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 ایران کاالی بورس شرکت در آتی قراردادهای معامالت اجرایی دستورالعمل (0

 (عام سهامی)
 

 تعاریف و کلیات  -فصل اول

 تعاریف  -0مادۀ 

 4831بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه کلیه اصطالحات و واژه هایی که در ماده یک قانون 

مجلس شورای اسالمی تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل نیز کاربرد دارند. واژه های دیگر 

 دارای معانی ذیل می باشند.

 وجود دارد. "بورس"در  "قرارداد آتی"آخرین روزی که امکان معامله یک . آخرین روز معامالتی: 0

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

وجه تضمین "اخطاری است که به منظور افزایش وجه تضمین مشتریان تا سطح . اخطاریه افزایش وجه تضمین: 9

 شود. داده می "اولیه

 در زمان اخذ موقعیت تعهدی است. "داد آتیقرار"ارزش دارایی تعهد شده در . ارزش قرارداد: 1

و مشخصات  "دارائی پایه"گذاران از وضعیت گزارشی است که برای اطالع سرمایه. اطالعیه معامالتی قرارداد آتی: 2

رسد، برای عموم  می "بورس"هایی که به تصویب هیئت مدیرۀ  در قالب فرمهر نماد معامالتی  "قرارداد آتی"

 شود. منتشر می

است که توسط اتاق پایاپای جهت اطالع خریداران از وضعیت تحویل کاال به آنها ارائه   اعالمیه ایاعالمیه تحویل: . 6

 می گردد.

بازاری است که پس از پایان معامالت روزانه تشکیل می گردد. در این بازار محدودیتهای قیمتی و . بازار جبرانی: 7

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

 "موقعیت تعهدی باز"جدید معکوس در مقابل  "موقعیت تعهدی"تبدیل تعهد از طریق اتخاذ یک . بستن موقعیت: 8

 مشتری 

 شرکت بورس کاالی ایران )سهامی عام ( می باشد.. بورس: 3

و به ترتیبی که  "اتاق پایاپای"توسط  "جلسه معامالت"پایان است که پس از ها: فرآیندی  روز رسانی حساب . به01

 در این دستورالعمل ذکر گردیده است، با هدف کنترل وجوه تضمین مشتریان انجام می شود.

از  فرمی است که قبل از فعالیت در بازار معامالت آتی باید به امضا مشتری رسیده باشد و حاکی . بیانیه ریسک: 00

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

اتاق  "وجهی است که خریداران باید به عنوان پیش پرداخت جهت تحویل کاال نزد . پیش پرداخت تحویل:02

 تودیع نمایند. "پایاپای

 سررسید شده توسط فروشنده به خریدار.  "قرارداد آتی"تسلیم دارایی پایه تحویل: . 09
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توافق طرفین تعهد مبنی برسقوط تعهدات ایشان است که بر مبنای آن . تسویه نقدی: 41

 گردد. صورت پذیرفته و مانده وجوه مسترد می "قیمت تسویه روزانه "تسویه نهایی بر حسب آخرین

 شود. انجام می "حراج پیوسته"زمانی است که در آن معامالت بر مبنای  دوره . دورۀ عادی معامالتی: 02

جلسه عادی "،"دوره گشایش"است که شامل "قرارداد آتی"دوره زمانی انجام معامالت یک . جلسۀ معامالت: 41

 شود. می "دوره پایانی معامالت"و  "معامالتی

است که برای هر موقعیت تعهدی باز باید موجود  "وجه تضمین اولیه"حداقلی از سطح وجه تضمین:   . حداقل07

 شود. تعیین می "قرارداد آتی"مشخصات هرباشد. حداقل مذکور در 

 آغاز و تا پایان جلسه معامالت ادامه می یابد. "دوره گشایش"حراجی است که پس از حراج پیوسته: . 08

جهت کشف یک نرخ برای اجرای سفارشات  "دوره پیش گشایش"حراجی است که پس از . حراج تک قیمتی: 03

 ود.ثبت شده و شروع حراج پیوسته انجام می ش

مورد استفاده  "اتاق پایاپای"حساب بانکی مشتری است که جهت تسویه وجوه توسط . حساب عملیاتی مشتری: 21

 قرار می گیرد.

نماید و مطابق عرف بازار خریدار نامیده  شخصی است که تعهد به خرید دارایی پایه در سر رسید می. خریدار: 20

 شود. می

 است. "قرارداد آتی پذیرش شده "دارائی موضوع . دارائی پایه:22

یابد و طی آن ورود سفارش جدید و یا ابطال  ای است که بازار با آن پایان می دوره . دوره پایانی معامالت:29

باشد و صرفاً سفارشاتی که با تغییر قیمت، شرایط برابری قیمت خرید و فروش را  پذیر نمی سفارشات امکان

 شوند. ر این دوره اجرا میکنند، د احراز می

دوره ای است که در آن امکــان ثبت , تغییر و حذف سفارش وجود دارد و لیکن سفارشات  :. دوره پیش گشایش22

 اجرا نمی شود.

 صورت می گیرد. "قرارداد آتی"مدت زمانی است که طی آن عملیات مربوط به تسویه  . دوره تسویه روزانه:22

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

که در مشخصات آن قرارداد  "قرارداد آتی"فاصله زمانی اولین لغایت آخرین روز معامالت هر  . دوره معامالت:27

 شود. تعریف می

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

 کند.  مشخصی از یک کاال گواهی می

 جهت انجام معامالت آتی تعیین می شود. "بورس"روزهای مجاز معامالتی که توسط هیئت مدیره  . روزکاری:23

 رید یا فروشخ "موقعیت تعهدی"دستور مشتری جهت اتخاذ  :سفارش .91

نماید و مطابق عرف بازار فروشنده  در سر رسید می "دارایی پایه"شخصی است که تعهد به فروش  . فروشنده:90

 شود. نامیده می

شود در سررسید معین، مقدار معینی از کاالی  قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می . قراردادآتی:92

کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کاال را میمشخص را به قیمتی که االن تعیین 
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با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد ، 

عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و  طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به

ب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت متعهد می شوند متناس

دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری 

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

به منظور  "بورس"اوراق بهادار مبتنی بر کاالیی است که توسط هیئت پذیرش  :قرارداد آتی پذیرش شده .99

 پذیرش شده است. "بورس"معامالت آتی در 

محاسبه و اعالم می  "بورس"ها توسط  قیمتی است که روزانه جهت به روز رسانی حساب . قیمت تسویه روزانه:92

 گردد.

جهت انجام وظایف مصرح در این دستورالعمل  "بورس"است که توسط هیأت مدیره   ای کمیته. کمیتۀ آتی :92

گردد.اعضای این کمیته باید بر اساس مقررات و با رعایت بی طرفی و انصاف عمل کنند. ضوابط  تشکیل می

مسئولیت نظارت بر  "بورس"شود و مدیرعامل  تعیین می "بورس "اجرایی فعالیت کمیته توسط هیئت مدیرۀ

 سن انجام وظایف این کمیتۀ را بر عهده دارد.ح

و به منظور آگاهی اتاق پایاپای  "قرارداد آتی"فروشنده خریدار و  سندی است که توسط  . گواهی آمادگی تحویل:96

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

 شود. سررسید می "قرارداد آتی "ماهی است که درآن . ماه قرارداد:97

 شخصی که به عنوان خریدار یا فروشنده در بازار فعالیت می کند. . مشتری:98

 در بازار معامالت آتی است. "قرارداد آتی"تعهد موضوع یک :. موقعیت تعهدی93

 که در بازار معامالت آتی تسویه نهائی نشده است. "موقعیت تعهدی" . موقعیت تعهدی باز:21

است که مشتری با اتخاذ آن ، متعهد به خرید دارائی پایه ذکر شده  "موقعیت تعهدی" خرید: . موقعیت تعهدی20

 می گردد. "قرارداد آتی"در

موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن ، متعهد به فروش دارائی پایه ذکر شده در  . موقعیت تعهدی فروش:22

 می گردد. "قرارداد آتی"

 شود. ه در قالب شرط ضمن عقد از مشتریان دریافت میوجهی است ک . وجه تضمین:29

جهت پوشش ریسک  "وجه تضمین اولیه"وجه تضمینی است که در صورت عدم کفایت  . وجه تضمین اضافی:22

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

 "بورس"ز سوی این اتاق باید توسط مشتریان پرداخت گردد. میزان این وجه توسط طی مهلت اعالم شده ا

 شود. تعیین می

موقعیت "وجه تضمینی است که جهت تضمین ایفای تعهدات مشتریان برای ایجاد یک  . وجه تضمین اولیه:22

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

، باید نزد "اخطاریه افزایش وجه تضمین"وجه تضمینی است که مشتریان بعد از دریافت  :وجه تضمین جبرانی. 26

 تودیع نمایند. "اتاق پایاپای"
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  "قرارداد آتی"مشخصات   - فصل دوم
 

یص یا کاالهای دارای بازار نقدی قوی به تشخ "بورس"شده در  از بین محصوالت پذیرفته "دارایی پایه" -2مادۀ 

 گردد.  هیئت پذیرش ، انتخاب می

قرارداد "شود. مشخصات  تعیین می "قرارداد آتی پذیرش شده"قابل معامله در بورس بر اساس  "قرارداد آتی" -9مادۀ 

 خواهد رسید. به تصویب هیئت پذیرش بورس  پیشنهاد به  "آتی

 باید شامل موارد ذیل باشد: "قرارداد آتی"مشخصات  -2مادۀ 

 

 "وجه تضمین اولیه" -44 "دارایی پایه"-4

 "حداقل وجه تضمین" -42 "قرارداد آتی پذیرش شده"-2

 حداکثر هر سفارش  -48 اندازۀ قرارداد آتی -8

 واحد قیمت  -41 استاندارد تحویل -1

 کارمزد معامالت -45 قرارداد آتی  ماه -5

 نماد معامالتی -41 حد نوسان قیمت روزانه  – 1

 ساعات معامله - 47 شامل:  "دوره معامالت" -7

 گواهی آمادگی تحویلمهلت ارائه  -43 اولین روز معامالتی  -

  پیش پرداخت تحویل - 41 آخرین روز معامالتی  -

 سقف مجاز موقعیت های معامالتی باز  - 22 تاریخ تحویل  -3

 ها جریمه-24 محل تحویل -1

  حداقل تغییر قیمت سفارش -42

هر نماد  روز کاری قبل از آغاز معامالت 8را حداقل  "اطالعیه معامالتی قرارداد آتی"موظف است "بورس "-2مادۀ 

 ، از طریق سایت رسمی خود به اطالع عموم برساند. معامالتی

 

 ثبت سفارش مشتریان - فصل سوم

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

پذیرش شده باشند. فعالیت در این  "بورس"اخذ نموده و بدین منظور در  "سازمان"انجام معامالت آتی را از 

 باشد. بازار به منزله پذیرش مفاد این دستورالعمل می

های کارگزاری امکان دسترسی به سامانه معامالت برای انجام معامالت آتی را  دسته از نمایندگان شرکت آن -7مادۀ 

 احراز نموده باشند. "بورس"و "سازمان"های الزم را از نظر  خواهند داشت که صالحیت

اخذ کد مشتری  کد مشتری باید قبل از معامالت به درخواست مشتری، توسط کارگزار اخذ شده باشد. جهت -8مادۀ 

 کارگزار باید مدارک زیر را از مشتری دریافت نماید. 
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برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگزار برابر اصل شده  -4

باشد و برای اشخاص حقوقی مدارک تأسیس و دارندگان امضای مجاز و کپی شناسنامه صاحبان امضای مجاز 

 ده باشد.که توسط کارگزار برابر اصل ش

 فرم تکمیل شدۀ درخواست کد مشتری  -2

 به امضای مشتری "بیانیه ریسک"فرم  -8

 گردد. تهیه و ابالغ می "بورس"توسط  "بیانیه ریسک"فرم درخواست کد و  : 0تبصره

 باشد. می "بیانیه ریسک"فعالیت مشتریان دارای کد معامالتی منوط به تکمیل فرم  : 2تبصره

ی در بازار معامالت آتی منوط به افتتاح حساب بانکی توسط مشتری جهت معامالت آتی خواهد فعالیت مشتر -3مادۀ 

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

های  شتوانند سفارش مشتریان را به صورت کتبی، تلفنی، از طریق اینترنت و یا سایر رو کارگزاران می -01مادۀ 

های ثبت سفارش  های مذکور را در فرم دریافت نمایند، لیکن موظفند کلیه سفارش "بورس"شده توسط  تعیین

 گردد، ثبت نمایند.  ابالغ می "بورس"که توسط 

های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال بایگانی و حسب  کارگزاران مکلفند فرم -00مادۀ 

 ارائه نمایند.  "سازمان"و یا  "بورس"درخواست به 

جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت زمان دقیق و تاریخ ، هنگام تکمیل فرم سفارش الزامی است. این قاعده  -02مادۀ 

های الکترونیکی یا تلفنی نیز الزم االجرا است. کارگزاران مکلفند بر اساس اولویت زمانی  در مورد سفارش

 جرای سفارش اقدام نمایند.دریافت سفارش مشتری، نسبت به ا

حساب عملیاتی "به   "وجه تضمین اولیه "کارگزار مکلف است قبل از ثبت سفارش هر مشتری، واریز  -09مادۀ 

 را احراز نماید. در غیر اینصورت مسئولیت پرداخت وجه تضمین اولیه با کارگزار خواهد بود. "مشتری

 باشد: به شرح ذیل میانواع سفارشات قابل ارائه توسط مشتری -02مادۀ 

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

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

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

 رسد. می "سازمان"به تصویب  "بورس"سایر انواع سفارشات به پیشنهاد  تبصره :

 شود.  بندی می سفارشات به لحاظ اعتبار به انواع زیر دسته -02مادۀ 

 پایان روز معامالتی ثبت سفارش:اعتبار تا [4]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  [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( 

 گردد.  تعیین می "بورس"سقف اعتباری معامالت هرمشتری و هرکارگزار توسط هیئت مدیره  -06مادۀ 

 

 نحوه انجام معامالت -فصل چهارم

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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جلسۀ "و مدت هریک از مراحل  "بورس"ساعات و روزهای انجام معامله در  -07مادۀ 

 تعیین و اعالم می شود.  "بورس"توسط هیئت مدیره "معامالت 

 روز کاری قبل از اعمال، باید به اطالع عموم برسد.  8: تغییرات ساعات و روزهای معامله حداقل  0 تبصره

، خاتمه یا طول مدت جلسه رسمی معامالتی در اثر اشکاالت فنی، :در صورت تغییر اضطراری ساعت شروع2تبصره 

بورس یابد تغییرات را قبل از اعمال، از طریق سایت رسمی خود اعالم و مستندات مربوط به دالیل بروز شرایط 

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

ها براساس اولویت زمانی ورود سفارش  ای سفارشات براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمتاجر -08مادۀ 

 به سامانه معامالتی خواهد بود.

می تواند عالوه بر اولویت های مذکور در این ماده، اولویت های دیگری را حسب مورد  "بورس"هیات مدیره  تبصره:

روز کاری قبل از اعمال، باید به اطالع عموم  8ن تغییرات حداقل پیشنهاد نماید. ای "سازمان"جهت تصویب به 

 برسد. 

 ادامه می یابد.  "حراج پیوسته"آغاز و با  "حراج تک قیمتی"با یک  "قرارداد آتی"معامالت  -03مادۀ 

ن ، قیمت تسویه را براساس مقررات ای"جلسه معامالت روزانه"حداکثر یک ساعت پس از پایان  "بورس" -21مادۀ 

 نماید.  دستورالعمل محاسبه و به عموم اعالم می

 "قرارداد آتی"و سقف حجم هر سفارش در زمان پذیرش  "قرارداد آتی"دامنه نوسان قیمت روزانه هر  -20 مادۀ

 شود. مشخص می

 "بورس"با پیشنهاد  "قرارداد آتی"تغییر دامنه نوسان قیمت و سقف حجم هر سفارش در طول دوره معامالتی  تبصره:

روز کاری قبل از اعمال، باید به  8باشد. این تغییرات حداقل  امکان پذیر می پذیرشو پس از تصویب هیئت 

 اطالع عموم برسد. 

و یا تصمیم  "قرارداد آتی"طراری که تاثیر با اهمیتی بر قیمت در صورت وجود اطالعات یا وقوع شرایط اض -22مادۀ 

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

 موضوع را جهت رفع موارد توقف پیگیری نماید. 

و بیش از آن با  "بورس "ا دستور مدیرعامل روزکاری ب 8توقف معامالت بیش از یک جلسۀ معامالتی تا  تبصره :

 باشد. امکان پذیر می "سازمان"موافقت 

معامالت مبتنی یا متاثر از این موارد  "کمیته آتی"این دستورالعمل، 22در صورت وقوع موارد موضوع مادۀ  -29مادۀ 

این گونه معامالت را عدم وقوع  "بورس "کند. مدیرعامل  ارائه می "بورس"را تشخیص داده و به مدیرعامل 

 نماید. اعالم می

شده معترض باشند باید اعتراض خود را  در صورتی که کارگزار خریدار یا فروشنده نسبت به معامالت انجام  -22مادۀ 

اعالم نماید. تصمیم  "بورس"ساعت قبل از شروع جلسه معامالتی روز بعد به  2با ذکر دالیل برای رسیدگی تا 

 االجراست.  ص الزمدر این خصو "بورس"

 کند.  منتشر می "سازمان"گزارش آماری معامالت بازار را طبق ضوابط  "بورس" -22مادۀ 

 هر کارگزار یا مشتری نباید از سقف مجاز تعیین شده برای نامبرده بیشتر باشد.  "موقعیت های تعهدی باز" -26مادۀ 

 شود.  تعیین می "بورس"رگزار طبق ضوابط هر مشتری یا کا "موقعیت های تعهدی باز": سقف مجاز تبصره
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در صورتیکه ظن استفاده از اطالعات نهانی یا دستکاری قیمت در معامالت وجود  -27مادۀ 

 "تواند دستور توقف نمادمعامالتی  می "سازمان  "داشته باشد و یا تغییرات غیرعادی قیمت مشاهده گردد، 

باید بالفاصله اقدام به توقف نماد معامالتی مربوطه نموده  "بورس"را صادر نمایند. در این حالت  "قرارداد آتی

امکان پذیر  "سازمان"و تا رفع دالیل توقف نماد، موضوع را پیگیری نماید. بازگشایی مجدد نماد با موافقت 

 خواهد بود. 

 

 تسویه -فصل پنجم

نزد بانکی که  "عملیاتی مشتری حساب "هر مشتری باید جهت انجام معامالت آتی، حسابی تحت عنوان  -28مادۀ 

بدین منظور توسط اتاق پایاپای معرفی می شود، افتتاح نماید. در زمان افتتاح حساب، مشتری اذن تصرف در 

، مطابق مقررات این دستورالعمل به اتاق پایاپای "ها روز رسانی حساب  به"حساب مذکور را جهت انجام عملیات 

 خواهد داد.

 انجام می گیرد. "اتاق پایاپای"وجوه جهت تسویه حساب مشتریان توسط  نقل وانتقاالت تبصره:

هر  "وجه تضمین اولیه"هر مشتری و میزان  "موقعیت تعهدی باز"متناسب با تعداد "اتاق پایاپای"  -23مادۀ 

 ، اقدام به مسدود نمودن حساب نامبرده می نماید."قرارداد آتی"

بعد از پایان معامالت آغاز می گردد و تا یک ساعت قبل از پایان جلسه معامالت روز  "دوره تسویه روزانه"  - 91مادۀ 

 بعد ادامه خواهد یافت.

را به شرح زیر انجام  "ها روز رسانی حساب به"، عملیات  "قیمت تسویه روزانه"اتاق پایاپای بر اساس   - 90مادۀ 

 دهد: می

قیمت  "را بر حسب تفاوت  "قرارداد آتی"، تفاوت ارزش دارایی تعهد شده در "تعهدی بازهای  موقعیت"در مورد  -4

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

 "ضمینحداقل وجه ت"مشتری از سطح  "وجه تضمین اولیه"در صورتی که پس از انجام عملیات بند فوق  -2

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

مراتب را به اطالع مشتری  "اخطاریه افزایش وجه تضمین"کارگزاران موظفند بالفاصله پس از دریافت   -92مادۀ 

 ف مهلت زمانی مقرر اقدام نماید.خود ظر"وجه تضمین جبرانی"مربوطه برسانند تا وی نسبت به پرداخت 

 حداکثر تا یک ساعت قبل از پایان جلسه معامالتی روز کاری بعد باید پرداخت شود.  "وجه تضمین جبرانی" :0تبصره 

دریافت کرده اند،  "اخطاریه افزایش وجه تضمین"جدید برای مشتریانی که  "موقعیت تعهدی باز"ایجاد  :2تبصره 

 مقدور می باشد.  "ین جبرانیوجه تضم"پس از پرداخت 

و اصالح موجودی  "وجه تضمین جبرانی"تا پایان مهلت مقرر نسبت به واریز  "مشتری"در صورتیکه   -99مادۀ 

اقدام ننماید، کارگزار مربوطه حسب دستور اتاق پایاپای اقدام به  "وجه تضمین اولیه"حساب خود تا سطح 

مورد نیاز می  "وجه تضمین جبرانی"مشتری جهت تامین  "بازموقعیتهای تعهدی "بستن تمام یا بخشی از 

 نماید.
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در صورتیکه کارگزار نتواند از محل بستن موقعیت معامالتی مشتری در ساعات   -92مادۀ 

نسبت به اجرای آن اقدام  "بازار جبرانی"نماید، در  "وجه تضمین جبرانی"معامالت عادی، اقدام به تامین 

 خواهد نمود.

 خواهد رسید. "بورس"به تصویب هیئت مدیرۀ  "بازار جبرانی"ضوابط اجرایی  : 0تبصره

پوشش دهنده تعهدات وی نباشد،این  "بازار جبرانی"درصورتیکه بستن موقعیت های تعهدی مشتری در  :2تبصره

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

معکوس با ارزش دارایی  "ارزش قرارداد"خود نماید تفاوت  "بستن موقعیت"در صورتیکه مشتری اقدام به   -92مادۀ 

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

 گردد: محاسبه می براساس رویه های ذیل "قیمت تسویه روزانه"در پایان هر روز معامالتی،   -96مادۀ 

جلسه معامالت "دقیقه پایانی آخرین  82، میانگین وزنی قیمت معامالت انجام شده طی "قیمت تسویه روزانه" -الف

 روز معامالتی است. آن "

قیمت تسویه "درصد کل معامالت همان روز باشد، 22در صورتیکه حجم معامالت در دوره زمانی بند الف کمتر از  -ب

روز  آن "جلسه معامالت "ین وزنی قیمت معامالت انجام شده طی یک ساعت پایانی آخرین ، میانگ"روزانه

 معامالتی است.

قیمت تسویه "درصد کل معامالت همان روز باشد،  22در صورتیکه حجم معامالت در دوره زمانی بند ب کمتر از  -ج

 شد.با می "قرارداد آتی "میانگین وزنی قیمت کل معامالت روزانۀ  "روزانه

انجام نشود، میانگین قیمت بهترین سفارش خرید و   معامله "قرارداد آتی "در صورتیکه در یک روز معامالتی،  -د

فروش ثبت شده در سامانۀ معامالتی که در محدوده مجاز نوسان قیمت روزانه قرار داشته باشد، در لحظۀ اتمام 

 در نظر گرفته خواهد شد. "ت تسویه روزانهقیم"روز، محاسبه و به عنوان  ن آ "جلسه معامالت"آخرین

 "قیمت تسویۀ روزانه"های فوق ممکن نباشد،  به هیچیک از روش "قیمت تسویه روزانه"در صورتی که تعیین-ه

به  "قیمت تسویه روزانه "گردد. روش محاسبه تئوریک و بصورت تئوریک محاسبه می "کمیتۀ آتی"توسط 

 خواهد رسید. "بورس"مدیرۀ  به تصویب هیئت "کمیتۀ آتی"پیشنهاد 

، باید تا پایان ساعات کاری همان روز گزارش تسویه را "قیمت تسویه روزانه"اتاق پایاپای پس از اعالم   -97مادۀ 

برای کارگزاران ارسال نماید. این گزارش شامل حداقل اطالعات مربوط به هر کارگزار به تفکیک مشتریان وی 

 به شرح ذیل می باشد:

 موجود "موقعیت های تعهدی باز" تعداد -4

 بسته شده طی روز  "موقعیت های تعهدی"تعداد  -2

 بازشده طی روز "موقعیت های تعهدی"تعداد  -8

 میزان وجه تضمین موجود -1

 مورد نیاز "وجه تضمین اولیه"میزان  -5

 "وجه تضمین جبرانی" -1

 کارمزدها  -7
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کارگزاران باید پس از دریافت گزارش تسویه، آن را بررسی و در صورت هر گونه   -98مادۀ 

گزارش کنند. عدم ارائه  "بورس"دقیقه قبل از شروع بازار روز کاری بعد کتباً به  82مغایرت موضوع را تا 

به منزلۀ تایید گزارش تسویه و اسقاط حق اعتراض به آن از سوی  "بورس"گزارش طی مهلت مقرر به 

 باشد.  کارگزاران می

 

 تحویل کاال و تسویه نهایی -فصل ششم

باید نسبت  "قرارداد آتی"پس از آخرین روز معامالتی، وارد دوره تحویل می شود و طرفین  "قرارداد آتی"  - 93مادۀ 

 به طی فرایند تحویل اقدام نمایند.

تحویل کاال بگیرد، طرف مقابل موظف به چنانچه دارنده موقعیت تعهدی باز خرید یا فروش تصمیم به  تبصره :

 تحویل طبق ضوابط این دستورالعمل خواهد بود.

 ادامه می یابد. "ماه قرارداد"دوره تحویل از روز کاری بعد از آخرین روز معامالتی شروع و تا پایان  - 21مادۀ 

توسط کارگزار مربوطه  "ویل مهلت اعالم آمادگی تح"طی باید  باز،  "موقعیت تعهدی فروش"دارندگان  - 20مادۀ 

 را تحویل اتاق پایاپای دهند. "گواهی آمادگی تحویل"

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

عهدی فروشی که دارنده موقعیت تشده و  "تسویه نقدی "، " گواهی آمادگی تحویلمهلت ارائه "روز پایان 

 . شود می "قرارداد آتی" مشخصات مشمول جریمه های مقرر در شده است،  "تسویه نقدی"طبق این تبصره 

توسط کارگزار  " گواهی آمادگی تحویلمهلت ارائه "طی باید  باز،  "خریدموقعیت تعهدی "دارندگان   - 22مادۀ 

 دهند.را تحویل اتاق پایاپای  "گواهی آمادگی تحویل"مربوطه 

دارندگان تعیین نموده باشد،  "پیش پرداخت تحویل"درصورتی که هیئت پذیرش در مشخصات قرارداد آتی  :0تبصره 

مکلفند پیش پرداخت تعیین شده را به حساب اتاق پایاپای واریز نموده و فیش  باز "خریدموقعیت تعهدی "

 .ارائه نمایندپای اتاق پایا به  "گواهی آمادگی تحویل "واریز وجه را به همراه 

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

دارنده موقعیت تعهدی  شده و "تسویه نقدی "،  " گواهی آمادگی تحویلمهلت ارائه "روز پایان  "روزانه

قرارداد  "مشخصات  ول جریمه های مقرر درمشمشده است،  "تسویه نقدی"خریدی که طبق این تبصره 

 می شود. "آتی

بر اساس اولویت زمانی خریدارانی را که ، اتاق پایاپای  " گواهی آمادگی تحویلمهلت ارائه  "پس از پایان   - 29مادۀ 

 می توانند کاال را تحویل گیرند و فروشندگانی را که می توانند کاال را تحویل دهند، مشخص نموده و به 

 نماید.  می اعالم مربوطه  ان کارگزار

آندسته از خریداران و فروشندگانی که علی رغم اعالم آمادگی تحویل، به دلیل عدم اعالم آمادگی  قرارداد آتی تبصره:

مهلت ارائه "روز پایان  "قیمت تسویه روزانه"بر اساس  تحویل از سوی طرف مقابل امکان تحویل ندارد،

 می شود.  "تسویه نقدی " ، " گواهی آمادگی تحویل

اقدام به باز   "مهلت اعالم آمادگی تحویل"در  روزهای معامالتی پس از  که و فروشندگانی  خریداران  - 22مادۀ 

به هر ترتیب باز  .نیز همزمان ارائه نمایندرا  "گواهی آمادگی تحویل"نمایند باید  می "موقعیت تعهدی "نمودن 
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طی دوره مذکور به منزلۀ اعالم آمادگی تحویل کاالی  نمودن موقعیت تعهدی جدید

 باشد. موضوع قرارداد از سوی مشتری نیز می

روز کاری بعد از  42تا ساعت حداکثر در پایان آخرین روز معامالتی،  "موقعیت تعهدی خرید" گاندارند  -22مادۀ 

آخرین روز  "قیمت تسویه روزانه"سب بر ح "قرارداد آتی" کل وجه دارایی تعهد شدهآخرین روز معامالتی باید 

ارائه  "اتاق پایاپای"مربوطه به  کارگزار توسطواریز و فیش واریزی را  "اتاق پایاپای"را به حساب معامالتی  

 د. ننمای

آخرین روز  "قیمت تسویه روزانه"بر حسب  "قرارداد آتی"چنانچه وجه فوق در مهلت مقرر پرداخت نگردد، تبصره:

شده  "تسویه نقدی"دارنده موقعیت تعهدی خریدی که طبق این تبصره شده و  "سویه نقدیت "معامالتی  

 می شود.  "قرارداد آتی "مشخصات مشمول جریمه های مقرر دراست، 

روز کاری بعد از  42تا ساعت حداکثر  در پایان آخرین روز معامالتی، "فروشموقعیت تعهدی " گاندارند  -26مادۀ 

 کارگزار یا اصل کاالی مورد تعهد را حسب تعیین و اعالم بورس، توسط "رسید انبار" باید آخرین روز معامالتی

 د. نارائه نمای "اتاق پایاپای"مربوطه به 

قیمت تسویه "بر حسب  "قرارداد آتی"، تعهدات موضوع این ماده  طی مهلت مقرر  انجام نشودچنانچه  :تبصره

دارنده موقعیت تعهدی فروشی که طبق این تبصره شده و  "یتسویه نقد "آخرین روز معامالتی  "روزانه

 .شود می "قرارداد آتی "مشمول جریمه های مقرر درشده است،  "تسویه نقدی"

قرارداد، بر اساس اولویت زمانی،  "آخرین روز معامالتی"حداکثر تا پایان روز کاری پس از اتاق پایاپای   -27مادۀ 

را تحویل گیرند و فروشندگانی را که می توانند کاال را تحویل دهند، مشخص  خریدارانی را که می توانند کاال

خریدار ارائه  کارگزار به "را  "اعالمیه تحویل"نموده و ضمن واریزوجه معامله به حساب کارگزار فروشنده، 

ارائه به مشتریان  را بالفاصله پس از دریافت از اتاق پایاپای "اعالمیه تحویل". کارگزاران مربوطه باید نماید می

 . این اعالمیه باید شامل موارد ذیل باشد.نمایند

 مقدار و مشخصات کاالی تحویلی -4 

 نام فروشنده کاال -2

 بندی و نحوۀ تحویل زمان -8

 آدرس انبارهای محل تحویل کاال و مقدار کاال در هر انبار -1

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

شامل زمان خرید یا فروش و تعداد قراردادهای آتی خریداری شده  "قرارداد آتی"گزارش معامالت خریدار بر روی  -1

 یا فروخته شده طی دوره 

  "رسید انبار"مشخصات  -7

 هزینه های خدمات و کارمزد تحویل کاال -3

 "بورس"سایر اطالعات مورد نیاز به تشخیص  -1

از سوی فروشنده یا  فروشندگانی که  "رسید انبار "آندسته از خریدارانی که  به دلیل عدم ارائه قرارداد آتی : 0تبصره

آخرین روز  "قیمت تسویه روزانه"بر اساس  به دلیل عدم واریز وجه از سوی خریدار، امکان تحویل ندارد، 

 می شود.  "تسویه نقدی "، معامالتی
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ار در موعد مقرر نسبت به دریافت کاال از انبار معرفی شده از طرف چنانچه خرید :2تبصره

 فروشنده اقدام ننماید، کلیه هزینه ها و خسارات مترتبه بعد از آن تاریخ به عهده خریدار می باشد.

چنانچه خریدار پس از دریافت کاال هرگونه اختالفی در مورد مشخصات کاالی دریافتی با مشخصات  - 28مادۀ 

مشاهده نماید، باید مراتب را حداکثر تا پانزده روز کاری بعد از پایان دوره تحویل کتباً به "اد آتیقرارد"

و هیئت داوری اعالم کند. عدم اعالم مراتب طی مهلت مقرر به منزلۀ تایید ایفای تعهدات فروشنده  "بورس"

 باشد.  و اسقاط حق اعتراض به آن از سوی خریدار می

 

 سایر موارد

و در صورت عدم تکافو از  "حساب عملیاتی مشتری"جریمه های مقرر در قراردادها از محل موجودی   - 23مادۀ 

 ها و تضامین کارگزار مربوطه نزد اتاق پایاپای کسر و به حساب طرف مقابل منظورخواهدشد. محل سپرده

آید و روز  ، آن روز به حساب نمیچنانچه مواعد تعیین شده در این دستورالعمل مصادف با روز تعطیل باشد -21مادۀ 

 شود. پس از تعطیل موعد محسوب می

، همسر و فرزندان تحت تکفل ایشان حق  "سازمان"و  "بورس"های کارگزاری ، مدیران و کارکنان شرکت -20مادۀ 

 را ندارند.  "قرارداد آتی"خرید و فروش 

موظف است براساس  "بورس"ربط،  در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذی -22مادۀ 

 صالح گزارش نماید. را به مرجع ذی مراتب  مقررات مربوطه به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد
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)مصوب  تهران بهادار اوراق بورس در سهام آتی قرارداد معامالت دستورالعمل  (2

 بهادار( اوراق و بورس سازمان مدیرۀ هیأت02/2/0983

 

 فصل اول: تعاریف و کلیات

اند، به  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تعریف شده 4همه اصطالحات و واژگانی که در ماده  (0ماده 

 دیگر، دارای معانی زیر هستند:همان معانی در این دستورالعمل کاربرد دارند. واژگان 

 ک قرارداد آتی در بازار آتی وجود دارد؛یآخرین روزی است که امکان معامله  آخرین روز معامالتی: (0

آتی  یگذاری است که بر اساس این دستورالعمل، وظیفه تسویه و پایاپای قراردادهاواحدی در شرکت سپرده اتاق پایاپای: (2

 را بر عهده دارد؛

منظور افزایش وجه تضمین کارگزار تا سطح وجه تضمین اولیه از  ای است که بهاخطاریه یش وجه تضمین:اخطاریه افزا (9

 شود؛طرف اتاق پایاپای به کارگزار ارسال می

صورت ارزش سهام تعهد شده در قرارداد آتی بر اساس آخرین قیمت تسویه روزانه است که به ارزش بازار قرارداد آتی: (2

 شود.رارداد آتی در آخرین قیمت تسویه روزانه محاسبه میضرب اندازه قحاصل

ضرب اندازه صورت حاصلارزش سهام تعهد شده در قرارداد آتی بر اساس قیمت قرارداد آتی است که به ارزش معامله: (2

 شود.قرارداد آتی در قیمت قرارداد آتی محاسبه می

گذاران  منظور آگاهی سرمایه از شروع معامالت یک قرارداد آتی بهای است که قبل اطالعیه اطالعیه معامالتی قرارداد آتی: (6

رسد، توسط بورس مدیره بورس میهایی که به تصویب هیأتاز اطالعات مرتبط با هر نماد معامالتی در قالب فرم

 شود؛ منتشر می

 تغییرات سرمایه و تقسیم سود توسط ناشر است؛ اقدام شرکتی: (7

 شود؛ا فروش آن تعهد مییهامی است که در هر قرارداد آتی، خرید تعداد س اندازه قرارداد آتی: (8

 ک قرارداد آتی در بازار آتی وجود دارد؛یاولین روزی است که امکان معامله  اولین روز معامالتی: (3

 بازار معامالت آتی در بورس اوراق بهادار تهران است؛ بازار آتی:  (01

های تعهدی باز مشتریان که منظور بستن آن دسته از موقعیتمعامالت به بازاری است که پس از پایان جلسه بازار جبرانی: (00

 شود؛ها ایفا نشده است، بر اساس ضوابط این دستورالعمل تشکیل میتعهدات وجه تضمین آن

 در این دستورالعمل، بازار معامالت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است؛ بازار نقدی: (02

دهد و  توسط آتی را انجام می ییات بانکی مربوط به امور تسویه و پایاپای قراردادهابانکی است که عمل بانک عامل: (09

 شود؛گذاری تعیین می شرکت سپرده

 ساقط شدن تعهد با اتخاذ یک موقعیت تعهدی جدید معکوس در مقابل موقعیت تعهدی باز است؛ بستن موقعیت: (02

 شرکت بورس اوراق بهادار تهران است؛ بورس: (02

ترتیبی که در این فرآیندی است که پس از پایان جلسه معامالت توسط اتاق پایاپای و به ها:حسابروزرسانی به (06

 شود؛روزرسانی وجوه تضمین کارگزاران انجام میدستورالعمل ذکر شده است، با هدف به

آگاهی کامل  رسد و حاکی ازفرمی است که پیش از آغاز معامالت در بازار آتی به امضای مشتری می بیانیه ریسک: (07

 مشتری از ریسک معامالت آتی است؛
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تسویه نهایی قرارداد آتی از طریق انتقال سهم پایه و پرداخت ارزش بازار  تسویه فیزیکی: (08

 قرارداد آتی است؛

طور نقدی بر اساس آخرین قیمت تسویه روزانه که منجر به سقوط تعهدات تسویه نهایی قرارداد آتی به تسویه نقدی: (03

 د؛شو طرفین می

ترتیبی که در این ا اندازه قرارداد آتی پس از اقدام شرکتی ناشر بهیتعدیل آخرین قیمت تسویه روزانه و تعدیل قرارداد آتی: (21

 دستورالعمل ذکر شده است؛

 شود؛مدیره بورس تعیین میدوره زمانی انجام معامالت طی یک روز کاری است که توسط هیأت جلسه معامالت: (20

مت قرارداد آتی است که تغییرات قیمت سفارش باید مضرب صحیحی از آن باشد و مقدار یکسری از ق حداقل تغییر قیمت: (22

 آن حداقل یک ریال است؛ 

نسبتی از وجه تضمین اولیه است که کاهش موجودی حساب عملیاتی کارگزار به کمتر از این نسبت،  حداقل وجه تضمین: (29

 شود؛منجر به صدور اخطاریه افزایش وجه تضمین می

منظور حساب بانکی کارگزار است که بر اساس مشخصات اعالمی شرکت سپرده گذاری، به حساب عملیاتی کارگزار: (22

 شود؛پایاپای و تسویه وجوه معامالت قرارداد آتی افتتاح می

د و بر شوشخصی است که با اتخاذ موقعیت تعهدی خرید، متعهد به خرید سهم پایه در سررسید قرارداد آتی می خریدار: (22

 شود؛اساس عرف بازار، خریدار نامیده می

های تعهدی مشتریان اخذ میمبلغ مقطوعی است که بابت عدم ایفای تعهدات تسویه فیزیکی متناسب با موقعیت خسارت: (26

 شود؛

شود و  ین مییمت تسویه روزانۀ روز قبل تعیمت قراداد آتی است که نسبت به قیدامنۀ نوسان ق :مت روزانه یدامنۀ نوسان ق (27

 مت، مجاز است.ین دامنۀ قیها در هر روز صرفاً در ا ورود سفارش

دوره زمانی پس از جلسه معامالت است که طی آن عملیات تسویه و پایاپای قرارداد آتی انجام می دوره پایاپای روزانه: (28

 شود؛

قرارداد آتی ادامه دارد و طی آن تسویه ای است که پس از آخرین روز معامالتی آغاز و تا انتهای ماه دوره دوره تحویل: (23

 شود؛فیزیکی و یا نقدی انجام می

 فاصله زمانی اولین روز معامالتی تا آخرین روز معامالتی هر قرارداد آتی است؛ دوره معامالتی: (91

 هایهای تعهدی باز و سقف موقعیتروزی در دوره معامالتی قرارداد آتی است که سقف موقعیتروز آمادگی تحویل:  (90

 .ابدیتعهدی بازار، از آن روز تا پایان دوره معامالتی قرارداد آتی کاهش می

 درخواست مشتری جهت اتخاذ موقعیت تعهدی خرید یا فروش است؛ سفارش: (92

 حداکثر تعداد مجاز قرارداد آتی به ازای هر سفارش است؛ سقف سفارش: (99

عهدی باز بازار به ازای هر نماد معامالتی قرارداد آتی های تحداکثر تعداد مجاز موقعیت های تعهدی بازار:سقف موقعیت (92

 شود؛است که در مشخصات قرارداد آتی تعیین می

های تعهدی باز هر کارگزار و مشتری به ازای هر نماد معامالتی حداکثر تعداد مجاز موقعیت های تعهدی باز:سقف موقعیت (92

 شود؛قرارداد آتی است که در مشخصات قرارداد آتی تعیین می

 های مالی بین مشتری و کارگزار است؛اطالعات و مستندات مربوط به تراکنش حساب مشتری:صورت (96

 سهمی که قرارداد آتی مبتنی بر آن است؛ سهم پایه: (97

 گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است؛منظور شرکت سپرده شرکت سپرده گذاری : (98
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تعهدی فروش، متعهد به فروش سهم پایه در شخصی است که با اتخاذ موقعیت  فروشنده: (93

 شود؛شود و براساس عرف بازار، فروشنده نامیده میسررسید قرارداد آتی می

قراردادی است که بین مشتری و کارگزار منعقد و حقوق و تعهدات طرفین بر اساس آن  کارگزار:-قرارداد مشتری (21

 ود؛ششود. مفاد این قرارداد توسط  بورس تعیین میمشخص می

کند در سررسید تعیین شده، تعداد معینی از سهم پایه را به قرارداد آتی سهام است که فروشنده تعهد می قرارداد آتی: (20

شود آن سهام را در تاریخ سررسید شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد میقیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می

ناع طرفین از عمل به تعهدات قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد خریداری کند. برای جلوگیری از امت

شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین طبق ضوابط این دستورالعمل نزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند و متناسب با می

وکالت دارد متناسب با تغییرات،  تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار یا اتاق پایاپای از طرف آنان

بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و وی حق استفاده از آن 

توانند در مقابل مبلغی معین، تعهد را خواهد داشت تا در دوره تحویل با هم تسویه کنند. متعهد فروش و متعهد خرید می

 ثالث واگذار کنند که جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود؛ خود را به شخص

ها توسط بورس محاسبه و روزرسانی حسابمنظور بهقیمتی است که پس از پایان جلسه معامالت به قیمت تسویه روزانه: (22

 شود؛اعالم می

و این قیمت مبنای اعمال دامنه  شودقیمتی است که در اولین روز معامالتی قرارداد آتی توسط بورس تعیین می قیمت پایه: (29

نوسان قیمت روزانه اولین روز معامالتی است. محاسبه قیمت پایه بر اساس روش محاسبه قیمت تسویه روزانه تئوریک 

 شود؛انجام می

 شود؛است که بر اساس آن، سفارش خرید یا فروش اجرا می یقیمت قیمت قرارداد آتی: (22

 شود؛منظور تسویه فیزیکی و یا نقدی توسط خریدار و فروشنده پرداخت میکه بهکارمزدی است  کارمزد تسویه و تحویل: (22

 شود؛کارمزدی است که در قبال انجام معامله در بازار آتی از مشتری اخذ می کارمزد معامله: (26

د. شومدیره بورس جهت انجام وظایف مصرح در این دستورالعمل تشکیل میاست که توسط هیأتای کمیته کمیته آتی: (27

طرفی و انصاف عمل کنند. ضوابط اجرایی فعالیت کمیته به اعضای این کمیته باید بر اساس مقررات و با رعایت بی

رسد و مدیرعامل بورس مسؤولیت نظارت بر حسن انجام وظایف این کمیته را بر عهده مدیره بورس میتصویب هیأت

 دارد.

 شود؛ه در آن، قرارداد آتی سررسید میهای سال شمسی است ک کی از ماهی ماه قرارداد آتی: (28

 کند؛شخصی است که به عنوان خریدار یا فروشنده در بازار معامله می مشتری: (23

 این دستورالعمل آورده شده است؛ 2ماده به همان شرحی است که در  مشخصات قرارداد آتی: (21

 تعهد موضوع قرارداد آتی در بازار آتی است؛ موقعیت تعهدی: (20

 چنان ملتزم است؛موقعیت تعهدی است که مشتری نسبت به ایفای تعهدات موضوع آن هم موقعیت تعهدی باز: (22

 شود؛سهم پایه میموقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به خرید  موقعیت تعهدی خرید: (29

 شود؛موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به فروش سهم پایه می موقعیت تعهدی فروش: (22

 در این دستورالعمل، ناشر سهم پایه قرارداد آتی است؛ ناشر: (22

 کند؛تودیع می فای تعهداتش  نزد اتاق پایاپاییمنظور تضمین اوجوه یا اسنادی است که هر کارگزار به وثیقه کارگزار: (26

وجهی است که از طرفین قرارداد آتی برای جلوگیری از امتناع از انجام قرارداد آتی، در قالب شرط ضمن  وجه تضمین: (27

 شود؛عقد، دریافت می
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میزان افزایش در وجه تضمین اولیه با هدف پوشش ریسک ناشی از  وجه تضمین اضافی: (28

 شود؛ باز اخذ می تغییرات سطح قیمت که متناسب با موقعیت تعهدی

شود های تعهدی باز دریافت میوجه تضمینی است که برای تضمین ایفای تعهدات متناسب با موقعیت وجه تضمین اولیه: (23

 شود؛که میزان آن در مشخصات هر قرارداد آتی تعیین می

 اتاق پایاپای تودیع شود؛ وجه تضمینی است که بعد از دریافت اخطاریه افزایش وجه تضمین، باید نزد وجه تضمین جبرانی: (61

 هیأت پذیرش بورس است؛ هیأت پذیرش: (60

 

 فصل دوم: مشخصات قرارداد آتی

 رسد و حداقل شامل موارد زیر است:مشخصات قرارداد آتی به پیشنهاد بورس به تصویب هیأت پذیرش می (2ماده 

 های تعهدی بازارسقف موقعیت وجه تضمین اولیه ناشر

 روز آمادگی تحویل حداقل وجه تضمین نماد معامالتی

 های تعهدی باز و بازار در روز آمادگی تحویلسقف موقعیت سقف سفارش اندازه قرارداد آتی

 هاخسارت واحد پولی قیمت های قرارداد آتیماه

 سقف وثیقه قابل دریافت از مشتری دوره تحویل دامنه نوسان قیمت روزانه

  کارمزد معامله و تسویه و تحویل قیمتحداقل تغییر 

   های تعهدی باز سقف موقعیت دوره معامالتی

 

بورس اطالعیه معامالتی قرارداد آتی را حداقل سه روز کاری پیش از آغاز دوره معامالتی، از طریق سایت  (9ماده 

 رساند.رسمی خود به اطالع عموم می

کند. اگر است که بورس در آن طبق مقررات فعالیت می ییمنظور از روز کاری در این دستورالعمل، روزها (2ماده 

مواعد تعیین شده در این دستورالعمل با روز تعطیل مصادف باشد، اولین روز کاری پس از روز تعطیل، موعد 

 شود.مقرر محسوب می

 فصل سوم: ثبت سفارش مشتریان

مجاز به انجام معامالت در بازار آتی هستند که مجوز الزم را از  یگرانهای کارگزاری یا کارگزار/معاملهشرکت (2ماده 

سازمان اخذ کنند و در بورس پذیرفته شده باشند. فعالیت در بازار آتی به منزله پذیرش مفاد این دستورالعمل 

 است.

منظور دسترسی به سامانه معامالت برای انجام معامالت در بازار آتی باید دارای نمایندگان کارگزاران به (6ماده 

 گر قراردادهای آتی باشند.ای معاملهنامه حرفه گواهی

تکفل و سازمان و اشخاص تحت ذاریگ ، شرکت سپردههای کارگزاری، بورسمدیران و کارمندان شرکت (7ماده 

  ایشان حق خرید و فروش در بازار آتی را ندارند.

ها معامله کند، محدودیت تواند از طریق آنک مشتری مییکه  یتواند در مورد تعداد کارگزارانبورس می (8ماده 

 این ماده هستند.تعیین کند. کارگزار و مشتری مکلف به کنترل و رعایت مفاد 

کد مالکیت مشتری باید پیش از معامالت به درخواست وی در سامانه معامالت بازار آتی فعال شود. در  (3ماده 

صورتی که مشتری فاقد کد مالکیت در بورس باشد، باید کد مذکور توسط کارگزار ایجاد و سپس فعال شود. 
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ن کد مالکیت در سامانه معامالت بازار آتی، باید مدارک منظور فعال کرد کارگزار به

 زیر را از مشتری دریافت کند:

( در مورد اشخاص حقیقی، کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی، آخرین تغییرات آگهی روزنامه رسمی 4

 حاوی مشخصات و کپی برابر اصل شناسنامه صاحبان امضای مجاز؛

 مالکیت مشتری؛ و تکمیل شده درخواست کد( فرم 2

 ( فرم بیانیه ریسک که به امضای مشتری رسیده است.8

 شود.فرم درخواست کد مالکیت و بیانیه ریسک توسط بورس تهیه و ابالغ می تبصره:

فعالیت کارگزار در بازار آتی منوط به افتتاح حساب عملیاتی کارگزار است. بانک عامل و ضوابط حاکم بر  (01ماده 

 شود.مدیره شرکت سپرده گذاری تعیین میحساب عملیاتی کارگزار توسط هیأت

 ین دستورالعمل استفاده نماید.تواند حسب مورد از یک یا چند بانک عامل برای انجام وظایف خود طبق ا گذاری می ه شرکت سپرد تبصره:

 کارگزار را با وی منعقد کند. -کارگزار باید پیش از دریافت سفارش مشتری، قرارداد مشتری (00ماده 

کارگزار موظف است هنگام دریافت سفارش مشتری، وجه تضمین اولیه را در حساب مشتری منظور کند.  (02ماده 

حساب مشتری از محل وجوه واریزی وی به حساب معامالتی کارگزار، بستانکاری وی در حساب کارگزاری و 

 یا اعتبار اعطایی به مشتری از محل وجوه متعلق به کارگزار قابل تأمین است.

های مشتری از ای ایجاد کند و در زمان اجرای سفارشجداگانه کارگزار موظف است در دفاتر خود برای هر مشتری، سرفصل تبصره:

 کفایت وجه تضمین اولیه در حساب وی اطمینان یابد.

سفارش منصرف شود و یا کارگزار به هر علت که مشتری پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله از اجرای در صورتی (09ماده 

 نتواند نسبت به اجرای سفارش مشتری اقدام کند، حسب درخواست مشتری وجوه وی باید توسط کارگزار مسترد شود.

 کارگزاران مجاز نیستند به هیچ وجه از وجوه مشتریان به نفع خود یا سایر اشخاص استفاده نمایند.  تبصره:

 های تعیین شده توسط بورس، ثبت و نگهداری کند.کارگزار باید سفارش مشتریان را در فرم (02ماده 

های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال، بایگانی و حسب درخواست کارگزار باید فرم (02ماده 

 به بورس یا سازمان ارائه کند.

جهت رعایت نوبت مشتریان، ثبت تاریخ و زمان دقیق تکمیل فرم سفارش الزامی است. کارگزار باید بر  (06ماده 

 اساس اولویت زمانی دریافت سفارش مشتری، نسبت به اجرای سفارش اقدام کند.

منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی به تواند عالوه بر وجه تضمین اولیه،کارگزار می (07ماده 

 تا سقف تعیین شده در مشخصات قرارداد آتی از مشتری دریافت کند. 

انواع سفارش و اعتبار آن در بازار آتی به شرح دستورالعمل نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در بورس  (08ماده 

 شود.مدیره بورس انتخاب میار تهران است که بر اساس مالحظات فنی، توسط هیأتاوراق بهاد

ا شرکت یداری نماید که حسب مورد به سازمان، بورس حساب مشتری را به نحوی نگهکارگزار باید سوابق معامالت و صورت (03ماده 

 سپرده گذاری قابل ارائه باشد.

 

 نحوه انجام معامالتفصل چهارم: 

 شود.مدیره بورس تعیین میقرارداد آتی در بورس، توسط هیأت ۀساعات و روزهای انجام معامل (21ماده 

 روز کاری قبل از اعمال، باید از طریق سایت رسمی بورس به اطالع عموم برسد. 8تغییرات ساعات و روزهای معامله حداقل  :0تبصره  
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تواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسه معامالت را در صورت بروز مدیرعامل بورس می :2تبصره 

اشکاالت فنی در سامانه معامالتی تغییر دهد. این تغییرات باید بالفاصله از طریق سایت رسمی بورس و سامانه معامالتی به 

مانه معامالتی را در سوابق خود نگهداری و حسب درخواست اطالع عموم برسد. بورس باید مستندات مربوط به اشکاالت فنی سا

 به سازمان ارائه کند.

مقررات نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در بورس اوراق مراحل انجام معامالت در بازار آتی بر اساس  (20ماده 

 شود. تعیین می بهادار تهران

ها، بر وارد شده در سامانۀ معامالتی بر اساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت یهااجرای سفارش (22ماده 

 شود.اساس اولویت زمانی ورود سفارش انجام می

بورس حداکثر یک ساعت پس از پایان جلسه معامالت، قیمت تسویه روزانه را بر اساس مقررات این  (29ماده 

 رساند.دستورالعمل محاسبه و از طریق سایت رسمی خود به اطالع عموم می

م شده معترض باشد، باید دلیل خطای کاربری یا سامانه معامالت، نسبت به معامالت انجااگر کارگزار به (22ماده 

مراتب اعتراض خود را با ذکر دالیل برای رسیدگی تا پایان وقت اداری همان روز به بورس اعالم کند. تصمیم 

 االجرا است. بورس در این زمینه الزم

های وز کند. سقف موقعیتهای تعیین شده تجاهای تعهدی باز مشتری و کارگزار نباید از سقفموقعیت (22ماده 

های تعهدی بازار به ازای هر نماد معامالتی در مشخصات قرارداد آتی تعیین میتعهدی باز و سقف موقعیت

 شود.

کاری قیمت در معامالت وجود داشته باشد یا تغییرات غیرعادی در قیمت مشاهده شود، اگر ظن دست (26ماده 

تواند دستور توقف نماد معامالتی قرارداد آتی را صادر کند. توقف نماد معامالتی عامل بورس، میسازمان یا مدیر

امکان پذیر است و توقف نماد برای مدتی بیش از  یتوسط مدیرعامل بورس حداکثر به مدت سه جلسه معامالت

نماد، حسب مورد، براساس پذیر است. بازگشایی مجدد سه جلسه معامالتی صرفاً با موافقت سازمان امکان

پذیر است. معامالت متأثر از اقدامات فوق به تشخیص مقام دستور متوقف کننده نماد معامالتی امکان

 دستوردهنده توسط بورس قابل ابطال است.

های تعهدی بازار  های تعهدی باز و سقف موقعیتدر صورت درج در مشخصات قرارداد آتی، سقف موقعیت (27ماده 

های تعهدی باز باید پیش از روز آمادگی تحویل، تا سقف در روز آمادگی تحویل کاهش خواهد یافت. موقعیت

تعهدی باز بر اساس ضوابط بورس در  یهاابد. اگر بستن موقعیتیتعیین شده در مشخصات قرارداد آتی کاهش 

 شود.ها اقدام میبت به بستن موقعیتپذیر نباشد، در بازار جبرانی نسجلسه معامالت امکان

 

 فصل پنجم: پایاپای

کارگزار مسئولیت ایفای تعهدات مشتریان در مقابل اتاق پایاپای را به شرحی که در این دستورالعمل ذکر  (28ماده 

 شده است، بر عهده دارد.

ای تحت عنوان حساب عملیاتی کارگزار نزد انجام معامالت در بازار آتی، حساب ویژهکارگزار باید برای ( 23ماده 

بانک عامل افتتاح کند. کارگزار در زمان افتتاح این حساب اجازه برداشت و انسداد آن و همچنین اجازه سایر 

 دهد.اتاق پایاپای میها را مطابق مقررات این دستورالعمل به روزرسانی حسابامور الزم جهت انجام عملیات به
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به ازای هر موقعیت تعهدی باز جدید باید وجه تضمین اولیه در حساب عملیاتی  (91ماده 

 کارگزار موجود باشد.

کند. این وجه به تواند وجه تضمین اضافی از کارگزاران دارنده موقعیت تعهدی باز اخذ اتاق پایاپای می (90ماده 

 تشخیص شرکت سپرده گذاری و طی مهلت اعالم شده از سوی اتاق پایاپای، باید توسط کارگزار پرداخت شود.

های اولیه را پس از جلسه اتاق پایاپای مازاد موجودی حساب عملیاتی کارگزار نسبت به وجه تضمین (92ماده 

 کند.زار پرداخت میمعامالت، حسب درخواست کارگ

ای را تودیع کند. ارزش و انواع وثایق منظور پوشش تعهدات خود در قبال اتاق پایاپای، وثیقه کارگزار باید به (99ماده 

شود. اگر شرکت مدیره شرکت سپرده گذاری تعیین میمورد قبول و ضوابط تعیین و اخذ آن، توسط هیأت

شخیص دهد پس از بازگشایی نماد معامالتی قرارداد آتی، احتمال افزایش ریسک نوسان قیمت سپرده گذاری ت

تواند از کارگزار درخواست افزایش وثیقه کند. کارگزار باید وثیقه موردنیاز را طی مهلت تعیین وجود دارد، می

 شده نزد اتاق پایاپای، تودیع کند.

اپای روزانه، پس از پایان جلسه معامالت آغاز شده و در پایان جلسه معامالت روز بعد خاتمه دوره پای (92ماده 

 یابد. می

های تعهدی باز  در  پایان جلسه معامالت  ها را برای کلیه موقعیتروزرسانی حساباتاق پایاپای عملیات به (92ماده 

 دهد:هرروز، به شرح زیر انجام می

های تعهدی باز منتقل شده از روز قبل، تفاوت ارزش بازار قرارداد آتی در روز معامالتی جاری با ارزش بازار قرارداد آتی ( در مورد موقعیت4

 شود؛در روز معامالتی قبل، محاسبه می

معامالتی جاری با ارزش معامله  های تعهدی باز ایجاد شده در روز جاری، تفاوت ارزش بازار قرارداد آتی در روز( در مورد موقعیت2

 شود؛ محاسبه می

های تعهدی باز فروش کاهش و حساب دارندگان  فوق، حساب دارندگان موقعیت  2و 4( به میزان جمع ارقام موضوع بندهای 8

 یابد .   های تعهدی باز خرید افزایش می موقعیت

خالص حساب وی با احتساب کارمزدهای مربوطه و کسورات قانونی انجام ا واریز به آن بر اساس یبرداشت از حساب عملیاتی کارگزار ( 8

 شود.می

اگر پس از انجام عملیات بند فوق، وجه تضمین اولیه کارگزار از حداقل وجه تضمین کمتر شود، اتاق پایاپای، اخطاریه افزایش وجه ( 1

 کند. تضمین را برای کارگزار ارسال می

را که حداقل  یاتاق پایاپای پس از اعالم قیمت تسویه روزانه تا پایان ساعات کاری همان روز، گزارش (96ماده 

 رساند:مشتمل بر موارد زیر است، به اطالع کارگزار می

 های تعهدی باز کارگزار به تفکیک مشتری و نماد معامالتی؛( موقعیت4

 مشتری و نماد معامالتی؛( معامالت انجام شده توسط کارگزار به تفکیک 2

 ( میزان وجه تضمین کارگزار در حساب عملیاتی؛8

 ( میزان وجه تضمین اولیه مورد نیاز کارگزار به تفکیک مشتری؛ و1

 ( کارمزدهای معامالتی.5

یاپای، توسط بانک عامل های عملیاتی کارگزاران، بر اساس اعالم اتاق پانقل و انتقاالت وجوه بین حساب (97ماده 

 شود.انجام می
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که اخطاریه افزایش وجه تضمین  یهای تعهدی باز برای کارگزارافزایش موقعیت (98ماده 

های تعهدی باز مشتریانی است، پس از پرداخت وجه تضمین جبرانی یا بستن آن دسته از موقعیت دریافت کرده

 پذیر است.ها ایفا نشده است، متناسب با اخطاریه افزایش وجه تضمین امکانآنکه تعهدات وجه تضمین 

کارگزار پس از دریافت اخطاریه افزایش وجه تضمین باید تا قبل از پایان جلسه معامالت روز کاری بعد،  (93ماده 

تعهدی باز مشتریان را که تعهدات وجه تضمین های وجه تضمین جبرانی را پرداخت کند یا آن دسته از موقعیت

های تعهدی باز مربوطه طی جلسه معامالت علی رغم ورود آن ایفا نشده است ببندد. اگر بستن موقعیت

پذیر نباشد، بورس پس از اعالم اتاق پایاپای، در بازار جبرانی نسبت سفارش با قیمت بازار توسط کارگزار امکان

صورت کارگزار باید حداکثر تا نیم ساعت بعد از جلسه معامالت، فهرست آن د. در اینکنبه بستن آن اقدام می

های تعهدی باز مشتریان را که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، به اتاق پایاپای و دسته از موقعیت

 کند.ز مربوطه میهای تعهدی بابورس اعالم کند. بورس بر این اساس در بازار جبرانی، اقدام به بستن موقعیت

 شود:روز رسانی حساب مشتری توسط کارگزار به شرح زیر انجام میعملیات به (21ماده 

این دستورالعمل را در مورد  85ماده ( 2( و )4این دستورالعمل، محاسبات بندهای ) 81ماده ( پس از دریافت گزارش پایاپای موضوع 4

 کند؛دهد و خالص وجوه پس از کسر کارمزد معامله به حساب مشتری منظور میحساب مشتری انجام می

کمتر شود، کارگزار این موضوع را تا پیش از آغاز  ( اگر پس از انجام عملیات فوق، وجه تضمین اولیه مشتری از حداقل وجه تضمین اولیه2

 رساند؛جلسه معامالت روز بعد به اطالع مشتری می

های تعهدی ( اگر مشتری تا یک ساعت قبل از پایان جلسه معامالت روز بعد، از محل واریز وجوه یا بستن موقعیت8

باید راساً اقدام به بستن آن دسته از  باز، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین اولیه افزایش ندهد، کارگزار

های های تعهدی باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، نماید. اگر بستن موقعیتموقعیت

علی رغم ورود سفارش با قیمت بازار توسط کارگزار  ک ساعت پایانی جلسه معامالتیتعهدی باز مربوطه طی 

کند. ها اقدام می م اتاق پایاپای، در بازار جبرانی نسبت به بستن موقعیتپذیر نباشد، بورس پس از اعالامکان

های تعهدی باز مشتریان کارگزار باید حداکثر تا نیم ساعت بعد از جلسه معامالت، فهرست آن دسته از موقعیت

ساس در بازار را که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، به اتاق پایاپای و بورس اعالم کند. بورس بر این ا

 .کندهای تعهدی باز مربوطه میجبرانی، اقدام به بستن موقعیت

دقیقه 5دوره  1ابد و شامل یک ساعت پس از پایان جلسه معامالت همان روز گشایش مییبازار جبرانی،  (20ماده 

پیوسته دو برابر، در دوره دوم سه برابر و در ای حراج پیوسته است. دامنه نوسان قیمت روزانه در دوره اول حراج 

دوره سوم چهار برابر دامنه نوسان قیمت روزانه جلسه معامالت آن روز است. دوره چهارم نیز بدون محدودیت 

 .دامنه نوسان قیمت است

 رساند.اطالع عموم میبورس تشکیل بازار جبرانی را قبل از گشایش آن، از طریق سایت رسمی خود و سامانه معامالتی به  تبصره:

های مشتریان بدهکار اجرا نشود، دوره حراج پیوسته بعدی در بازار جبرانی اگر در هر دوره حراج پیوسته، بخشی از سفارش (22ماده 

 شود.آغاز می

معامالت بازار جبرانی، تاثیری در محاسبه قیمت تسویه روزانه ندارد. در بازار جبرانی، محدودیت سقف سفارش اعمال نمی (29ماده 

 شود.

ها مقدور  دهنده تعهدات کارگزار نباشد یا بستن موقعیتهای مشتریان کارگزار در بازار جبرانی، پوششاگر بستن موقعیت (22ماده 

 شود.نباشد، تعهدات کارگزار از محل وثایق وی نزد اتاق پایاپای ایفا می
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 شود:قیمت تسویه روزانه تا پایان هر روز معامالتی بر اساس رویه زیر محاسبه می (22ماده 

 روز معامالتی است؛جلسه معامالت آندقیقه پایانی  82الف( قیمت تسویه روزانه، میانگین وزنی قیمت معامالت انجام شده طی 

درصد کل معامالت همان روز باشد، قیمت تسویه روزانه، میانگین وزنی  22ب( اگر حجم معامالت در دوره زمانی بند الف فوق، کمتر از 

 روز معامالتی است؛قیمت معامالت انجام شده طی یک ساعت پایانی جلسه معامالت آن

درصد کل معامالت همان روز باشد، قیمت تسویه روزانه میانگین وزنی  22ر از زمانی بند ب فوق، کمج( اگر حجم معامالت در دوره 

 قیمت کل معامالت آن جلسه معامالت است؛

معامله نشود، میانگین قیمت بهترین سفارش خرید و فروش ثبت شده در سامانه معامالتی که در  ید( اگر در یک روز معامالتی، قرارداد

روز، محاسبه و به عنوان قیمت تسویه روزانه در ن از نوسان قیمت روزانه قرار داشته باشد، در پایان جلسه معامالت آمحدوده مج

 شود.نظر گرفته می

پذیر نباشد، قیمت تسویه روزانه بر اساس روش تئوریک توسط های فوق امکانکدام از روش( اگر تعیین قیمت تسویه روزانه به هیچه

 شود.شود. روش محاسبه تئوریک قیمت تسویه روزانه توسط هیئت مدیرۀ بورس تعیین میحاسبه میکمیته آتی م

است، تسویه  ای که منجر به بستن موقعیت شده  در صورت بستن موقعیت توسط کارگزار، قرارداد آتی بر اساس قیمت معامله (26ماده 

 گردد. می

 

 قرارداد آتی بر اساس اقدام شرکتیفصل ششم: تعدیل 

طور همزمان با توقف و توقف و بازگشایی نماد معامالتی همه قراردادهای آتی مبتنی بر سهم پایه به (27ماده 

 شود.بازگشایی سهم پایه در بازار نقدی و به یک روش انجام می

شود. در افزایش سرمایه ناشر سهم پایه منجر به تعدیل آخرین قیمت تسویه روزانه و اندازه قرارداد آتی می (28ماده 

صورت، بورس پیش از بازگشایی نماد معامالتی قراردادهای سهم پایه، تعدیالت الزم را به شرح زیر انجام  این

 دهد.می
 

 شده قرارداد آتی آخرین قیمت تسویه روزانه تعدیل                                  قیمت تئوریک سهم پایه بعد از اقدام شرکتی          

= 

 اد آتیقیمت پایانی سهم پایه در آخرین روز قبل از موثر شدن اقدام شرکتی                                   آخرین قیمت تسویه روزانه قرارد
 

                 آخرین قیمت تسویه روزانه قرارداد آتی

 شده قرارداد آتی اندازه قرارداد آتی =  اندازه تعدیل×   

             شده قرارداد آتی آخرین قیمت تسویه روزانه تعدیل

 

 شود.شده قرارداد آتی شامل جزء اعشاری باشد، عدد حاصل به نزدیکترین عدد صحیح گرد می اگر اندازه تعدیل :0تبصره 

قرارداد آتی در مشخصات قرارداد  ۀشد تعدیل ۀقدام شرکتی و قبل از بازگشایی نماد معامالتی، اندازپس ار ا  :2تبصره 

 رسد.آتی اعمال و از طریق سایت رسمی بورس به اطالع عموم می

صورت، بورس پیش  شود. در این تقسیم سود ناشر سهم پایه منجر به تعدیل آخرین قیمت تسویه روزانه می (23ماده 

 دهد.از بازگشایی نماد معامالتی قراردادهای آتی سهم پایه، تعدیالت الزم را به شرح زیر انجام می

    

 شده قرارداد آتی  آخرین قیمت تسویه روزانه تعدیل   =سود تقسیمی مصوب مجمع بازای تعداد سهام موضوع قرارداد          آخرین قیمت تسویه روزانه قرارداد آتی    
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 فصل هفتم: تسویه نهایی

شود و کارگزاران طرفین قرارداد آتی باید قرارداد آتی پس از آخرین روز معامالتی، وارد دوره تحویل می (21ماده 

 کنند.نسبت به انجام فرآیند تحویل اقدام 

چنانچه دارنده موقعیت تعهدی باز خرید یا فروش تصمیم به تسویه فیزیکی سهم بگیرد، طرف مقابل موظف به انجام تعهدات  تبصره:

 ه فیزیکی بر اساس ضوابط این دستورالعمل است. تسوی

اولین روز دوره  42های تعهدی باز خرید در پایان آخرین روز معامالتی، حداکثر تا ساعت در مورد موقعیت (20ماده 

 تحویل، باید ارزش بازار قرارداد آتی در آخرین روز معامالتی توسط کارگزار به حساب اتاق پایاپای واریز شود. 

شود یه روزانه آخرین روز معامالتی، تسویه نقدی میاگر وجه فوق در مهلت مقرر پرداخت نشود، قرارداد آتی بر حسب قیمت تسو تبصره:

های مقرر در های تعهدی خریدی که طبق این تبصره تسویه نقدی شده است، مشمول خسارتو کارگزار متناسب با موقعیت

 شود. مشخصات قرارداد آتی می

های تعهدی باز فروش در پایان آخرین روز معامالتی، باید تا پایان همان روز  سهم پایه در مورد موقعیت (22ماده 

 موضوع قرارداد آتی در کد مالکیت فروشنده در شرکت سپرده گذاری موجود باشد. 

تی توسط شرکت سهم پایه موجود در کد مالکیت فروشنده به میزان تعهد وی در قرارداد آتی در پایان آخرین روز  معامال :0تبصره  

 گردد. گذاری مسدود می سپرده

باشد، آن بخش از قرارداد اگر تمام یا بخشی از سهم پایه تعهد شده در کد مالکیت فروشنده وجود نداشته  :2تبصره 

های  شود و کارگزار متناسب با موقعیتآتی بر حسب قیمت تسویه روزانه آخرین روز معامالتی، تسویه نقدی می

های مقرر در مشخصات قرارداد ه طبق این تبصره تسویه نقدی شده است، مشمول خسارتک یتعهدی فروش

 شود.آتی می

که  یهای تعهدی خریداتاق پایاپای در پایان اولین روز دوره تحویل، فرآیند تسویه فیزیکی را بین موقعیت (29ماده 

که سهم پایه موضوع قرارداد آتی را  یهای تعهدی فروش ها پرداخت شده است و موقعیت ارزش بازار قرارداد آن

دهد. بر این دارد، بر اساس اولویت زمانی انجام میگذاری موجود  در کد مالکیت فروشنده در شرکت سپرده

ریدار منتقل گردیده و وجه آن به حساب گذاری به خ اساس سهم پایه موضوع قرارداد آتی توسط شرکت سپرده

 گردد.  فروشنده منظور می

این دستورالعمل، به  52و  54د موارغم انجام تعهدات مربوط به تسویه فیزیکی موضوع  قرارداد آتی آن دسته از مشتریانی که علی تبصره:

سویه روزانه در آخرین روز معامالتی، تسویه دلیل عدم ایفای تعهدات طرف مقابل، امکان تسویه فیزیکی ندارد، بر اساس قیمت ت

 شود.نقدی می

های اگر تا پایان جلسه معامالت آخرین روز معامالتی، نماد معامالتی قرارداد آتی متوقف باشد، همه موقعیت (22ماده 

 شود.تعهدی باز بر اساس آخرین قیمت تسویه روزانه، تسویه نقدی می

های مقرر در این دستورالعمل از محل حساب عملیاتی کارگزار و در صورت عدم کفایت، از محل خسارت (22ماده 

های شود. کارگزار موظف است حسب دستور اتاق پایاپای، خسارتوثایق کارگزار نزد اتاق پایاپای تأمین می

 مربوطه را پرداخت کند.

 

 فصل هشتم: سایر موارد



 

 

   92  از 93صفحه   

 

 گری ابزار مشتقهقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 

کارمزدهای بازار آتی شامل کارمزد معامالت و کارمزد تسویه و تحویل است.  (26ماده 

 گیرد.شوند، تعلق میهای تعهدی باز که وارد دوره تحویل میکارمزد تسویه و تحویل به همه موقعیت

لیه تکالیفی را که طبق قانون و مقررات در خصوص سهم پایه دارند، دارندگان اطالعات نهانی سهم پایه ک (27ماده 

 در مورد معامالت قرارداد آتی آن نیز خواهند داشت. 

ربط، بورس نیز موظف است بر اساس در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذی (28ماده

 صالح گزارش کند.رسیدگی یا حسب مورد مراتب را به مرجع ذی هامقررات مربوطه به تخلفات آن
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 قراردادآتی معامالت به مربوط مقررات و آتی قراردادهای مالی ابزار مصوبه (0

 بورس( عالی شورای 0/00/0986)مصوب 

 

 

 

» مبادله تعهد در مقابل تعهد« قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قراردادهای آتی را در قالب 1ماده  1شورا براساس بند     

نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معامالت قرارداد  ( آیین2تصویب نموده و در اجرای ماده )

فروشنده براساس قرارداد آتی متعهد می شود در سررسید معین مقدار معینی از «آتی را بدین شرح بیان نمود: 

که االن تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن  کاالی مشخص را به قیمتی

کاال را با آن مشخصات خریداری کند. و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط 

ی بگذارند و متعهد عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپا ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به

می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان 

وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار 

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

فروش یا متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین 

همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل مربوطه را تصویب و نسبت به » او در انجام تعهد خواهد بود.

اندازی معامالت قراردادهای آتی اقدام نماید. کلیه مقررات مغایر با این مصوبه درخصوص قراردادهای آتی و  راه

 گردد. مرجع تشخیص مغایر بودن مقررات سابق با این مصوبه سازمان است. معامالت آتی ملغی می
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 بورس شرکت مدیره هیأت 29/2/0978)مصوب  جبرانی بازار اجرایی ضوابط (2

 ایران( کاالی

 

دستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای آتی در شرکت بورس کاالی ایران و  7بازار جبرانی طبق بند  -0ماده 

این دستورالعمل در دورۀ زمانی یک ساعت پس از پایان  81جهت تأمین وجه تضمین جبرانی موضوع مادۀ 

 یابد. جلسه معامالت روزانه گشایش می

جهت بستن موقعیت تعهدی بازخرید و موقعیت تعهدی بازفروش مشتریان بدهکار به صورت بازار جبرانی  -2ماده 

 یابد. جداگانه گشایش می

 باشد. ای حراج تک قیمتی می دقیقه 5دورۀ  1بازار جبرانی متشکل از  -9ماده 

دورۀ سوم چهار برابر برابر و در  8دامنۀ نوسان قیمت در دورۀ اول حراج تک قیمتی دو برابر، در دورۀ دوم  -2ماده 

 باشد. باشد. دورۀ چهارم بدون محدودیت نوسان قیمت می دامنۀ نوسان روزانۀ قیمت بازار می

 باشد. دورۀ حراج تک قیمتی شامل یک دورۀ پیش گشایش و یک حراج تک قیمتی می -2ماده 

دادهای مشتریان بدهکار در ابتدای هر دورۀ حراج تک قیمتی سامانۀ معامالتی سفارش مربوط به قرار -6ماده 

براساس لیست اعالمی اتاق پایاپای و به ترتیب اولویت زمانی بازکردن موقعیت تعهدی، با قیمت حداقل مجاز 

 دهد. دامنۀ نوسان قیمت آن دوره در سامانۀ معامالتی قرار می

رۀ پیش گشایش رقابت ای دو دقیقه 5توانند طی مدت  می 1کارگزاران جهت معاملۀ سفارشات موضوع مادۀ  -7ماده 

 دقیقه، سامانۀ معامالتی عملیات حراج تک قیمتی را انجام خواهد داد. 5نمایند. در پایان 

تنها در صورتی که در پایان هر دوره، تمام یا قسمتی از سفارشات مشتریان بدهکار معامله نگردد، دورۀ  -8ماده 

 گردد. حراج تک قیمتی بعدی آغاز می
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 گذشته: نمونه سواالت دوره
 

در صورت وجود اطالعات یا وقوع شرایط اضطراری که تأثیر با اهمیتی بر قیمت قرارداد آتی کاال داشته باشد، چه مرجعی می تواند  .4
  معامالت را حداکثر به مدت یک جلسه معامالتی متوقف نماید؟

 ( مدیر عامل بورس با موافقت سازمان بورس4
 (  کمیته آتی2
 با موافقت هیئت مدیره بورس کاال (  مدیر عامل بورس8
 ( کمیته آتی با موافقت مدیر عامل بورس1

 ؟به شمار نمی رودکدام مورد از مصادیق و انواع سفارش های قابل ارایه توسط مشتری در قراردادهای آتی کاال  .2

 ( سفارش به قیمت معین2 ( سفارش به قیمت بازار4
 ن( سفارش جلوگیری از زیا1 ( سفارش محدود8

 امکان دسترسی به سامانه معامالت قراردادهای آتی کاال برای چه اشخاصی مقدور است؟ .8

( نمایندگان شرکت های کارگزاری که صالحیت آنها مورد تأیید بورس کاال و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار 4
 گرفته باشد.

 بورس و اوراق بهادار اخذ کرده اند. ( نمایندگان شرکت های کارگزاری که مجوز فعالیت خود را از سازمان2
( نمایندگان شرکت های کارگزاری که صالحیت آنها به تأیید کانون کارگزاران، بورس و سازمان بورس و اوراق 8

 بهادار رسیده باشد.
 ( نمایندگان شرکت های کارگزاری که صالحیت آنها به تأیید بورس رسیده است.1

 کاال، در صورتی که ظن دستکاری قیمت وجود داشته باشد، ..........در معامالت قراردادهای آتی  .1

 ( بورس مکلف است نماد معامالتی را متوقف و موضوع را مستندسازی و حسب مورد اعالم شکایت کیفری نماید.4
 ( بورس می تواند رأساً نماد معامالتی را متوقف و موضوع را پیگیری نماید.2
 امالتی را متوقف و موضوع را به سازمان بورس و اوراق بهادار انعکاس دهد.( بورس می تواند نماد مع8
( سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند دستور توقف نماد معامالتی قراردادهای آتی را صادر نماید و بورس مکلف 1

 به توقف نماد و پیگیری موضوع است.
 عامالت انجام شده آتی کاال معترض باشند، باید ......صورتی که کارگزار خریدار یا فروشنده نسبت به مدر  .5

 ساعت قبل از شروع جلسه معامالتی روز بعد به بورس کاال اعالم نماید. 2( اعتراض خود را تا 4
 ( اعتراض خود را به کمیته رسیدگی به تخلفات اعالم نماید.2
 اعالم نماید.( اعتراض خود را به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 8
 ( اعتراض خود را به هیئت داوری اعالم نماید.1

 در دوره عادی معامالت قراردادهای آتی کاال، معامالت بر چه مبنایی انجام می شود؟ .1

 ( حراج پیوسته2 ( حراج ناپیوسته4
 ( حراج حضوری1 ( حراج تک قیمتی8

 مقابل موقعیت تعهدی باز مشتری ........ نامیده می شود.تبدیل تعهد از طریق اتخاذ یک موقعیت تعهدی جدید معکوس در  .7

 ( بستن موقعیت2 ( تسویه نقدی4
 ( بروز رسانی حساب ها1 ( تحویل8

 ( در بازار آتی چیست؟Marking-to-Marketهدف از روز رسانی حساب ها ) .3

 ( محاسبه سود و زیان موقعیت ها2 ( محاسبه سود و زیان و بستن موقعیت ها4
 ( کنترل وجوه تضمین مشتریان1 اعالم قیمت تسویه روزانه( 8

 دوره ای که طی آن ورود سفارش جدید و با ابطال سفارشات امکان پذیر نمی باشد ......... نامیده می شود. .1

 ( دوره پیش گشایش2 ( دوره گشایش4
 ( دوره عادی معامالتی1 ( دوره پایانی معامالتی8

 خرید و فروش قرارداد آتی را دارند؟کدام یک از اشخاص زیر حق  .42
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 ( مدیران و کارکنان شرکت سپرده گذاری4
 ( مدیراین و کارکنان شرکت های کارگزاری2
 ( همسر و فرزندان تحت تکفل مدیران و شرکت های کارگزاری8
 ( همسر و فرزندان تحت تکفل مدیران و کارکنان سازمان و اوراق بهادار1

عدم تکافو از محل .......... کسر و به حساب طرف مقابل  صورت دادهای آتی کاال از محل موجودی ........... و درجریمه های مقرر در قرار .44
 منظور خواهد شد.

 ( حساب بستانکاران موقت ـ صندوق تضمین اتاق پایاپای4
 ( حساب عملیاتی مشتری ـ صندوق تضمین اتاق پایاپای2
 ( حساب بستانکاران موقت ـ سپرده ها و تضامین کارگزار مربوطه نزد اتاق پایاپای 8
 ( حساب عملیاتی مشتری ـ سپرده ها و تضامین کارگزار مربوطه نزد اتاق پایاپای1

 ؟درست نیستکدام یک از تعاریف زیر در خصوص بازار جبرانی  .42

 می یابد.( در این بازار محدودیت های مقداری معامالت تغییر 4
 ( در این بازار محدودیت های قیمتی معامالت تغییر می یابد.2
 ( در این بازار محدودیت های قیمتی معامالت تغییر می یابد. ولی محدودیت های مقداری تغییر نمی یابد.8
 ( معامالت این بازار تأثیری در محاسبه قیمت تسویه روزانه ندارد.1

 ؟درست نیستتعریف قرارداد آتی خصوص موارد زیر در کدام یک از  .48

( برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به 4
 عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند.

ز کاالی مشخصی را به ( قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می شود در سررسید معین مقدار معین ا2
 قیمتی که االن تعیین می کند، بفروشد.

( قراردادی است که خریدار و فروشنده براساس آن توافق می کنند مقدار معینی از کاال را در سررسید معین در 8
 دامنه قیمت مشخص که االن تعیین می شود، معامله نمایند.

 قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند.( طرفین متعهد می شوند متناسب با تغییرات 1
 آتی کاال است؟ جزء مشخصات قراردادکدام یک از موارد زیر  .41

 ( سقف مجاز موقعیت معامالتی باز4
 ( سقف مجاز موقعیت تعهدی خرید2
 ( سقف مجاز موقعیت تعهدی فروش8
 ( سقف مجاز موقعیت تعهدی خرید و فروش1

 ............. هر مشتری و میزان ......... هر قرارداد آتی، اقدام به مسدود نمودن حساب نامبرده می نماید.اتاق پایاپای متناسب با  .45

 ( تعداد موقعیت تعهدی خرید و فروش ـ وجه تضمین اولیه4
 ( تعداد موقعیت تعهدی باز ـ وجه تضمین اولیه2
 ( حجم معامالت ـ سپرده ها و تضامین8
 ده ها و تضامین( ارزش معامالت ـ سپر1

  دوره تسویه روزانه قراردادهای آتی کاال چه مدت به طول می انجامد؟ .41

 ( بعد از پایان معامالت آغاز می گردد و تا پایان همان روز کاری ادامه خواهد یافت.4
 یافت. ( بعد از پایان معامالت آغاز می گردد و تا یک ساعت قبل از پایان جلسه معامالت روز بعد ادامه خواهد2
 ( یک ساعت بعد از پایان معامالت شروع و تا یک ساعت قبل از پایان جلسه معامالت روز بعد ادامه خواهد یافت.8
 ( یک ساعت بعد از پایان معامالت شروع و تا پایان روز کاری بعد ادامه خواهد یافت.1

  ؟نیست کدام یک از گزینه های زیر از مشخصات بازار جبرانی .47

 آن تأثیری در محاسبه قیمت تسویه روزانه ندارد. ( معامالت4
 ( پس از پایان معامالت روزانه تشکیل می گردد.2
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 ( محدودیت قیمتی تغییر می کند.8
 ( دارای یک دوره حراج پیوست است.1

باشد، چه تصمیمی برای  اگر فردی دارای موفقیت تعهدی فروش در آخرین روز معامالتی باشد ولی سهام پایه را در مالکیت خود نداشته .43
  وی گرفته می شود؟

 ( انتقال موقعیت تعهدی باز فروشنده به بازار جبرانی4
 ( تسویه نقدی قرارداد2
 ( فروشنده باید سهام را از بازار نقدی خریداری و به دارنده موقعیت تعهدی خرید انتقال دهد.8
 ( تسویه نقدی قرارداد و جریمه فروشنده1

 پوشش ریسک ناشی از تغییرات سطح قیمت و متناسب با موقعیت تعهدی باز از کارگزاران اخذ می شود، چه نام دارد؟وجوهی که جهت  .41

 ( وجه تضمین اولیه2 ( وجه تضمین جبرانی4
 ( وثیقه کارگزار1 ( وجه تضمین اضافی8

زیکی به دلیل عدم ایفای تعهدات طرف مقابل امکان قرارداد آتی سهام آن دسته از مشتریانی که علیرغم انجام تعهدات مربوط به تسویه فی .22
 تسویه فیزیکی ندارد، ...........

 ( براساس قیمت تسویه روزانه در آخرین روز معامالتی تسویه نقدی می شود.4
 ( براساس باالترین قیمت دوره معامالتی از تاریخ شروع قرارداد تسویه نقدی می شود.2
 شکایت به بورس اوراق بهادار را دارد.( منفسخ شده و ذینفع حق 8
 ( براساس قیمت تسویه روز کاری قبل از آخرین روز معامالتی تسویه نقدی می شود.1

ارزش سهام تعهد شده در قرارداد آتی براساس قیمت قرارداد آتی که به صورت حاصل ضرب اندازه قرارداد آتی در قیمت قرارداد آتی  .24
 نامیده می شود.محاسبه می شود، ......... 

 ( ارزش بازار قرارداد آتی2 ( سپرده اولیه4
 ( قیمت تسویه روزانه1 ( ارزش معامله8

 تسویه نهایی قرارداد آتی از طریق انتقال ............ و پرداخت ............... قرارداد آتی را تسویه فیزیکی گویند. .22

 ( سهم پایه ـ ارزش بازار2 ( سهم پایه ـ ارزش معامله4
 ( تعهد ـ ارزش بازار1 ( تعهد ـ ارزش معامله8

 .............. منجر به تعدیل آخرین قیمت تسویه روزانه و اندازه قرارداد آتی سهام می شود. .28

 ( افزایش سرمایه ناشر سهم پایه2 ( تقسیم سود ناشر4
 ناشر ( افزایش سرمایه ناشر سهم پایه و تقسیم سود1 ( اقدامات شرکتی ناشر سهم پایه8

 نهاد تصویب کننده مشخصات قرارداد آتی کدام مورد است؟ .21

 ( هیئت مدیره بورس2 ( کمیته آتی4
 ( هیئت مدیره سازمان بورس1 ( هیئت پذیرش8

ریال باشد و آخرین قیمت  8522سهم باشد و آخرین قیمت تسویه روزانه قرارداد آتی  A ،4222در صورتی که اندازه قرارداد آتی سهم  .25
 ریال باشد، اندازه تعدیل شده قرارداد آتی چه میزان است؟ 2222روزانه تعدیل شده قرارداد آتی پس از اقدام شرکتی تسویه 

 سهم 4222( 2 سهم 4812( 4
 سهم 4752( 1 سهم 4574( 8

ریال باشد، اگر  Bتی ریال و آخرین قیمت تسویه روزانه تعدیل شده قرارداد آ Aدر صورتی که آخرین قیمت تسویه روزانه قرارداد آتی  .21
ریال باشد، قیمت تئوریک یک سهم پایه بعد از اقدام  Cقیمت پایانی سهام پایه در آخرین روز قبل از مؤثر شدن اقدام شرکتی ناشر 

 ؟شرکتی چه میزان در نظر گرفته شده است

4  )
AxB

C 2 2 )
AxB

C
 

8 )
CxA

B
 1 )

CxB

A
 

در صورتی که پس از انجام عملیات به روز رسانی حساب ها وجه تضمین اولیه مشتری از سطح حداقل وجه تضمین کمتر شود ............... .27
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 گری ابزار مشتقهقوانین و مقررات معامله  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  
 

 د.( اتاق پایاپای اخطاریه افزایش وجه تضمین را برای کارگزار مربوطه ارسال می کن4
 اتاق پایاپای اخطاریه افزایش وجه تضمین را برای مشتری مربوطه ارسال می کند. (2
 ( کارگزار نسبت به بستن قراردادهای باز مشتری اقدام می کند.8
 ( اتاق پایاپای نسبت به بستن تمام یا بخشی از قراردادهای مشتری در بازار جبرانی اقدام می کند.1

   است؟تعریف دوره تحویل کدام  .23

 ( بعد از مهلت اعالم آمادگی تحویل شروع و تا پایان آخرین روز معامالتی ادامه دارد.4
 بعد از آخرین روز معامالتی شروع و تا پایان ماه قرارداد ادامه دارد. (2
 ( بعد از مهلت اعالم آمادگی تحویل شروع و تا پایان ماه قرارداد ادامه دارد.8
 آمادگی تحویل شروع و تا پایان مهلت اعالم آمادگی تحویل ادامه دارد.( بعد از ارایه گواهی 1

   ست؟اقدام شرکتی به چه معنا ا .21

 ( تغییرات سرمایه و تقسیم سود توسط ناشر 4
 تعدیل مثبت پیش بینی سود هر سهم (2
 ( تعدیل منفی پیش بینی سود هر سهم8
 ( برگزاری مجمع عمومی سالیانه به صورت عادی1

 مجوز ابزار مالی قرارداد آتی در چه قالبی به عمل آمده است؟ صدور .82

 ( مبادله دین در مقابل دین2 ( بیع سلف4
 ( مبادله تعهد در مقابل تعهد1 ( بیع کالی به کالی8

 


