
 معامالتی استا
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قیمزت  "درصد کزل معزامالت همزان روز باشزد،      21ه حجم معامالت در دوره زمانی بند ب کمتر از در صورتیک -ج
 باشدا می "قرارداد آتی "میانگین وزنی قیمت کل معامالت روزانۀ  "تسویه روزانه

و انجام نشود، میانگین قیمت بهتزرین سزفارش خریزد      معامله "قرارداد آتی "در صورتیکه در یک روز معامالتی،  -د
فروش ثبت شده در سامانۀ معامالتی که در محدوده مجاز نوسان قیمت روزانه قزرار داشزته باشزد، در لحظزۀ اتمزام      

 در نظر گرفته خواهد شدا "قیمت تسویه روزانه"روز، محاسبه و به عنوان  ن آ "جلسه معامالت"آخرین
 "قیمزت تسزویۀ روزانزه   "کن نباشد، های فوق مم به هیچیک از روش "قیمت تسویه روزانه"در صورتی که تعیین-ه

به پیشزنهاد   "قیمت تسویه روزانه" گرددا روش محاسبه تئوریک و بصورت تئوریک محاسبه می "کمیتۀ آتی"توسط 
 خواهد رسیدا "بورس"به تصویب هیئت مدیرۀ  "کمیتۀ آتی"

ی همزان روز گز ارش تسزویه را بزرای     ، باید تا پایان ساعات کزار "قیمت تسویه روزانه"اتاق پایاپای پس از اعالم  -37مادۀ 
 کارگ اران ارسال نمایدا این گ ارش شامل حداقل اطالعات مربوط به هر کارگ ار به تفکیک مشتریان وی به شرر ذیزل 

 باشد: می
 موجود "ی تعهدی بازها موقعیت"تعداد  -1
 بسته شده طی روز  "ی تعهدیها موقعیت"تعداد  -2
 زشده طی روزبا "ی تعهدیها موقعیت"تعداد  -8
 می ان وجه تضمین موجود -1
 مورد نیاز "وجه تضمین اولیه"می ان  -5
 "وجه تضمین جبرانی" -6
 کارم دها  -7

دقیقزه   81کارگ اران باید پس از دریافت گ ارش تسویه، آن را بررسی و در صورت هر گونه مغایرت موعزوع را تزا    -38مادۀ 
به من لۀ  "بورس"گ ارش کنندا عدم ارائه گ ارش طی مهلت مقرر به  "بورس" قبل از شروع بازار روز کاری بعد کتباً به

 باشدا  تایید گ ارش تسویه و اسقاط حق اعتراض به آن از سوی کارگ اران می
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 تحویل کاال و تسویه نهایی -فصل ششم
 

باید نسبت بزه طزی    "رارداد آتیق"شود و طرفین  می پس از آخرین روز معامالتی، وارد دوره تحویل "قرارداد آتی" - 39مادۀ 
 شودا از آحرین روز معامالتی منتشر می پیشروز کاری  8حداکثر  "اطالعیه تحویل" فرایند تحویل اقدام نمایندا

چنانچه دارنده موقعیت تعهدی باز خرید یا فروش تصمیم به تحویل کاب بگیرد، طرف مقابل موظف به تحویل طبزق   ه :تبصر
 خواهد بودا وابط این دستورالعملع

 یابدا می ادامه "ماه قرارداد"دوره تحویل از روز کاری بعد از آخرین روز معامالتی شروع و تا پایان  - 41مادۀ 
گزواهی  "توسط کارگ ار مربوطه  "مهلت اعالم آمادگی تحویل "طی باید  باز، "موقعیت تعهدی فروش"دارندگان  - 41مادۀ 

 ی دهندارا تحویل اتاق پایاپا "آمادگی تحویل
روز پایان  "قیمت تسویه روزانه"بر اساس  "قرارداد آتی"ارائه نگردد، "بورس"چنانچه مدارک فوق در مهلت مذکور به  ه:تبصر

ه تبصزر دارنده موقعیت تعهزدی فروشزی کزه طبزق ایزن      شده و  "تسویه نقدی" ،"گواهی آمادگی تحویلمهلت ارائه "
 ا شود می "قرارداد آتی" مشخصات ر دری مقرها مشمول جریمه شده است، "تسویه نقدی"

توسزط کزارگ ار مربوطزه     "گزواهی آمزادگی تحویزل    ارائهمهلت "طی باید  باز، "خریدموقعیت تعهدی "دارندگان  - 42مادۀ 
 را تحویل اتاق پایاپای دهندا "گواهی آمادگی تحویل"
دارنزدگان  تعیزین نمزوده باشزد،     "یزل پزیش پرداخزت تحو  "درصورتی که هیئت پذیرش در مشخصات قرارداد آتی  :1تبصره 
مکلفند پیش پرداخت تعیین شده را به حساب اتاق پایاپای واری  نموده و فیش واری  وجه را  باز "خریدموقعیت تعهدی "

 اارائه نماینداتاق پایاپای  به "گواهی آمادگی تحویل "به همراه 
روز  "قیمت تسزویه روزانزه  "بر اساس  "قرارداد آتی" ،رددارائه نگ "بورس"مدارک فوق در مهلت مذکور به چنانچه : 2هتبصر

ه تبصردارنده موقعیت تعهدی خریدی که طبق این  شده و "تسویه نقدی " ،"گواهی آمادگی تحویلمهلت ارائه "پایان 
 شودا می "قرارداد آتی "مشخصات  ی مقرر درها مشمول جریمهشده است،  "تسویه نقدی"

توانند  می ی را کهبر اساس اولویت زمانی خریداراناتاق پایاپای  ،"گواهی آمادگی تحویلت ارائه مهل "پس از پایان  - 43مادۀ 
 اعزالم مربوطه  انکارگ ار به مشخص نموده و ،کاب را تحویل دهندتوانند  می و فروشندگانی را که کاب را تحویل گیرند

 نمایدا  می
م آمادگی تحویل نی که علی رغم اعالم آمادگی تحویل، به دلیل عدم اعالآندسته از خریداران و فروشندگا قرارداد آتی ه:تبصر

گزواهی آمزادگی   مهلزت ارائزه   "روز پایزان   "قیمت تسویه روزانزه "بر اساس  امکان تحویل ندارد، لباز سوی طرف مقا
  شودا می "تسویه نقدی " ،"تحویل

اقزدام بزه بزاز نمزودن      "مهلت اعالم آمزادگی تحویزل  "روزهای معامالتی پس از  در که و فروشندگانی خریداران - 44مادۀ 
به هر ترتیب باز نمودن موقعیزت   اارائه نمایندهم مان نی  را  "گواهی آمادگی تحویل"نمایند باید  می "موقعیت تعهدی"

 باشدا مینی  آمادگی تحویل کابی موعوع قرارداد از سوی مشتری اعالم تعهدی جدید طی دوره مذکور به من لۀ 
تعیین شده توسزط هیئزت مزدیره     تا پایان مهلت در پایان آخرین روز معامالتی،  "موقعیت تعهدی خرید" گاندارند -45مادۀ 

قیمزت تسزویه   "بزر حسزب    "قرارداد آتزی " دارایی تعهد شده وجهکل باید ، گردد درج می اطالعیه تحویلبورس که در 
اتزاق  "مربوطزه بزه    کزارگ ار  توسزط اری  و فیش واریز ی را  و "اتاق پایاپای"را به حساب  آخرین روز معامالتی "روزانه
 دا نارائه نمای "پایاپای

 " آخرین روز معامالتی "قیمت تسویه روزانه"بر حسب  "قرارداد آتی"چنانچه وجه فوق در مهلت مقرر پرداخت نگردد، ه:تبصر
ی ها مشمول جریمهشده است،  "تسویه نقدی"ه تبصردارنده موقعیت تعهدی خریدی که طبق این شده و  "تسویه نقدی
 شودا می "قرارداد آتی "مشخصات مقرر در
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 رهیمزد  ئزت یشده توسط ه نییمهلت تع انیتا پا ،در پایان آخرین روز معامالتی "فروشموقعیت تعهدی " گاندارند -46مادۀ 
 کزابی مزورد تعهزد را   یا اصل  "گواهی سپرده کابیی"، "رسید انبار" باید ،گردد یدرج م لیتحو هیبورس که در اطالع

 ا دنارائه نمای "اتاق پایاپای"مربوطه به  کارگ ار توسطحسب تعیین و اعالم بورس، 
آخرین  "قیمت تسویه روزانه"بر حسب  "قرارداد آتی"، انجام نشود طی مهلت مقرر تعهدات موعوع این مادهچنانچه  :هتبصر

شزده اسزت،    "تسویه نقزدی "ه تبصرفروشی که طبق این  دارنده موقعیت تعهدیشده و  "تسویه نقدی "روز معامالتی 
 اشود می "قرارداد آتی "ی مقرر درها مشمول جریمه

خریدارانی را  ،بر اساس اولویت زمانی ،قرارداد "آخرین روز معامالتی"حداکثر تا پایان روز کاری پس از اتاق پایاپای  -47مادۀ 
عمن واری وجه توانند کاب را تحویل دهند، مشخص نموده و  می را کهتوانند کاب را تحویل گیرند و فروشندگانی  می که

ا کزارگ اران مربوطزه بایزد    نمایزد  ارائزه مزی  خریزدار   کارگ ار بهرا  "اعالمیه تحویل"معامله به حساب کارگ ار فروشنده، 
عالمیه باید شامل موارد ذیل ا این اارائه نمایندمشتریان س از دریافت از اتاق پایاپای به را بالفاصله پ "اعالمیه تحویل"
 باشدا
 مقدار و مشخصات کابی تحویلی -1 
 نام فروشنده کاب -2
 بندی و نحوۀ تحویل زمان -8
 آدرس انبارهای محل تحویل کاب و مقدار کاب در هر انبار -1
 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 شده یا  "قرارداد آتی"ش معامالت خریدار بر روی گ ار -6

 فروخته شده طی دوره 
  "رسید انبار"مشخصات  -7
 ی خدمات و کارم د تحویل کابها ه ینه -3
 "بورس"سایر اطالعات مورد نیاز به تشخیص  -9

فروشندگانی کزه بزه دلیزل     از سوی فروشنده یا "انبار رسید" ارائهبه دلیل عدم  که یریدارانآندسته از خ قرارداد آتی : 1هتبصر
تسزویه   "، آخزرین روز معزامالتی   "قیمت تسویه روزانه"بر اساس  امکان تحویل ندارد،ریدار، خعدم واری  وجه از سوی 

 شودا  می "نقدی

 ها از انبار معرفی شده از طرف فروشنده اقدام ننماید، کلیه ه ینه چنانچه خریدار در موعد مقرر نسبت به دریافت کاب :2هتبصر
 باشدا می و خسارات مترتبه بعد از آن تاریخ به عهده خریدار

، ه ینزه انبزارداری و کزارم د    قزرارداد  "یروز معزامالت  نیآخزر "پس از  یروز کار انیحداکثر تا پا یاپایاتاق پا -مکرر47ۀ ماد
نماید و در صورت ل وم ه ینزه انبزارداری را از حسزاب عملیزاتی      کارگ ار فروشنده اعالم می تحویل کاب را محاسبه و به

 نمایدا فروشنده کسر و به حساب انبار واری  می
قزرارداد  "چنانچه خریدار پس از دریافت کاب هرگونه اختالفی در مورد مشخصات کابی دریزافتی بزا مشخصزات     - 48مادۀ 

و هیئت داوری  "بورس"راتب را حداکثر تا پان ده روز کاری بعد از پایان دوره تحویل کتباً به مشاهده نماید، باید م "آتی
اعالم کندا عدم اعالم مراتب طی مهلت مقرر به من لۀ تایید ایفای تعهدات فروشنده و اسزقاط حزق اعتزراض بزه آن از     

 باشدا  سوی خریدار می
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 سایر موارد
 

و در صزورت عزدم تکزافو از محزل      "حسزاب عملیزاتی مشزتری   "دادها از محل موجودی ی مقرر در قرارها جریمه - 49مادۀ 
 ها و تضامین کارگ ار مربوطه ن د اتاق پایاپای کسر و به حساب طرف مقابل منظورخواهدشدا سپرده

روز پزس از  آیزد و   چنانچه مواعد تعیین شده در این دستورالعمل مصادف با روز تعطیل باشد، آن روز به حساب نمی -51مادۀ 
 شودا تعطیل موعد محسوب می

همسر و فرزندان تحت تکفل ایشان حق خریزد و   ،"سازمان"و  "بورس"،های کارگ اری مدیران و کارکنان شرکت -51مادۀ 
 را ندارندا  "قرارداد آتی"فروش 

اساس مقزررات  موظف است بر "بورس"ربط،  در صورت نق  هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذی -52مادۀ 
 صالر گ ارش نمایدا  را به مرجع ذی مراتب مربوطه به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد

 
و  3/7/1891و  11/9/1833هززای مززورخ  و اصززالحیه 19/12/1836تبصززره در تززاریخ  28مززاده و  56ایززن دسززتورالعمل در 

 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدا 15/16/1896
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ماده الحاقی دستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای آتی در شرکت بورس کاالی ایران)سهامی عام( در خصوص 

 شرایط اضطراری
 ، بزم ابجرا از تاریخ تصویب13/17/1891مصوبه هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 

 
 اساس بر را ماده نیا ب بند موعوعیی اجرا اقدامات تواند یم بورس، ماده نیا الف بند مطابقی اعطرار طیشرا بروز صورت در
 :دهد انجام آن لیذی ها تبصره در مقرر باتیترت

 یاضطرار طیشرا صیتشخی ارهایمع( الف

 بزازار  روزانزه  مزت یق نوسزان  حد برابر دو از شیب ی انیم به هیپای دارائی نقد بازار در هیپایی دارا متیق کاهش یا شیاف ا (1
 مسزتند  امکزان  صزورت  در و احزراز  اتکا قابل مراجع اعالم اساس بر دیبا مذکور راتییتغ که آن بری مبتنی آتی دهاقراردا
 ا گردد

 اتیز عمل، اجتمزاعی ی هزا  یآرامز  نا، ییهوا و آب بد طیشرا، یسوز آتش، زل له، لیس لیقب از مترقبه ریغی دادهایرو وقوع (2
 یزا  و سزازد  ممکن ریغ بورسی برا را هیتسو یا وی معامالت خدمات ارائه امکان کهی گرید واقعه هر یا و جنگ، یستیترور
 ادینما جادیای جد دیتهد آنی برا
 ریز ز شزرط  هردو هم مان وقوع صورت در که هیپایی دارا کی بری مبتنی آتی قراردادها معامالت دری معامالت گره جادیا (8

 :گردد یم احراز
ی بیترت به، هیپایی دارا آن بری مبتنی آتی قراردادهای معامالتی هانمادی تمام در فروش یا دیخر سفارش صف وجود (1-8

 اباشد داشته وجود قرارداد 111 حداقل  انیم به سفارش صفی معامالت نماد هر در که
 نمزاد  هزر ی ازا بزه  قزرارداد  11 از کمتزر  نیانگیز م طزور  به یمعامالت جلسه ازی متوال ساعت کی یط کهی صورت در (2-8

 ا شود معامله، هیپایی دارا آن بری مبتن یآت قرارداد یمعامالت

 بزازار  گزذاران  هیسزرما  میتصزم  و آن مزت یق بر رگذاریتاثی ها مولفه یا هیپایی دارا بازار درخصوصی اطالعات تیشفاف عدم (1
 ادهد شیاف ا شدت به رایی دارا آنی آتی قراردادها معامالت بازار مخاطرات کهی نحو به، یآتی قراردادها

 ییااجر اقدامات( ب

 ؛یاعطرار طیشرا رفع تا یمعامالت جلسه خاتمه و شروع ساعت رییتغ (1
 جهت؛ دو هر ای جهت یک در ندهیف ا یتعهد تیموقع اخذ از ممانعت (2

 ن؛یتضم وجه شیاف ا هیاخطاری دارا انیمشتری برا سفارش ثبت تیاولو تیرعا به ال ام (8

 بزا  یجبرانز  بزازار  به اند نکرده افتیدر نیتضم وجه شیاف ا هیخطارا کهی انیمشتر از دسته آن باز یها تیموقع ورود امکان (1
 شان؛یا درخواست

 ؛یجبران بازار در متیق راتییتغی برا سقف نییتع (5
 شان؛یا توسط انیمشتر به مربوط نیتضم حساب مازاد وجوه برداشت تیمحدود اعمال (6

 چنزد  یا کی یط متیق روزانه نوسان امنهد  انیم به حداکثر هیپای دارا کی یآتی قراردادها متیق نوسان حدودیی جابجا (7
 نوبت؛

 معامالت؛ جلسهی ط است سود در شانیا باز تعهدی یها تیموقع کهی انیمشتر باز یها تیموقع ازی درصد کاهش به ال ام (3

 معامالت؛ جلسهی ط انیمشتر بازی تعهدی ها تیموقع سقف کاهش به ال ام (9

 ا هیتسو متیق نیآخر اساس بر بازار بازی تعهدی ها تیموقع هیکل بستن به ال ام (11
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 از پزس  و بزورس  میتصم با آن 11 تیلغا 7ی بندها و بورس میتصم با ماده نیا ب بند 6 تیلغا 1ی بندها اقدامات :1 تبصره
 ابود خواهد اجرا قابل سازمان موافقت اخذ

ا باشزند  یمز  مذکور اقداماتی رااج به مکلف کارگ اران، بورس توسط فوقیی اجرا اقدامات از یک هر ابالغ درصورت: 2 تبصره
ی دگیرسز  مربوطه مقررات طبق تخلفات نیا به و شده محسوب تخلف، کارگ ار توسط بورسی ابالغ اقدامات یاجرا عدم
 اشد خواهد

 ا ابدی یم انیپا، ماده نیا الف بخش موعوعی ارهایمع رفع با یاعطرار طیشرا :3 تبصره
ی صزورت  درا دینمای رسان اطالع خودی رسم تیسا قیطر از را موعوع فوقیی اجرا اقدامات اعمال از قبل دیبا بورس :4 تبصره
، باشزد  شزده  مشزخص  مزاده  نیا موعوعیی اجرا اقداماتی رسان اطالع جهتی گریدی زمانبند، مقررات ریسا براساس که
 ابود نخواهدی عرور، ماده نیا موعوعی اعطرار طیشرا در مذکور مقررات تیرعا
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