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بخش اول :تعاریف
ماده -1

اصطالحات و واژههايی که در اين دستورالعمل به کار رفتهاند دارای معانی زير میباشند .معانی
اصطالحات و واژههای تعريف نشده در اين دستورالعمل حسب مورد مطابق تعاريف موجود در مادة 1
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ايران مصوب آذرماه 1384مجلس شورای اسالمی،
دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس انرژی مصوب  1391/7/10شورای
عالی بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل پذيرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس انرژی
مصوب  1391/7/29هیأت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
 -1اتاق پایاپای :واحد سازمانی از شرکت سپردهگذاری مرکزی است که وظیفة تسويه و
پاياپایکردن معامالت انجام شده در بورس را بر عهده دارد.
 -2اختيار فروش تبعی :اختیار معاملهای است که همراه با معامله سلف ،از سوی عرضهکننده به
خريدار داده میشود و براساس آن ،اختیار فروش تعداد مشخصی از دارايی پايه به قیمت اعمال
تعیین شده در مشخصات قرارداد در تاريخ سررسید به خريدار داده میشود .اين اختیار به
موجب قرارداد سلف موازی استاندارد منحصراً به خريدار سلف موازی استاندارد انتقال میيابد.
-3

-4
-5

-6

-7

-8

اختيار خرید تبعی :اختیار معاملهای است که همراه با معامله سلف ،از سوی خريدار به
عرضهکننده داده میشود و براساس آن اختیار خريد تعداد مشخصی از دارايی پايه به قیمت
اعمال تعیین شده در مشخصات قرارداد در تاريخ سررسید به عرضهکننده داده میشود .تعهد
موضوع قرارداد اختیار خريد تبعی به موجب قرارداد سلف موازی استاندارد ،منحصراً به خريدار
سلف موازی استاندارد انتقال میيابد.
اخطاریه افزایش وجه تضمين :اخطاريهای است که به منظور افزايش وجه تضمین کارگزار تا
سطح وجه تضمین اولیه از طرف اتاق پاياپای به کارگزار ارسال میشود.
ارزش بازار قرارداد آتی :ارزش دارايی پايه تعهد شده در قرارداد آتی براساس آخرين قیمت
تسويه روزانه است که به صورت حاصل ضرب اندازه قرارداد آتی در آخرين قیمت تسويه روزانه
محاسبه میشود.
ارزش معامله قرارداد آتی :ارزش دارايی پايه تعهد شده در قرارداد آتی براساس قیمت قرارداد
آتی است که به صورت حاصل ضرب اندازه قرارداد آتی در قیمت معاملة قرارداد آتی محاسبه
میشود.
اطالعيه عرضه :سندی است که بورس براساس اطالعات دريافتی عرضه از کارگزار فروشنده،
تنظیم و از طريق سايت رسمی خود و سامانه معامالتی به عموم و کارگزاران اطالعرسانی
مینمايد.
عضو اتاق پایاپای :کارگزار ،کارگزار /معاملهگر و هر شخص حقوقی ديگری است که تحت اين
عنوان مطابق دستورالعمل پذيرش اعضاء در اتاق پاياپای ،به عنوان عضو اتاق پاياپای پذيرفته
شده است.
1

-9
-10

-11
-12
-13

اعالمية تسویه وجوه :سندی است که پس از تسوية معامله توسط اتاق پاياپای صادر و به
کارگزار خريدار و فروشنده ارائه میشود.
امور تسویه :عبارت است از اقدامات الزم جهت تسويه معامالت از جمله واريز وجه قرارداد در
تسويه نقدی ،ارائه اسناد در تسويه اعتباری و معامالت نسیه طبق فرمت شرکت سپردهگذاری
مرکزی و همچنین واريز کارمزدها و ساير کسورات مربوطه طبق مقررات.
انفساخ :عبارت است از انحالل قهری قرارداد به گونهای که قرارداد فاقد هرگونه آثاری میگردد.
بستن موقعيت :ساقط شدن تعهد با اتخاذ يك موقعیت تعهدی جديد معکوس در مقابل
موقعیت تعهدی باز مشتری است.
به روزرسانی حسابها :فرآيندی است که پس از پايان جلسه معامالت توسط اتاق پاياپای و به
ترتیبی که در اين دستورالعمل ذکر شده است ،با هدف به روزرسانی وجوه تضمین انجام
میشود.

 -14بورس :شرکت بورس انرژی (سهامی عام) است.
-15

-16
-17
-18

-19
-20
-21
-22

بيانيه ریسك :فرمی است که پیش از آغاز معامالت در بازار مشتقه به امضای مشتری میرسد
و حاکی از آگاهی کامل مشتری از ريسك معامالت مشتقه و پذيرش مقررات اين بازار است.
فرمت بیانیه ريسك به تصويب هیئت مديرة بورس میرسد.
تسویه و پایاپای :فرآيندی است که طی آن حقوق و تعهدات طرفین معامله محاسبه و به
ترتیبی که در اين دستورالعمل ذکر شده است ،تسويه میشود.
تسویه نهایی :تسويه نقدی يا تحويل فیزيکی دارايی پاية قرارداد آتی يا قرارداد سلف موازی
استاندارد که طبق ضوابط اين دستورالعمل انجام میشود.
تسویه نقدی :تسويه نهايی قرارداد آتی به طور نقدی براساس آخرين قیمت تسويه روزانه يا
قرارداد سلف موازی استاندارد به طور نقدی براساس قیمت پايانی آخرين روز معامالتی که
منجر به سقوط تعهدات طرفین میشود.
تلورانس تحویل :عبارت است از مقدار مجاز تفاوت میزان کاالی تحويلی نسبت به کاالی
معامله شده که توسط هیأت پذيرش بورس تعیین و در قالب امیدنامه منتشر میگردد.
ثبت کاالی عرضهکننده :عبارت است از ثبت کاال و عرضهکنندة آن و همچنین در صورت
تفاوت عرضهکننده و تولیدکننده ،ثبت اطالعات تولیدکنندة کاال.
حداقل وجه تضمين :نسبتی از وجه تضمین اولیه قراداد آتی است که کاهش موجودی حساب
وجوه تضمین به کمتر از اين نسبت ،منجر به صدور اخطاريه افزايش وجه تضمین میشود.
حساب بستانکاران موقت :حسابی است که جهت واريز خسارت ناشی از فسخ يا انفساخ معامله
يا تأخیر در تسويه و تحويل طبق ضوابط اين دستورالعمل توسط اتاق پاياپای مورد استفاده قرار
میگیرد.
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-23

-24
-25
-26

-27
-28
-29
-30
-31
-32

-33

-34
-35

حساب تسویه :حساب يا حسابهای بانکی که اتاق پاياپای و نیز هر يك از اعضاء جهت
دريافتها ،پرداختها و کسورات مربوط به معامالت کاال يا اوراق بهادار مبتنی بر کاالی معامله
شده به نام خود افتتاح مینمايند.
حساب وجوه تضمين :حساب بانکی است که توسط هر يك از اعضاء جهت نگهداری وجوه
تضمین معامالت آتی افتتاح میشود.
حوادث غيرمترقبه (فورس ماژور) :حوادثی است خارجی ،غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیشبینی
که در نتیجه وقوع آن متعهد اعم از خريدار و فروشنده قادر به انجام تعهد خود نباشند.
حواله خرید کاال :سندی است که توسط کارگزار فروشنده يا فروشنده به اتاق پاياپای ارائه
میشود .اين سند توسط فروشنده يا کارگزار فروشنده حسب مورد طبق فرمت شرکت
سپردهگذاری مرکزی ،به نام خريدار صادر میشود و خريدار میتواند با ارائه آن به فروشنده،
کاالی خريداری شده را تحويل گیرد.
دوره تحویل قراردادهای آتی :دورهای است که پس از آخرين روز معامالتی آغاز و تا انتهای
ماه قرارداد آتی ادامه دارد و طی آن تسويه نهايی انجام میشود.
زمان تحویل :مدت زمانی است که در آن ،کاالی موضوع قرارداد طبق زمانهای تعیین شده در
اطالعیة عرضه و مهلتهای مقرر در اين دستورالعمل تحويل داده میشود.
سقف اعتباری :حداکثر ارزش معامالتی است که متناسب با تضامین ارائه شده برای هر عضو
اتاق پاياپای ،توسط هیأت مديره شرکت سپردهگذاری مرکزی تعیین و ابالغ میشود.
سقف مجاز عرضه :حداکثر میزان مجاز عرضه توسط هر عرضهکننده است که براساس تضامین
توديعی وی نزد اتاق پاياپای طبق مقررات توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی تعیین میشود.
شرکت سپردهگذاری مرکزی :شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامی
عام) است.
صندوق ضمانت تسویه (صندوق تضمين) :صندوقی است که به منظور تضمین تسويه وجوه
ناشی از انجام معامالت ،در شرکت سپردهگذاری مرکزی ايجاد میشود .ضوابط تشکیل و فعالیت
اين صندوق به پیشنهاد شرکت سپردهگذاری مرکزی به تصويب هیأت مديرة سازمان خواهد
رسید.
صورت وضعيت حساب :گزارشی از وضعیت حساب معامالت هر عضو اتاق پاياپای است که
طبق ضوابط اين دستورالعمل توسط اتاق پاياپای به تفکیك هر عضو صادر و به وی اعالم
میشود.
گواهی آمادگی تحویل :سندی است که از سوی خريدار و فروشندة قرارداد آتی و به منظور
آگاهی اتاق پاياپای از آمادگی وی جهت تحويل کاال در قالب فرمهای بورس ارائه میگردد.
گواهينامه انجام معامله :سندی کاغذی يا الکترونیکی است که پس از قطعی شدن معامله،
توسط بورس صادر و برای اتاق پاياپای ارسال میگردد.
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 -36قيمت اعمال :قیمت توافقی خريدار و فروشنده در اختیار معامله برای خريد يا فروش دارايی
پايه است که در مشخصات قرارداد قید میگردد.
 -37قيمت تسویه روزانه :قیمتی است که پس از آخرين جلسه معامالت هر روز به منظور
بهروزرسانی حسابها توسط بورس محاسبه و اعالم میشود.
 -38وجه تضمين :وجهی است که از طرفین قرارداد آتی برای جلوگیری از امتناع از انجام قرارداد
آتی ،در قالب شرط ضمن عقد ،دريافت میشود.
 -39وجه تضمين اوليه :وجه تضمینی است که برای تضمین ايفای تعهدات متناسب با موقعیتهای
تعهدی باز دريافت میشود که میزان آن در مشخصات هر قرارداد آتی تعیین میشود.
 -40وجه تضمين جبرانی :وجه تضمینی است که بعد از دريافت اخطاريه افزايش وجه تضمین ،بايد
نزد اتاق پاياپای توديع شود.
 -41وجه تضمين اضافی :میزان افزايش در وجه تضمین اولیه است که با هدف پوشش ريسك ناشی
از تغییرات سطح قیمت متناسب با موقعیت تعهدی باز از مشتری اخذ میشود.

بخش دوم :عضویت در اتاق پایاپای
فصل اول :شرایط عضویت

ماده  -2شرکتهای کارگزاری دارای مجوز از سازمان که در بورس پذيرفته شده اند در صورت احراز شرايط
عضويت در اتاق پاياپای ،عضو اتاق پاياپای محسوب میشوند .عضويت ساير اشخاص حقوقی در اتاق
پاياپای حسب ضوابط مصوب سازمان امکان پذير خواهد بود.
تبصره :ضوابط نحوه عضويت اعضاء در اتاق پاياپای با پیشنهاد هیأت مديرة شرکت سپردهگذاری
مرکزی ،به تصويب هیأت مديرة سازمان میرسد.
ماده  -3عضو اتاق پاياپای موظف است موافقتنامه عضويت در اتاق پاياپای را امضاء نموده و حق عضويت خود
را طبق مقررات به شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت نمايد.
تبصره :میزان حق عضويت اتاق پاياپای توسط هیأت مديرة شرکت سپردهگذاری مرکزی در چارچوب
سقفهای مصوب هیأت مديرة سازمان بصورت ساالنه تعیین میگردد.
ماده  -4عضو اتاق پاياپای مکلف است اطالعات زير را به ترتیبی که مشخص شده است به شرکت سپردهگذاری
مرکزی ارائه نمايد:
 .1هر نوع مجازات يا وضعیتی که موجب ممنوعیت عضو اتاق پاياپای و يا مديرعامل و يا هر يك از
اعضای هیأت مديره اشخاص حقوقی عضو اتاق پاياپای از تصرف در اموال و يا محرومیت از انجام
معامالت میشود (از قبیل ورشکستگی ،توقیف اموال يا منع شرکت در معامالت ويژه)
 .2تغییرات ثبتی عضو اتاق پاياپای اعم از تغییر در مديران ،اقامتگاه شرکت و ساير موارد پس از
ثبت تغییرات
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 .3ساير اطالعات مورد درخواست از اعضاء اتاق پاياپای طبق مصوبات هیأت مديرة شرکت
سپردهگذاری مرکزی
تبصره :نقض مقررات فوق تخلف محسوب شده و موضوع توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی
جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد.
ماده  -5در صورت وقوع هر يك از موارد ذيل شرکت سپردهگذاری مرکزی براساس ضوابط مربوط به عضويت
نسبت به تعلیق عضويت اعضاء تا زمان رفع داليل تعلیق اقدام و موضوع را فوراً به سازمان و بورس اطالع
میدهد .بورس بايد از انجام معامله اشخاصی که عضويت ايشان نزد اتاق پاياپای تعلیق شده است،
جلوگیری نمايد:
 .1عدم ارائه تضامین و سپردهها طبق مقررات
 .2عدم ايفای تعهدات مالی اعم از پرداخت مبلغ معامله ،کارمزدها ،جريمهها و خسارات مترتبه
طبق مقررات
تبصره :در صورت تداوم تعلیق عضويت بیش از پنج روز کاری ،پروندة عضو توسط شرکت
سپردهگذاری مرکزی به کمیتة رسیدگی به تخلفات ارجاع میشود.
ماده  -6در صورتی که عضو اتاق پاياپای تعهدات خود را ظرف مهلت مقرر ايفا ننمايد ،اتاق پاياپای میتواند يك
يا تمام اقدامات زير را حسب مورد بصورت مجزا يا تواماً انجام دهد:
 .1توقف موقت فعالیت عضو اتاق پاياپای و اعالم به بورس جهت جلوگیری از تداوم معامالت وی
 .2تامین تعهدات از سپردهها و تضامین عضو نزد اتاق پاياپای
 .3تامین تعهدات از محل وجوه صندوق تضمین طبق مقررات مربوطه
فصل دوم :حساب اعضاء

ماده  -7حسابهای مورد استفاده توسط اتاق پاياپای شامل حساب تسويه ،حساب وجوه تضمین و حساب
بستانکاران موقت میباشد .استفاده از ساير حسابها با تصويب هیئت مديرة شرکت سپرده گذاری
مرکزی امکان پذير میباشد.
تبصره :فعالیت اعضا يا مشتريان حسب مورد ،در هريك از بازارهای بورس منوط به افتتاح
حسابهای بانکی الزم توسط آنها جهت انجام معامالت در بازار مربوطه خواهد بود.
بانك يا بانكهای مورد نظر و نحوة افتتاح حساب توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی
اعالم خواهد شد.
ماده  -8به منظور انجام امور تسويه ،هر عضو اتاق پاياپای موظف است حساب تسويه را طبق شرايطی که اتاق
پاياپای مشخص میکند ،افتتاح نمايد.
تبصره :اتاق پاياپای حق نظارت ،دريافت گزارش نقل و انتقاالت و به عنوان وکیل عضو اتاق پاياپای
حق برداشت از حساب ياد شده به منظور انجام عملیات تسويه و پاياپای از جمله برداشت
وجوه معامله ،خسارات ،کارمزدها و انجام ساير وظايفی که طبق مقررات بر عهدة اتاق پاياپای

میباشد را خواهد داشت.
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ماده -9

هر عضو اتاق پاياپای بايد جهت انجام معامالت آتی ،حسابی جداگانه تحت عنوان حساب وجوه
تضمین نزد بانکی که بدين منظور توسط اتاق پاياپای معرفی میشود ،افتتاح نمايد .در زمان افتتاح
حساب ،عضو ضمن سلب حق برداشت از خود اباحه تصرف در حساب مذکور را جهت انجام عملیات
بهروزرسانی حسابها ،مطابق مقررات اين دستورالعمل به اتاق پاياپای خواهد داد.

فصل سوم :تضامين و سپردهها

ماده  -10کلیه اعضای اتاق پاياپای مکلفند جهت تضمین ايفای تعهداتشان نزد اتاق پاياپای ،تضامین الزم را به
صورت نقدی ،ضمانتنامة بانکی (بدون قید و شرط) يا اوراق مشارکت توديع نمايند .ضوابط اخذ و
همچنین ساير تضامین مورد قبول توسط هیأت مديرة شرکت سپردهگذاری مرکزی تعیین میشود.
ماده  -11جهت عرضه کاال در بازار فیزيکی و همچنین عرضه اولیه قراردادهای سلف موازی استاندارد ،عرضه
کنندگان مکلف به توديع تضامین الزم طبق ضوابط تضمین مصوب هیأت مديره شرکت سپردهگذاری
مرکزی میباشند.
ماده  -12انجام معامالت قرادادهای آتی در بورس ،مستلزم توديع وجوه تضمین حسب ضوابط اين دستورالعمل
میباشد .وجوه تضمین موضوع قراردادهای آتی شامل وجه تضمین اولیه ،وجه تضمین جبرانی ،و وجه
تضمین اضافی است.
تبصره :وجوه تضمین مورد استفاده در ساير اوراق بهادار مبتنی بر کاال حسب دستورالعملهای
مربوطه تعريف و ابالغ میگردد.

بخش سوم  :اقدامات قبل از معامله
فصل اول :ثبت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال

ماده  -13کلیة کاالها يا اوراق بهادار مبتنی بر کاالی پذيرفته شده در بورس قبل از شروع معامله ،بايد به ترتیبی
که در اين فصل از دستورالعمل ذکر شده است نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی ثبت شوند.
ماده  -14ثبت کاالی عرضهکنندة پذيرفته شده در بازار فیزيکی بورس حداقل  5روز کاری قبل از اولین عرضة
کاالی مذکور به شرح زير صورت میپذيرد:
 -1کارگزار عرضهکننده اقدام به ارائه مستندات زير جهت ثبت کاالی عرضهکننده به شرکت
سپردهگذاری مرکزی مینمايد:
 تقاضای کتبی عرضهکننده
 تأيیديه کتبی بورس مبنی بر پذيرش کاال و عرضهکنندة آن
 نام ،نوع و سقف عرضه کاال
 -2در صورتیکه طبق مقررات مجاز بودن اشخاص به عرضه و يا میزان سقف عرضه مجاز توسط
ايشان منوط به تايیديه مراجع ذیصالح باشد ،شرکت سپردهگذاری مرکزی کنترلهای الزم را
در اين خصوص انجام میدهد.
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 -3شرکت سپردهگذاری مرکزی براساس اطالعات مندرج در تقاضای عرضهکننده و اطالعات بند 2
اين ماده حسب مورد ،اقدام به تعیین تضامین الزم جهت عرضة عرضهکننده طبق ضوابط
تضمین نموده و میزان تضامین را به کارگزار اعالم مینمايد.
 -4عرضهکننده تضامین الزم را از طريق کارگزار نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی توديع مینمايد.
 -5شرکت سپردهگذاری مرکزی حداکثر يك روز کاری پس از توديع تضامین ،اقدام به ثبت کاالی
عرضهکننده جهت عرضه در بورس نموده و موضوع را به کارگزار و بورس اعالم مینمايد.
تبصرة  :1ثبت کاالی عرضهکننده صرفاً در صورت تکمیل اطالعات ارائه شده موضوع اين ماده
انجام میشود .مسئولیت صحت ،دقت و کامل بودن اطالعات ارائه شده به عهدة
کارگزار عرضهکننده میباشد و اتاق پاياپای مسئولیت درج صحیح اطالعات فوق را
بر عهده خواهد داشت.
تبصرة  :2تضامین دريافتی از عرضهکننده براساس میزان عرضه اعالمی وی در زمان ثبت
کاالی عرضهکننده بوده و مبنای سقف مجاز عرضة وی خواهد بود .در صورتیکه
عرضهکننده تمايل به افزايش سقف مذکور داشته باشد ،بايد درخواست خود را که
به تايید بورس رسیده است ،از طريق کارگزار به شرکت سپردهگذاری مرکزی ارائه
دهد تا در صورت افزايش تضامین ،سقف مجاز عرضة وی را افزايش يابد.
ماده  -15ثبت قراردادهای سلف موازی استاندارد پذيرفته شده و عرضه کنندگان مجاز آن در بازار مشتقه بورس
حداقل  5روز کاری قبل از عرضة اولیه قراردادهای مذکور به شرح زير صورت میپذيرد:
 -1پس از پذيرش قرارداد سلف موازی استاندارد در بورس ،نامه بورس مبنی بر درخواست ثبت
قرارداد پذيرفته شده به همراه مشخصات قرارداد به شرکت سپردهگذاری مرکزی ارائه میشود.
قراردادهای سلف موازی استاندارد براساس درخواست بورس ثبت میگردند.
 -2عرضهکننده يا عرضهکنندگان قرارداد سلف موازی استاندارد (که نام يا ويژگیهای ايشان در
مشخصات قرارداد ذکر شده است) از طريق کارگزار خود درخواست ثبت دارايی خود در قرارداد
سلف موازی استاندارد پذيرفته شده را به شرکت سپردهگذاری مرکزی ارائه مینمايند.
 -3در صورتیکه که طبق مشخصات قرارداد ،مجاز بودن اشخاص به عرضه ويا میزان سقف عرضه
مجاز ايشان منوط به تايیديه مراجع ذیصالح باشد ،شرکت سپردهگذاری مرکزی کنترلهای
الزم را در اين خصوص انجام میدهد.
 -4شرکت سپردهگذاری مرکزی براساس درخواست عرضهکننده و اطالعات بند  3فوق اقدام به
تعیین تضامین الزم جهت عرضة عرضهکننده نموده و میزان تضامین را به کارگزار اعالم
مینمايد.
 -5شرکت سپردهگذاری مرکزی حداکثر يك روز کاری پس از توديع تضامین ،اقدام به ثبت
قراردادهای سلف موازی استاندارد عرضهکننده مینمايد.
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تبصرة  :1در صورت عرضة مداوم يك کاال که تنها تفاوت در سررسید تحويل موجب تفاوت
نماد است ،انجام اقدامات موضوع اين ماده قبل از اولین عرضه صورت پذيرفته و در
عرضههای بعدی ضرورت ندارد.
تبصرة  :2در صورتی که طبق مشخصات قرارداد و يا اطالعیة عرضه ،قراردادهای سلف موازی
استاندارد دارای تعهد بازارگردانی باشد ،بازارگردان بايد جهت تضمین ايفای تعهدات
خود تضامین الزم را حسب تصويب هیأت مديرة شرکت سپردهگذاری مرکزی نزد آن
شرکت توديع نمايد.
ماده  -16ثبت قراردادهای آتی پذيرفته شده در بورس حداقل  5روز کاری قبل از اولین روز معامالتی با نامه
بورس مبنی بر درخواست ثبت قرارداد پذيرفته شده به شرکت سپردهگذاری مرکزی ،انجام میشود.
فصل دوم :ضوابط اخذ کد معامالتی

ماده  -17جهت خريد و فروش کاال يا اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس اخذ کد معامالتی الزامیست .جهت
اخذ کد معامالتی ،مشتری بايد درخواست کتبی خود را به همراه مدارک زير به کارگزار ارائه نمايد:
 .1مدارک و مستندات الزم جهت احراز هويت مشتری که در فصل پنجم دستورالعمل معامالت
کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس انرژی (مصوب شورای عالی بورس) برشمرده شده
است.
 .2قرارداد تکمیل شدة مشتری و کارگزار مطابق فرمت ابالغی سازمان
 .3مدارک ،مجوزها و مستندات مثبته در خصوص فعالیت مشتری حسب در خواست شرکت
سپردهگذاری مرکزی
تبصرة  :1در خصوص معامالت بازار مشتقه عالوه بر موارد ذکر شده در اين ماده تکمیل،
تأيید و امضای فرم بیانیه ريسك توسط مشتريان جهت اخذ کد معامالتی
الزامیست.
تبصرة  :2کلیة مدارک تکمیل شده توسط کارگزار يا ساير مراجع ذیصالح حسب اعالم
سازمان ،کنترل و ضمن تطبیق با اصل آن مبنای صدور کد معامالتی مشتری قرار
میگیرد.
تبصرة  :3مسوولیت احراز هويت طبق مقررات ،بر عهده کارگزار میباشد.
ماده  -18کد معامالتی صادره جهت خريد يا فروش در بازار فیزيکی يا معامالت قراردادهای سلف موازی
استاندارد ،میتواند شامل محدوديتهايی در خصوص حجم مجاز خريد يا فروش باشد .در اين صورت
شرکت سپردهگذاری مرکزی براساس اطالعات دريافتی از کارگزار و اعالم مراجع ذیصالح حسب
مورد ،نسبت به تعیین میزان مجاز خريد يا فروش هر کد معامالتی براساس ضوابط مربوطه اقدام و
شرايط مذکور را در کد معامالتی مشتری لحاظ مینمايد.
تبصرة  :1ضوابط حاکم بر تعیین محدوديتهای خريد يا فروش کدهای معامالتی ،از سوی بورس به
شرکت سپردهگذاری مرکزی اعالم میشود.
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تبصرة  :2کلیه کارگزاران بايد در زمان ثبت سفارش مشتريان ،محدوديتهايی که توسط شرکت
سپردهگذاری مرکزی برای هر کد معامالتی منظور میشود را رعايت نمايند.
فصل سوم :کنترلهای پيش از عرضه

ماده  -19جهت عرضه کاالها در حراج حضوری بازار فیزيکی ،بورس بايد اطالعیه عرضه را که قبالً تايید نموده
است ،حداکثر تا ساعت  14/00روز موعد انتشار اطالعیه عرضه به اتاق پاياپای ارائه نمايد.
تبصره :در صورت عدم کفايت تضامین توديع شده توسط عرضهکننده در زمان ثبت کاال نزد شرکت
سپردهگذاری مرکزی ،افزايش میزان تضامین تا سطحی که طبق ضوابط تضمین جهت عرضة
مورد درخواست کافی باشد ،نیز الزامی است.
ماده  -20در صورتی که مستندات و مدارک موضوع ماده  19اين دستورالعمل طی مهلت مقرر و بصورت کامل
به اتاق پاياپای ارائه گردد ،اتاق پاياپای موظف است پس از بررسی رعايت ضوابط مربوط به تعهدات،
تضامین و ساير مقررات مربوطه ،حداکثر تا ساعت  15/30همان روز مراتب موافقت يا عدم موافقت
خود را در خصوص عرضه ،به بورس اعالم نمايد.
ماده  -21در خصوص معامالت تمام الکترونیکی بازار فیزيکی و قراردادهای سلف موازی استاندارد اقدامات پیش
از عرضه از جمله انتشار اطالعیه عرضه و ثبت میزان مجاز عرضه برای عرضهکنندگان در زمان ثبت
کاال يا اوراق بهادار مبتنی بر کاال نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی و قبل از شروع معامالت يك نماد
معامالتی انجام خواهد شد.
تبصرة  :1در صورتی که پس از ثبت کاال يا اوراق بهادار مبتنی بر کاال ،عرضهکننده درخواست ايجاد
يا افزايش میزان دارايی ثبت شده را نمايد ،بايد درخواست خود را از طريق کارگزاران به
شرکت سپردهگذاری مرکزی ارائه نمايد .شرکت سپردهگذاری مرکزی درخواست
عرضهکننده را بررسی نموده و در صورتی که براساس ضوابط يا تايید مراجع ذی صالح
حسب مورد ،امکان ايجاد يا افزايش دارايی وجود داشته باشد ،پس از اخذ تضامین الزم
اقدام به ثبت دارايی جديد مینمايد .دارايی ثبت شده از روز کاری بعد از ثبت ،قابل معامله
خواهد بود.
تبصرة  :2در صورتی که پس از ثبت کاال يا اوراق بهادار مبتنی بر کاال ،مراجع ذيصالح تايیدکنندة
سقف عرضه مجاز اشخاص در قراردادهای سلف موازی استاندارد ،به دلیل مسائل فنی
مراتب کاهش سقف عرضه مجاز يك يا چند عرضهکننده را به شرکت سپردهگذاری
مرکزی اعالم نمايند ،شرکت سپردهگذاری مرکزی در صورتی که میزان دارايی عرضهکننده
در پايان روز اعالم ،بزرگتر يا مساوی مقدار اعالمی باشد ،اقدام به کاهش دارايی ثبت شده
به میزان اعالمی خواهد نمود .در صورتی که مقدار دارايی باقیمانده کمتر از میزان کاهش
درخواستی باشد ،شرکت سپردهگذاری مرکزی ،دارايی عرضهکننده را صفر کرده و
مسئولیتی در قبال بخش اعمال شده نخواهد داشت.
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بخش چهارم :تسویه و پایاپای معامالت
فصل اول :ضوابط عمومی
ماده -22

ماده -23
ماده -24
ماده -25

ماده -26

اتاق پاياپای در پايان هر روز معامالتی براساس معامالت کارگزاران ،گزارش تسويه معامالت را به عضو
مربوطه ارائه میدهد .اين گزارش مشتمل بر اطالعات زير میباشد:
الف  -اطالعیه در خصوص پاياپای روزانه عضو اتاق پاياپای
 .1روز انجام معامله
 .2نام و کد عضو اتاق پاياپای
 .3شماره اطالعیه
 .4اقالم بدهکار و بستانکار عضو اتاق پاياپای
 .5تاريخ تسويه و شرايط تسويه
 .6وجوهی که اتاق پاياپای بايد به هر کارگزار عضو اتاق پاياپای پرداخت يا از او دريافت
کند.
ب  -اطالعیه در خصوص هريك از معامالت به صورت جداگانه:
 .1تاريخ و ساعت انجام معامله
 .2نام و کد مشتری
 .3شناسه معامله
 .4اقالم بدهکار و بستانکار مشتری
 .5تاريخ تسويه
 .6اطالعات معامله به تفکیك قرارداد حسب مورد
اعضای اتاق پاياپای مکلفند براساس اطالعیة تسويه موضوع مادة  22اين دستورالعمل نسبت به تسويه
وجوه معامالت طی مهلت تسويه اقدام نمايند.
در صورتی که امور تسويه هر معامله به طور کامل توسط کارگزار خريدار انجام شده باشد ،اتاق پاياپای
اقدام به صدور اعالمیة تسوية وجوه آن معامله مینمايد.
در صورتی که طبق اعالم بورس در اطالعیه عرضه ،واحد پولی قیمت و واحد پولی مبنای تسويه با
يکديگر متفاوت باشند ،اتاق پاياپای وجه مورد نیاز جهت تسويه را براساس نرخ تسعیر واحد پولی
تسويه نسبت به واحد پولی قیمت ،تعیین مینمايد.
تبصرة  :1مرجع يا مراجعی را که براساس اعالم آن نرخ تسعیر واحد پولی مبنای تسويه مشخص
میگردد ،توسط هیأت مديرة بورس تعیین و در اطالعیة عرضه به صورت دقیق و شفاف
مشخص گردد.
تبصرة  :2در اين حالت کارمزدهای انجام معامله و کسورات قانونی براساس ريال دريافت میشود.
انواع روشهای تسويه معامالت به شرح زير میباشد:
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 .1تسویة نقد :در اين روش وجه قرارداد ظرف مهلت تسويه به صورت نقدی توسط کارگزار
خريدار به حساب تسويه واريز میگردد.
 .2تسویة خارج از پایاپای :در اين روش ظرف مهلت تسويه ،سند تسويه خارج از پاياپای طبق
فرمت شرکت سپردهگذاری مرکزی به تائید فروشنده و کارگزار فروشنده رسیده و به همراه
ساير مستندات الزم توسط کارگزار خريدار به اتاق پاياپای ارائه میشود.
 .3تسویه با تضمين :تسويهای که با ضمانتنامة بانکی يا از طريق گشايش اعتبار اسنادی انجام
میشود و صرفاً در خصوص معامالت نسیه است.
تبصرة  :1در تسويه معامالت به هر يك از روشهای فوق ،کارمزدها ،مالیاتهای متعلقه و
خسارتهای تعیین شده در اين دستورالعمل بايد به صورت نقد و طی
مهلتهای مقرر در اين دستورالعمل به حساب اتاق پاياپای واريز شود.
تبصرة  :2ارائه سند تسويه خارج از پاياپای به اتاق پاياپای به منزلة تايید تسويه و احراز
اسناد مربوطه توسط فروشنده و همچنین کارگزاران خريدار و فروشنده میباشد
و طی اين سند فروشنده به دريافت ثمن معامله اقرار مینمايد.
تبصرة  :3روش تسوية معامله بايد در اطالعیه عرضه قید گردد .پس از انتشار اطالعیه
عرضه فقط تغییر روش تسوية خارج از پاياپای به روش تسوية نقد يا تغییر روش
تسوية با تضمین به روش تسوية نقد با درخواست خريدار و موافقت اتاق پاياپای
امکانپذير است.
تبصرة  :4حسب اعالم در اطالعیة عرضه ،قرارداد نقدی و سلف میتواند صرفاً به روش نقد
و يا خارج از پاياپای تسويه شود .تسويه قرارداد نسیه عالوه بر دو روش فوق به
روش تسويه با تضمین نیز امکانپذير است.
ماده  -27فرآيند اجرايی تسويه معامالت با ارزهای مختلف ،مطابق ضوابطی است که به تصويب هیأت مديره
شرکت سپردهگذاری مرکزی میرسد.
ماده  -28مهلت تسوية معامالت قراردادها در رينگ داخلی سه روز کاری و در رينگ بینالمللی پنج روز کاری
بعد از روز معامله است.
ماده  -29انجام امور تسوية معامالت به شرح زير میباشد:
 -1معامالتی که به روش نقد تسويه میشوند :واريز وجه قرارداد ،کارمزدها و کسورات و حسب مورد
ثبت تسويه توسط کارگزار
 -2معامالتی که به روش خارج از پاياپای تسويه میشوند :اراية سند تسوية خارج از پاياپای مطابق
فرمت شرکت سپردهگذاری مرکزی و مستندات ضمیمة آن و واريز کارمزدها ،کسورات و
پیشپرداخت معامله در صورت وجود
 -3معامالتی که به روش تسويه با تضمین تسويه میشوند :اراية ضمانتنامه ،سند اعتبار اسنادی و
ساير مستندات مطابق فرمت شرکت سپردهگذاری مرکزی به همراه واريز کارمزدها و کسورات
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تبصره :1در صورتی که در معامالت نسیه و طبق اعالم فروشنده در اطالعیة عرضه ،بخشی از ثمن
معامله به صورت نقدی به عنوان پیشپرداخت تعیین شده باشد ،کارگزارخريدار مکلف
است حداکثر تا پايان مهلت تسويه و همزمان با ارائة اسناد موضوع اين ماده ،وجه
پیشپرداخت را واريز نمايد.
تبصره :2در معامالت کشف پريمیوم عالوه بر ارائة سند تسويه خارج از پاياپای مطابق فرمت
شرکت سپردهگذاری مرکزی ،مبلغ پیشدريافت معامله نیز حسب اعالم در اطالعیه عرضه بايد
طی مهلت تسويه واريز گردد.
فصل دوم :ضوابط عمومی تسویه معامالت حراج حضوری
ماده -30
ماده -31

ماده -32

ماده -33

پس از صدور اعالمیة تسوية وجوه ،کارگزار فروشنده يا فروشنده حسب اعالم در اطالعیه عرضه ،حوالة
خريد کاال را طبق ضوابط اين دستورالعمل صادر مینمايد.
در قراردادهای نقد ،نسیه و سلف کارگزار فروشنده يا فروشنده حسب اعالم در اطالعیه عرضه ،مکلف
است حداکثر تا پايان روز کاری انجام امور تسويه براساس مستندات ارائه شده از سوی کارگزار خريدار
نسبت به صدور حواله خريد کاال و ارائه آن به اتاق پاياپای اقدام نمايد.
تبصره :کارگزار خريدار مکلف است اطالعات الزم جهت صدور حوالة خريد کاال را تا زمان انجام امور
تسويه ارائه نمايد .در هر صورت کارگزار فروشنده يا فروشنده حسب اعالم در اطالعیه عرضه،
در مهلت مقرر در اين ماده براساس اطالعات ارائه شده توسط کارگزار خريدار ،اقدام به صدور
حوالة خريد کاال خواهد نمود.
اتاق پاياپای پس از صدور حوالة خريد کاال توسط کارگزار فروشنده يا فروشنده حسب اعالم در
اطالعیه عرضه ،نسبت به واريز وجوه مربوط و کارمزدها به حساب ذينفعان اعم از فروشنده ،بورس،
شرکت سپردهگذاری مرکزی ،سازمان و کارگزاران طرف معامله و همچنین اراية حوالة خريد کاال به
کارگزار خريدار اقدام مینمايد.
تبصره :در صورت بروز اشکاالت فنی يا عملیاتی از جمله محدوديتهای شبکه بانکی واريز وجوه
موضوع اين ماده حداکثر تا يك روز کاری پس از صدور حوالة خريد کاال بالمانع است .اتاق
پاياپای بايد مستندات مربوط به اشکاالت فنی يا عملیاتی را در سوابق خود نگهداری و حسب
درخواست سازمان ،آن را ارائه نمايد .به هر ترتیب کارگزاران موظف به تسويه در مهلتهای
مقرر در اين دستورالعمل میباشند و شرايط موضوع اين تبصره صرفاً شامل اتاق پاياپای
میباشد.
در صورتی که انجام امور تسويه با تأخیر و حداکثر تا  5روز کاری پس از مهلت تسويه انجام شود،
کارگزار خريدار به ازای هر روز تأخیر موظف به پرداخت  0/25درصد ارزش معامله میباشد .اين مبلغ
بايد در هنگام تسويه به صورت يکجا به حساب بستانکاران موقت شرکت سپردهگذاری مرکزی و به
نفع فروشنده واريز شود .پرداخت اين وجه به فروشنده ،از طريق کارگزار فروشنده و پس از کسر
تعهدات فروشنده در مقابل اتاق پاياپای صورت میگیرد.
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ماده -34

ماده -35

ماده -36

ماده -37

ماده -38

تبصره :مبنای محاسبة جرايم تأخیر موضوع اين ماده ،زمان و تاريخی است که اعالمیة تسوية وجوه
توسط اتاق پاياپای صادر شده است.
چنانچه کارگزار خريدار تا پايان  5روز کاری پس از مهلت تسويه امور تسويه را انجام ندهد ،معاملة وی
منفسخ گرديده و کارگزار خريدار مکلف است  5درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به
همراه ساير هزينههای مصوب اعم از دو سر کارمزد بورس ،کارمزد کارگزار خريدار و فروشنده ،دو
سرکارمزد تسويه و دو سر حق نظارت سازمان ،پرداخت نمايد .خسارت انفساخ معامله بايد حداکثر يك
روز کاری پس از اعالم اتاق پاياپای و به صورت يکجا به نفع فروشنده و به حساب بستانکاران موقت
شرکت سپردهگذاری مرکزی واريز شود .در صورت پرداخت جريمههای تأخیر معامله قبل از زمان
انفساخ ،کارگزار خريدار بايد مابهالتفاوت خسارت انفساخ و خسارت تأخیر پرداخت شده را به حساب
بستانکاران موقت پرداخت نمايد .پرداخت خسارت انفساخ به فروشنده از طريق کارگزار فروشنده و
پس از کسر تعهدات فروشنده در مقابل اتاق پاياپای صورت میگیرد.
پرداخت خسارتهای ذکر شده و ساير هزينههای مصوب در مواد  33و  34اين دستورالعمل توسط
کارگزار خريدار ،از محل پیش پرداخت خريداران صورت میگیرد .در صورت عدم دريافت پیش
پرداخت از خريداران ،کارگزار خريدار رأساً مکلف به پرداخت خسارتها و ساير هزينههای مصوب در
مواد مذکور میباشد .به هر ترتیب مسئولیت واريز وجوه ياد شده ،به عهدة کارگزار خريدار است.
تبصره :در صورتی که فروشنده تسويه خارج از پاياپای معامله توسط خريدار يا خريداران خاصی را
بپذيرد ،واريز پیش پرداخت خريد و خسارت موضوع مادة  34اين دستورالعمل توسط خريدار
الزامی نخواهد بود .در اين حالت هزينههای مصوب موضوع مادة  34دستورالعمل از محل
وثايق يا مطالبات فروشنده نزد اتاق پاياپای تأمین میگردد.
شرکت سپردهگذاری مرکزی در دورههای سه ماهه نسبت به بررسی داليل و عوامل انفساخ معامالت
اقدام و براساس آن محدوديتهايی را برای معامالت مشتريان يا کارگزارانی که فعل يا ترک فعل آنان
منجر به انفساخ معامله شده است ،وضع و جهت اجرا به بورس اعالم مینمايد .ضوابط اجرايی موضوع
اين ماده توسط هیأت مديرة شرکت سپردهگذاری مرکزی تصويب میشود.
در معامالتی که تمام يا بخشی از وجه معامله با روش تسويه با تضمین تسويه میگردد ،مسئولیت اتاق
پاياپای صرفاٌ تا گشايش اعتبار اسنادی يا ارائه ضمانتنامه بانکی در مهلتهای مقرر در اين
دستورالعمل میباشد و هرگونه شرط الزم از سوی فروشنده جهت ايفای تعهدات بعدی خريدار بايد در
اعتبار اسنادی يا ضمانتنامه بانکی پیشبینی و قید گردد.
تبصرة  :کارگزار خريدار مکلف است پس از گشايش اعتبار اسنادی يا ارائه ضمانت نامه بانکی توسط
خريدار مطابق شرايط اطالعیه عرضه ،پیش پرداخت دريافتی از خريدار را پس از کسر
هزينهها و خسارتهای موضوع اين دستورالعمل ،به خريدار مسترد نمايد.
در معامالت کشف پريمیوم مبلغ پیش دريافت و اسنادی که الزم است جهت تسويه معامله ارائه شود،
در اطالعیه عرضه قید میگردد.
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فصل سوم :ضوابط اختصاصی تسویه معامالت تمام الکترونيکی بازار فيزیکی

ماده  -39تسويه معامالت تمام الکترونیکی در بازار فیزيکی به روش نقد انجام میشود .اعضای اتاق پاياپای
معامالت مشتريان خود را بصورت خالص طی مهلت تسويه با اتاق پاياپای تسويه مینمايند.
فصل چهارم :ضوابط اختصاصی تسویه معامالت سلف موازی استاندارد
ماده -40

ماده -41

ماده -42
ماده -43

تسوية وجوه معامالت قرارداد سلف موازی استاندارد طی مهلت تسويه به روش نقد انجام میشود.
تبصره :در صورتی که عرضه اولیه از روش حراج حضوری انجام شود ،تسويه معامالت عرضه اولیه تابع
ضوابط اختصاصی تسويه معامالت حراج حضوری خواهد بود .تسويه معامالت عرضه اولیه در
روش حراج ناپیوسته و روش عرضة گسترده با قیمت ثابت و همچنین معامالت ثانويه قرارداد
سلف موازی استاندارد تابع ضوابط اين فصل دستورالعمل میباشند.
در عرضة اولیه به روش عرضة گسترده با قیمت ثابت ،پرداخت وجه معامله برای بخشی از عرضة اولیه
که از طريق بانك انجام میشود ،طبق ترتیباتی است که در مشخصات قرارداد ذکر شده است .تسويه
اين بخش از معامله با اتاق پاياپای میتواند با موافقت شرکت سپردهگذاری مرکزی توسط کارگزار
عامل عرضة گسترده ،به صورت خارج از پاياپای انجام شود.
معامالت سلف موازی استاندارد پس از تأيید بورس قطعی است و تسوية وجوه قراردادهای معامله شده،
طی مهلت تسويه به صورت خالص توسط اعضای اتاق پاياپای انجام خواهد شد.
تسويه معامالت مشتريان تحت نظارت ويا مديريت شركت مادر تخصصي مديريت توليد ،انتقال و توزيع
نيروي برق ايران (توانیر) در صورت تايید بورس ،ازطريق وجوه تحت مديريت شرکت توانیر امکان پذير
است .تسويه معامالت فوقالذکر در چارچوب ضوابط اين دستورالعمل و بر اساس روية تخصیص وجوه
اعالمی توسط شرکت توانیر ،انجام خواهد شد .به هر ترتیب مسئولیت تسويه معامالتی که با تعهد
توانیر انجام میشود ،با آن شرکت خواهد بود.

فصل پنجم :ضوابط اختصاصی تسویه معامالت آتی

ماده  -44اتخاذ موقعیت تعهدی در بازار آتی مستلزم توديع وجه تضمین طبق ضوابط اين دستورالعمل است .در
صورتی که اتخاذ موقعیت تعهدی جديد توسط کارگزار منجر به افزايش بیشینه موقعیتهای تعهدی
باز وی گردد ،کارگزار بايد به میزان افزايش بیشینه نسبت به توديع وجه تضمین اولیه اقدام نمايد.
ماده  -45اتاق پاياپای میتواند وجه تضمین اضافی از کارگزاران دارنده موقعیت تعهدی باز اخذ کند .اين وجه به
تشخیص شرکت سپردهگذاری مرکزی و طی مهلت اعالم شده از سوی اتاق پاياپای ،بايد توسط
کارگزار پرداخت شود.
ماده  -46مازاد موجودی حساب وجه تضمین کارگزار نسبت به وجه تضمینهای اولیه با درخواست کارگزار طبق
مقررات قابل پرداخت است .در اين صورت اتاق پاياپای مازاد مذکور را حداکثر تا پايان روز کاری بعد
قابل برداشت خواهد کرد.
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ماده -47

ماده -48
ماده -49

ماده -50

ماده -51

کارگزار بايد بهمنظور پوشش تعهدات خود در قبال اتاق پاياپای ،وثیقهای را توديع نمايد .ارزش و انواع
وثايق مورد قبول و ضوابط تعیین و اخذ آن ،توسط هیأت مديره شرکت سپردهگذاری مرکزی تعیین
میشود .اگر شرکت سپردهگذاری مرکزی تشخیص دهد پس از بازگشايی نماد معامالتی قرارداد آتی،
احتمال افزايش ريسك نوسان قیمت وجود دارد ،میتواند از کارگزار درخواست افزايش وثیقه نمايد .در
مقابل کارگزار نیز بايد نسبت به افزايش وثیقه اخذ شده از مشتری تا سقف تعیین شده در مشخصات
قرارداد ،اقدام و وثیقه موردنیاز را طی مهلت تعیین شده نزد اتاق پاياپای ،توديع نمايد.
دوره تسويه روزانه ،پس از پايان جلسه معامالت آغاز شده و در پايان جلسه معامالت روز بعد خاتمه
میيابد.
اتاق پاياپای عملیات به روزرسانی حساب کارگزاران را در پايان جلسه معامالت هرروز ،به شرح زير
انجام میدهد:
 )1در مورد موقعیتهای تعهدی باز منتقل شده از روز قبل ،تفاوت ارزش بازار قرارداد آتی در روز
معامالتی جاری با ارزش بازار قرارداد آتی در روز معامالتی قبل ،محاسبه و اعمال میشود.
 )2در مورد موقعیتهای تعهدی اتخاذ شده طی روز جاری ،تفاوت ارزش بازار قرارداد آتی در روز
معامالتی جاری با ارزش معامله قرارداد آتی متناسب با نوع موقعیت تعهدی محاسبه و اعمال
میشود.
 )3به میزان جمع ارقام موضوع بندهای 1و  2فوق ،عملیات بروزرسانی حسابها در خصوص
موقعیتهای تعهدی باز انجام میشود.
 )4برداشت از حساب وجه تضمین کارگزار يا واريز به آن براساس خالص حساب وی با احتساب
کارمزدهای مربوطه و کسورات قانونی انجام میشود.
 )5اگر پس از انجام عملیات بند فوق ،وجه تضمین اولیه کارگزار از حداقل وجه تضمین کمتر شود،
اتاق پاياپای ،اخطاريه افزايش وجه تضمین را حداکثر تا پايان ساعت کاری همان روز برای
کارگزار ارسال میکند.
اتاق پاياپای پس از اعالم قیمت تسويه روزانه تا پايان ساعات کاری همان روز ،گزارشی را که حداقل
مشتمل بر موارد زير است ،به اطالع کارگزار میرساند:
 )1آخرين وضعیت موقعیتهای تعهدی باز کارگزار به تفکیك مشتری و نماد معامالتی
 )2معامالت انجام شده توسط کارگزار به تفکیك مشتری و نماد معامالتی طی آن روز
 )3آخرين وضعیت میزان وجه تضمین کارگزار در حساب وجه تضمین
 )4میزان وجه تضمین اولیه مورد نیاز کارگزار به تفکیك مشتری
 )5کارمزدهای معامالتی و ساير کسورات مصوب
نقل و انتقاالت وجوه بین حسابهای وجوه تضمین کارگزاران ،براساس اعالم اتاق پاياپای ،توسط بانك
يا بانكهای عامل تسويه انجام میشود.
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ماده  -52افزايش موقعیتهای تعهدی باز برای کارگزاری که اخطاريه افزايش وجه تضمین دريافت کرده است،
در صورت پرداخت وجه تضمین جبرانی يا بستن آن دسته از موقعیتهای تعهدی باز مشتريانی که
تعهدات وجه تضمین آنها ايفا نشده است ،امکانپذير است.
ماده  -53کارگزار پس از دريافت اخطاريه افزايش وجه تضمین بايد تا قبل از پايان جلسه معامالت روز کاری
بعد ،وجه تضمین جبرانی را پرداخت کند و يا نسبت به بستن آن دسته از موقعیتهای تعهدی باز که
تعهدات وجه تضمین آن ايفا نشده است ،اقدام نمايد .چنانچه بستن موقعیتهای تعهدی باز مربوطه
طی جلسه معامالت علی رغم ورود سفارش با قیمت بازار توسط کارگزار امکانپذير نباشد ،بورس پس
از اعالم اتاق پاياپای ،در بازار جبرانی نسبت به بستن آن اقدام میکند .در اين صورت کارگزار بايد
حداکثر تا نیم ساعت بعد از جلسه معامالت ،فهرست آن دسته از موقعیتهای تعهدی باز مشتريان را
که تعهدات وجه تضمین آن ايفا نشده است ،به اتاق پاياپای و بورس اعالم کند .بورس بر اين اساس در
بازار جبرانی ،اقدام به بستن موقعیتهای تعهدی باز مربوطه میکند.
ماده  -54عملیات به روزرسانی حساب مشتری توسط کارگزار به شرح زير انجام میشود:
 )1پس از دريافت گزارش پاياپای موضوع ماده  50اين دستورالعمل ،محاسبات بندهای ( )1و ()2
ماده  49اين دستورالعمل را در مورد حساب مشتری انجام میدهد و خالص وجوه پس از کسر
کارمزد معامله به حساب مشتری منظور میگردد.
 )2اگر پس از انجام عملیات فوق ،وجه تضمین اولیه مشتری از حداقل وجه تضمین اولیه کمتر شود،
کارگزار اين موضوع را تا پیش از آغاز جلسه معامالت روز بعد به اطالع مشتری میرساند.
 )3اگر مشتری تا يك ساعت پس از شروع جلسه معامالت روز بعد ،از محل واريز وجوه يا بستن
موقعیتهای تعهدی باز ،وجه تضمین خود را تا وجه تضمین اولیه افزايش ندهد ،کارگزار بايد
راساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیتهای تعهدی باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ايفا
نشده است ،نمايد .اگر بستن موقعیتهای تعهدی باز مربوطه تا پايان جلسة معامالت علی رغم
ورود سفارش با قیمت بازار توسط کارگزار امکانپذير نباشد ،بورس پس از اعالم اتاق پاياپای ،در
بازار جبرانی نسبت به بستن موقعیتها اقدام میکند .کارگزار بايد حداکثر تا نیم ساعت بعد از
جلسه معامالت ،فهرست آن دسته از موقعیتهای تعهدی باز مشتريان را که تعهدات وجه
تضمین آن ايفا نشده است ،به اتاق پاياپای و بورس اعالم کند .بورس بر اين اساس در بازار
جبرانی ،اقدام به بستن موقعیتهای تعهدی باز مربوطه میکند.

بخش پنجم :تسویه نهایی قراردادها و تحویل کاال
فصل اول :ضوابط عمومی تسویه نهایی و تحویل کاال

ماده  -55درکلیة قراردادهای منعقده در بورس چنانچه خريدار نسبت به کیفیت کاالی تحويل گرفته شده
معترض باشد ،میبايست اعتراض خود را حداکثر تا سه ماه پس از تحويل کاال به همراه مستندات
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مربوطه ،کتباً به کارگزار و اتاق پاياپای اعالم نمايد .پس از انقضای مهلت مذکور هیچگونه اعتراضی از
سوی خريدار پذيرفته نمیشود .ضوابط مربوط به رسیدگی به شکايت کیفی ناشی از تحويل کاال به
پیشنهاد مشترک بورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی به تصويب هیأت مديرة سازمان خواهد رسید.
ماده  -56هرگونه شرايط اعالمی از سوی فروشنده در زمان انجام معامله که بر قیمت يا تصمیم خريداران
تأثیرگذار است ،در خصوص تحويل کاالی موضوع آن معامله قابل تغییر نمیباشد.
ماده  -57کارگزار فروشنده موظف است حسب درخواست شرکت سپردهگذاری مرکزی ،اطالعات و مستندات
مربوط به تحويل کاالی موضوع قراردادهای معامله شده در بورس را طبق فرمت مصوب هیأت مديرة
آن شرکت ،حداکثر تا  2روز کاری از فروشنده دريافت وبه شرکت سپردهگذاری مرکزی ارائه نمايد.
تبصره :در صورت عدم اراية اطالعات موضوع اين ماده توسط فروشنده شرکت سپردهگذاری مرکزی
میتواند با اعالم موضوع به شرکت بورس از تداوم عرضة توسط فروشنده جلوگیری نمايد.
ماده  -58در صورتی که طبق قوانین و مقررات نهاد يا نهادهای خاصی مسئولیت کامل نقل و انتقال کاالی
معامله شده را در کشور بر عهده داشته باشند ،مسئولیت شرکت سپردهگذاری مرکزی صرفاً محدود به
اعالم فهرست خريداران به نهاد يا نهادهای مذکور بوده و مسئولیتی در خصوص تحويل کاال پس از
اعالم نخواهد داشت.
تبصره :نهاد مسئول نقل و انتقال طی تفاهمنامهای با شرکت سپردهگذاری مرکزی قبول اين
مسئولیت را گواهی خواهد نمود.
فصل دوم :ضوابط اختصاصی تحویل در بازار فيزیکی

ماده  -59تحويل کاالی موضوع قراردادهای نقد ،نسیه و سلف طبق زمان تحويل اعالم شده در اطالعیة عرضه
توسط کارگزار فروشنده انجام میگیرد .حداکثر زمان تحويل به شرح ذيل میباشد:
 .1در قراردادهای نقدی و نسیه ،حداکثر تا سه روز کاری پس از مهلت تسويه ،در صورتی که انجاام
امور تسويه با تأخیر صورت پذيرد ،به میزان روزهای تأخیر به اين مهلت اضافه میشود.
 .2در قراردادهای سلف با سررسید کمتر از  30روز ،حداکثر تا  5روز پس از سررسید تحويل
 .3در قراردادهای سلف با سررسید  30روز و بیشتر ،حداکثر تا  15روز پس از سررسید تحويل
ماده  -60در قراردادهای نقد ،نسیه و سلف در صورت عدم صدور حواله خريد کاال طی مهلت مقرر در اين
دستورالعمل ،قرارداد منفسخ میگردد و اصل وجه و خسارتها و کارمزدها به شرح زير پرداخت
میشود:
 .1در صورتی که فروشنده به هر نحو از صدور حواله خريد کاال خودداری نمايد ،وی مکلف است 5
درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه کلیة هزينههای مصوب اعم از دو
سرکارمزد بورس ،کارمزد کارگزار خريدار و فروشنده ،دو سر کارمزد تسويه و دو سر حق نظارت
سازمان را پرداخت نمايد .در اين حالت خسارت و کارمزدهای موضوع اين بند از محل وثايق يا
مطالبات فروشنده نزد اتاق پاياپای و در صورت عدم تکافوی وثايق و مطالبات مذکور ،از محل
وثايق کارگزار فروشنده نزد اتاق پاياپای تأمین میگردد.
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 .2در صورتی که عدم صدور حواله خريد کاال ناشی از فعل يا ترک فعل کارگزار فروشنده باشد ،وی
بايد  5درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه ساير هزينههای مصوب اعم از دو
سر کارمزد بورس ،کارمزد کارگزار خريدار ،دو سرکارمزد تسويه و دو سر حق نظارت سازمان را
پرداخت نمايد .خسارت انفساخ معامله بايد حداکثر يك روز کاری پس از اعالم اتاق پاياپای و به
صورت يکجا به نفع خريدار و به حساب بستانکاران موقت شرکت سپردهگذاری مرکزی واريز
شود.
تبصره :در صورت انفساخ معامله ،اصل وجه و خسارتهای متعلقاه از طرياق کاارگزار خريادار و
پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پاياپای به خريدار پرداخت میشود.
ماده  -61فروشنده مکلف است کاالی معامله شده را در محدودة تلورانس تحويل مجاز ،به خريدار تحويل دهد.
تبصرة  :1در صورتی که حجم کاالی تحويل شده در محدودة تلورانس تحويل مثبت باشد ،تسوية
وجوه ناشی از تلورانس تحويل ،قبل از تحويل آخرين محمولة کاال توسط خريدار به فروشنده
پرداخت میشود .در صورت تحويل کاال با تلورانس مثبت و عدم دريافت وجه ،مسئولیت
تحويل آخرين محموله با فروشنده بوده و بورس ،شرکت سپردهگذاری مرکزی و کارگزاران
طرف معامله در اين خصوص مسئولیتی ندارند.
تبصرة  :2در صورتی که حجم کاالی تحويل شده در محدودة تلورانس تحويل منفی باشد ،فروشنده
مکلف است حداکثر ظرف يك ماه از تاريخ تحويل آخرين محموله نسبت به تسويه حساب با
خريدار اقدام نمايد .در غیر اين صورت خريدار میتواند حداکثر تا  2ماه پس از تحويل
آخرين محموله از طريق کارگزار خود درخواست دريافت وجه مربوطه را به اتاق پاياپای ارائه
نمايد .اين مبلغ از محل وجوه يا وثايق فروشنده نزد اتاق پاياپای و در صورت عدم تکافوی
وجوه و وثايق مذکور ،از محل وجوه يا وثايق کارگزار فروشنده پرداخت خواهد شد .پرداخت
اين وجه به خريدار ،از طريق کارگزار خريدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق
پاياپای صورت میگیرد.
ماده  -62در صورت عدم تحويل تمام يا بخشی از کاال طبق زمان تحويل اعالمی در اطالعیة عرضه و شرايط
مندرج در مادة  59اين دستورالعمل ،خريدار میتواند درخواست مکتوب خود را طبق فرمت شرکت
سپردهگذاری مرکزی به همراه اسناد مثبته مبنی بر تاخیر در تحويل کاال توسط فروشنده از طريق
کارگزار خريدار به اتاق پاياپای ارائه نمايد و براساس آن در خواست تحويل با تأخیر يا فسخ بخش
تحويل نشده قرارداد را بنمايد.
تبصره :در صورت عدم ارائه درخواست مکتوب موضوع اين ماده به اتاق پاياپای حداکثر تا  30روز پس
از پايان مهلت تسويه برای قراردادهای نقدی و نسیه و پس از تاريخ سررسید قرارداد سلف ،از
نظر شرکت سپردهگذاری مرکزی ،تعهدات طرفین ايفا شده تلقی میگردد.
ماده  -63در صورت ارائه درخواست فسخ معامله طبق ماده  62اين دستورالعمل و احراز عدم تحويل کاال از
سوی فروشنده توسط اتاق پاياپای ،فروشنده مکلف است عالوه بر پرداخت اصل مبلغ مقادير تحويل
نشده قرارداد ،خسارت فسخ و ساير هزينههای مصوب اعم از دو سر کارمزد بورس ،کارمزد کارگزار
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خريدار و فروشنده ،دو سرکارمزد تسويه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نمايد .اين مبلغ از
محل وجوه يا وثايق فروشنده نزد اتاق پاياپای و در صورت عدم تکافوی وجوه و وثايق مذکور ،از محل
وجوه يا وثايق کارگزار فروشنده تأمین خواهد شد .پرداخت اين وجه به خريدار ،از طريق کارگزار
خريدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پاياپای صورت میگیرد.
تبصره :خسارت فسخ موضوع اين ماده عبارت از  5درصد ارزش کاالی تحويل نشده به قیمت معامله
به عالوة  0/25درصد مبلغ مقادير تحويل نشده به صورت روزشمار و به ازای روزهای بین
زمان واريز وجه معامله به حساب فروشنده يا کارگزار وی و زمان بازپرداخت مبلغ مقادير
تحويل نشده از سوی کارگزار فروشنده میباشد.
ماده  -64در صورت اراية درخواست تحويل با تاخیر ،طبق ماده  62اين دستورالعمل و احراز عدم تحويل کاال از
سوی فروشنده توسط اتاق پاياپای فروشنده مکلف است  0/25درصد مبلغ مقادير تحويل نشده قرارداد
را بصورت روزشمار به ازای روزهای تأخیر بین پايان زمان تحويل و تاريخ تحويل کاال به عنوان خسارت
تأخیر پرداخت نمايد .اين مبلغ از محل وجوه يا وثايق فروشنده نزد اتاق پاياپای و در صورت عدم
تکافوی وجوه و وثايق مذکور ،از محل وجوه يا وثايق کارگزار فروشنده تأمین خواهد شد .پرداخت اين
وجه به خريدار از طريق کارگزار خريدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پاياپای صورت
میگیرد.
تبصرة  :1تحويل با تأخیر حداکثر تا  60روز پس از مهلت تسويه برای معامالت نقدی و نسیه و پس از
سررسید برای معامالت سلف امکانپذير است .در صورت عدم تحويل کاال توساط فروشانده،
خريدار میتواند از طريق کارگزار خريدار درخواست فسخ معامله را تا پايان آخرين روز مهلت
 60روزه مذکور به اتاق پاياپای ارائه نماياد .در ايان صاورت معاملاه مطاابق مااده  63ايان
دستورالعمل فسخ خواهد گرديد و وجوه پرداخت شده جهت خسارت تاخیر به عنوان بخشی
از وجوه خسارت فسخ لحاظ خواهد شد.
تبصرة  :2در صورت عدم ارائه درخواست فسخ به اتاق پاياپاای تاا پاياان آخارين روز مهلات  60روزه
موضوع اين ماده از نظر شرکت ساپردهگذاری مرکازی ،تعهادات طارفین ايفاا شاده تلقای
میگردد.
تبصرة  :3خسارت تأخیر موضوع اين ماده تا زمان اعالم کارگزار خريدار و يا فروشنده مبنی بر تحويال
کاال و احراز آن توسط اتاق پاياپای محاسبه خواهد شد .به هر ترتیب اين خسارات حداکثر تا
پايان مهلت  60روزة موضوع اين ماده پرداخت خواهد شد .شرايطی که بر طباق آن تحويال
کاال احراز میگردد ،به تصويب هیأت مديرة شرکت سپردهگذاری مرکزی خواهد رسید.
تبصرة  :4در صورت عدم تحويل تمام يا بخشی از کاال ،کارمزدهاای اخاذ شاده باه فروشانده مساترد
نمیگردد.
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فصل سوم :ضوابط اختصاصی تسویة نهایی و تحویل قراردادهای سلف موازی استاندارد

ماده  -65قراردادهای سلف موازی استاندارد پس از آخرين روز معامالتی ،وارد دوره تحويل میشود و فرآيند
تسويه نهايی به شرح مفاد اين فصل دستورالعمل انجام میشود.
ماده  -66در خصوص آن دسته از قراردادهای سلف موازی استانداردی که حسب مشخصات قرارداد امکان تسوية
نقدی آن وجود ندارد ،تحويل دارايی پايه به دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد در پايان
آخرين روز معامالتی حسب ضوابط تحويل فیزيکی دارايی پايه موضوع فصل دوم اين بخش از
دستورالعمل انجام خواهد شد.
تبصره :در خصوص قراردادهای موضوع اين ماده در صورتی که طبق مشخصات قرارداد شرايطی
جهت تحويل فیزيکی کاال تعیین شده باشد ،عدم احراز شرايط مذکور تا پايان آخرين روز
معامالتی از سوی دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد منجر به عدم تحويل فیزيکی
دارايی پايه موضوع قرارداد خواهد شد .در اينصورت بورس ،شرکت سپردهگذاری مرکزی،
کارگزاران طرف معامله و فروشنده مسئولیتی در خصوص عدم تحويل فیزيکی دارايی پايه
نخواهد داشت.
ماده  -67در خصوص آن دسته از قراردادهای سلف موازی استانداردی که حسب مشخصات قرارداد امکان تسويه
نقدی آن وجود داشته باشد ،شرايط تسويه نهايی به شرح زير است:
 -1تحويل فیزيکی دارايی پايه قراردادهای موضوع اين ماده منوط به اعالم آمادگی تحويل از سوی
دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد (به ترتیبی که هیأت مديرة شرکت سپردهگذاری
مرکزی تعیین و اعالم میکند) حداکثر تا ساعت  16روز کاری پس از آخرين روز معامالتی به اتاق
پاياپای خواهد بود .عدم اعالم آمادگی تحويل طی مهلت مذکور به منزلة انصراف از تحويل گرفتن
دارايی پايه و درخواست تسويه نقدی قرارداد است.
 -2جهت تسويه نقدی قراردادها ،اتاق پاياپای ارزش قراردادهای سلف موازی استاندارد را براساس
قیمت پايانی آخرين روز معامله (حاصلضرب اندازه قرارداد در قیمت پايانی آخرين روز معامالتی)
محاسبه و معادل آن را از عرضهکننده اخذ و به حساب کارگزاران يا مشتريان (حسب شرايط
اعالمی شرکت سپردهگذاری مرکزی) واريز مینمايد.
تبصرة  :1در خصوص قراردادهای موضوع اين ماده در صورتی که طبق مشخصات قرارداد
شرايطی جهت تحويل فیزيکی کاال تعیین شده باشد ،عدم احراز شرايط مذکور تا پايان
آخرين روز معامالتی به منزله انصراف خريدار از تحويل فیزيکی دارايی پايه و
درخواست تسويه نقدی قرارداد است.
تبصرة  :2درصورتیکه به تشخیص سازمان ،ظن دستکاری در قیمتها درخصوص قیمت پايانی
آخرين روز معامالتی وجود داشته باشد ،قیمت پايانی براساس روش محاسبه قیمت
تئوريك مصوب هیأت پذيرش تعیین میگردد.
تبصرة  :3در صورت امکان خريد از چند کارگزاری يا از طريق درگاههای سیستم بانکی توسط
خريدار ،نحوة واريز وجوه ناشی از تسويه نقدی به حساب خريدار توسط شرکت
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سپردهگذاری مرکزی تعیین و حداکثر سه روز کاری قبل از آخرين روز معامالتی
اطالعرسانی خواهد شد.
ماده  -68دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد که توسط اتاق پاياپای جهت تحويل فیزيکی دارايی پايه
اعالم شدهاند ،بايد اطالعات و مستندات الزم جهت انجام امور مربوط به تحويل فیزيکی را طی مهلت
مقرر به عرضهکننده ارائه نمايند.
تبصره :اطالعات و مستندات الزم و مهلت مقرر موضوع اين ماده در مشخصات قرارداد سلف موازی
استاندارد قید میگردد.
ماده  -69در صورتیکه طبق مشخصات قرارداد ،قرارداد سلف موازی استاندارد دارای اختیارات خريد يا فروش
تبعی باشد بايد اقدامات زير در آخرين روز معامالتی انجام شود:
 .1دارنده اختیار خريد تبعی يا اختیار فروش تبعی موضوع قرارداد سلف موازی استاندارد بايد
مراتب اعمال اختیار خود را حداکثر تا پايان آخرين روز معامالتی قرارداد طبق رويهای که هیأت
مديرة شرکت سپردهگذاری مرکزی تعیین میکند به اتاق پاياپای اعالم نمايد.
 .2اتاق پاياپای پس از تطبیق درخواستهای اعمال ارائه شده با میزان دارايی مشتريان در پايان
آخرين روز معامالتی ،لیست معامالت منتج از اعمال اختیارات تبعی را به بورس ارائه مینمايد.
 .3معامالت موضوع بند قبل اين ماده در سامانه معامالتی بورس ثبت و طبق ضوابط تسويه
معامالت در اين دستورالعمل تسويه میگردد.
 .4قراردادهايی که اختیار تبعی آن اعمال نشده است فرآيند تسوية نهايی را مطابق مواد  67 ،66و
 68انجام میشود.
تبصره :امکان اعمال قرارداد اختیار معامله به میزان کسری از اندازة قرارداد وجود ندارد.
فصل چهارم :ضوابط اختصاصی تسویه نهایی و تحویل قراردادهای آتی

ماده  -70قرارداد آتی پس از آخرين روز معامالتی ،وارد دوره تحويل میشود و طرفین قرارداد آتی بايد نسبت به
طی فرايند تحويل اقدام نمايند.
تبصره :چنانچه دارنده موقعیت تعهدی باز خريد يا فروش تصمیم به تحويل کاال بگیرد ،طارف مقابال
موظف به تحويل طبق ضوابط اين دستورالعمل خواهد بود.
ماده  -71دوره تحويل از روز کاری بعد از آخرين روز معامالتی شروع و تا پايان ماه قرارداد ادامه میيابد.
ماده  -72دارندگان موقعیت تعهدی فروش باز ،بايد طی مهلت اعالم آمادگی تحويل توسط کارگزار مربوطه
گواهی آمادگی تحويل را تحويل اتاق پاياپای دهند.
تبصره :چنانچه مدارک فوق در مهلت مذکور به اتاق پاياپای ارائه نگردد ،قرارداد آتی براسااس قیمات
تسويه روزانه روز پايان مهلت ارائه گواهی آمادگی تحويل ،تسويه نقدی شده و دارنده موقعیت
تعهدی فروشی که طبق اين تبصره تسويه نقدی شده اسات ،مشامول جريماههاای مقارر در
مشخصات قرارداد آتی میشود.
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ماده -73

ماده -74

ماده -75

ماده -76

ماده -77

دارندگان موقعیت تعهدی خريد باز ،بايد طی مهلت ارائه گواهی آمادگی تحويل توسط کارگزار مربوطه
گواهی آمادگی تحويل را تحويل اتاق پاياپای دهند.
تبصرة  :1درصورتی که هیأت پذيرش در مشخصات قرارداد آتی پیش پرداخت تحويل تعیین نماوده
باشد ،دارندگان موقعیت تعهدی خريد باز مکلفند پیش پرداخت تعیین شده را به حسااب
اتاق پاياپای واريز نموده و فیش واريز وجه را به هماراه گاواهی آماادگی تحويال باه اتااق
پاياپای ارائه نمايند.
تبصرة :2چنانچه مدارک فوق در مهلت مذکور به اتاق پاياپای ارائاه نگاردد ،قارارداد آتای براسااس
قیمت تسويه روزانه روز پايان مهلت ارائه گواهی آماادگی تحويال ،تساويه نقادی شاده و
دارنده موقعیت تعهدی خريدی که طبق اين تبصره تساويه نقادی شاده اسات ،مشامول
جريمههای مقرر در مشخصات قرارداد آتی میشود.
پس از پايان مهلت ارائه گواهی آمادگی تحويل ،اتاق پاياپای براساس اولويت زمانی خريدارانی را که
میتوانند کاال را تحويل گیرند و فروشندگانی را که میتوانند کاال را تحويل دهند ،مشخص نموده و به
کارگزاران مربوطه اعالم مینمايد.
تبصره :قرارداد آتی آندسته از خريداران و فروشندگانی که علی رغم اراية گواهی آمادگی تحويال ،باه
دلیل عدم اراية گواهی آمادگی تحويل از سوی طرف مقابال امکاان تحويال نادارد ،براسااس
قیمت تسويه روزانه روز پايان مهلت ارائه گواهی آمادگی تحويل ،تسويه نقدی میشود.
خريداران و فروشندگانی که در روزهای معامالتی پس از مهلت اراية گواهی آمادگی تحويل اقدام به باز
نمودن موقعیت تعهدی مینمايند بايد گواهی آمادگی تحويل را نیز همزمان ارائه نمايند .به هر ترتیب
باز نمودن موقعیت تعهدی جديد طی دوره مذکور به منزلة اعالم آمادگی تحويل کاالی موضوع قرارداد
از سوی مشتری نیز میباشد.
دارندگان موقعیت تعهدی خريد در پايان آخرين روز معامالتی ،حداکثر تا ساعت  12روز کاری بعد از
آخرين روز معامالتی بايد کل وجه دارايی تعهد شده قرارداد آتی بر حسب قیمت تسويه روزانه آخرين
روز معامالتی را به حساب اتاق پاياپای واريز و فیش واريزی را توسط کارگزار مربوطه به اتاق پاياپای
ارائه نمايند.
تبصرة  :1چنانچه وجه فوق در مهلت مقرر پرداخت نگردد ،قرارداد آتی بر حسب قیمت تسويه روزاناه
آخرين روز معامالتی تسويه نقدی شده و دارنده موقعیات تعهادی خريادی کاه طباق ايان
تبصره تسويه نقدی شده است ،مشمول جريمههای مقرر در مشخصات قرارداد آتی میشود.
تبصرة  :2جريمههای مقرر در قراردادها از محل موجودی حساب وجه تضامین کاارگزار و در صاورت
عدم تکافوی موجودی حساب مذکور از محل سپردهها و تضامین کارگزار مربوطه نازد اتااق
پاياپای کسر و به حساب طرف مقابل منظورخواهدشد.
دارندگان موقعیت تعهدی فروش در پايان آخرين روز معامالتی ،حداکثر تا ساعت  12روز کاری بعد از
آخرين روز معامالتی بايد رسید انبار يا اصل کاالی مورد تعهد يا ساير اسناد به تشخیص شرکت
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سپردهگذاری مرکزی را حسب تعیین و اعالم بورس ،توسط کارگزار مربوطه به اتاق پاياپای ارائه
نمايند.
تبصره :چنانچه تعهدات موضوع اين ماده طی مهلت مقرر انجام نشود ،قرارداد آتی بار حساب قیمات
تسويه روزانه آخرين روز معامالتی تسويه نقدی شده و دارنده موقعیات تعهادی فروشای کاه
طبق اين تبصره تسويه نقدی شده است ،مشمول جريمههای مقرر در قرارداد آتی میشود.
ماده  -78اتاق پاياپای حداکثر تا پايان روز کاری پس از آخرين روز معامالتی قرارداد ،براساس اولويت زمانی،
خريدارانی را که میتوانند کاال را تحويل گیرند و فروشندگانی را که میتوانند کاال را تحويل دهند،
مشخص نموده و ضمن واريزوجه معامله به حساب کارگزار فروشنده ،اعالمیه تحويل را به کارگزار
خريدار ارائه مینمايد .کارگزاران مربوطه بايد اعالمیه تحويل را بالفاصله پس از دريافت از اتاق پاياپای
به مشتريان ارائه نمايند .اين اعالمیه بايد شامل موارد ذيل باشد :
 .1مقدار و مشخصات کاالی تحويلی
 .2نام فروشنده کاال
 .3زمانبندی و نحوة تحويل
 .4آدرس انبارهای محل تحويل کاال و مقدار کاال در هر انبار
 .5نام و آدرس نماينده فروشنده که خريدار برای تحويل گرفتن بايد با آن در تماس باشد
 .6گزارش معامالت خريدار بر روی قرارداد آتی شامل زمان خريد يا فاروش و تعاداد قراردادهاای
آتی خريداری شده يا فروخته شده طی دوره
 .7مشخصات رسید انبار
 .8هزينههای خدمات و کارمزد تحويل کاال
 .9ساير اطالعات مورد نیاز به تشخیص شرکت سپردهگذاری مرکزی
تبصرة  :1قرارداد آتی آندسته از خريدارانی که به دلیل عدم ارائه رسید انبار از سوی فروشنده
يا فروشندگانی که به دلیل عدم واريز وجه از سوی خريادار ،امکاان تحويال نادارد،
براساس قیمت تسويه روزانه آخرين روز معامالتی ،تسويه نقدی میشود.
تبصرة  :2چنانچه خريدار در موعد مقرر نسبت به دريافت کاال از انبار معرفای شاده از طارف
فروشنده اقدام ننمايد ،کلیه هزينهها و خسارات مترتبه بعاد از آن تااريخ باه عهاده
خريدار میباشد.

بخش ششم  :سایر موارد
ماده  -79کارگزار مسئولیت ايفای تعهدات مشتريان در مقابل اتاق پاياپای را به شرحی که در اين دستورالعمل
ذکر شده است ،بر عهده دارد.
ماده  -80اتاق پاياپای موظف به حفظ اطالعاتی است که اعضاء در اختیار اتاق قرار دادهاند و ارائة اطالعات مزبور
صرفاً با تقاضای مراجع ذيصالح قانونی انجام خواهد گرفت.
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ماده  -81در صورتی که عدم ايفای تعهدات هر يك از طرفین ناشی از حوادث غیرمترقبه باشد ،خريدار و
فروشنده يا هر دوی آنها حسب مورد با حکم مرجع ذيصالح مسئولیتی در خصوص تأديه مبالغ،
خسارتها و جريمههای موضوع اين دستورالعمل به عهده نخواهند داشت.
ماده  -82در صورتیکه میان خريدار و فروشنده و يا نمايندگان قانونی آنها در خصوص نحوه پرداخت وجه معامله،
تحويل کاال و يا ساير شرايط معامله توافقی خارج از شرايط اعالمی در اطالعیة عرضه و ضوابط و مقررات
بورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی صورت گرفته باشد ،توافقات مذکور از نظر اين مقررات فاقد اعتباار
بوده و صرفاً بر اساس مقررات و طبق شرايط مندرج در اطالعیه عرضه ،تسويه معامالت ،تسويه نهاايی و
تحويل قراردادها انجام میشود..
تبصره :در صورت وقوع هرگونه اختالف در خصوص توافق منادرج در ايان مااده فیماابین
طرفین ،شرکت سپردهگذاری مرکزی میتواند کلیة تضامین و وثاايق طارفین را تاا تعیاین
تکلیف موضوع در مراجع ذيصالح ،نزد خود نگهداری نمايد.
ماده  -83چنانچه مواعد تعیین شده در اين دستورالعمل مصادف با روز يا روزهای تعطیل باشد ،آن روز يا روزها
به حساب نمیآيد و اولین روز کاری پس از تعطیلی موعد محسوب میشود.
تبصره :در محاسبه جريمههای روز شمار ،روزهاای تعطیال نیاز مانناد روزهاای غیار تعطیال منظاور
میگردد.
ماده  -84شرکت سپردهگذاری مرکزی و يا بورس میتوانند در چهارچوب مفاد اين دستورالعمل ضوابط اجرايای
الزم را به سازمان پیشنهاد و پس از تصويب هیئت مديرة سازمان اجرا نمايند.
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