دستورالعمل معامالت قرارداد آتي در بورس اوراق بهادار تهران
مصوب  1396/12/16هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار



فصل يك  -تعاريف و كليات :

 oماده : 1
همه اصطالحات و واژگاني كه در "ماده  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالالمي ایالران" و "دسالووراعمم اجرایالي نۀالو انجالا
ممامالت در بورس اوراق بهادار تهران" تمریف شدهاند ،به همان مماني در این دسووراعمم كاربرد دارند .واژگان دیگالر ،داراي ممالاني
زیر هسوند :


بند : 1
آخرین روز ممامالتي :آخرین روزي است كه امكان ممامله یك قرارداد آتي در بازار مشوقه وجود دارد؛



بند : 2
اتاق پایاپاي :واحدي در شركت سپرده گذاري است كه بر اساس این دسووراعمم  ،وظیفه انجا امالور تسالویه و پایاپالاي قراردادهالاي
آتي را بر عهده دارد؛



بند : 3
اخطاریه افزایش وجه تضمین :اخطاریه اي است كه به منظور افزایش وجه تضمین مشالوري تالا سالطج وجاله تضالمین زز از الر
كارگزار به مشوري ارسال میشود؛



بند : 4
ارزش بازار قرارداد آتي :ممادل حاصلضرب اندازه قرارداد آتي در آخرین قیمت تسویه روزانه است؛



بند : 5
ارزش سبد پایه در بازار نقد :ارزش سبد پایه بر اساس آخرین قیمت مبناي اوراق بهادار موجود در سبد پایه در بازار نقد یالا آخالرین
قیمت مبناي تمدی شدهي آن مطابق مفاد این دسووراعمم است؛



بند : 6
ارزش سبد مرجع :ارزش سبد مرجع بر اساس آخرین قیمت مبناي اوراق بهادار موجود در سبد مرجع در بازار نقد یا آخرین قیمالت
مبناي تمدی شدهي آن مطابق مفاد این دسووراعمم است؛



بند : 7
ارزش ممامله قرارداد آتي :ممادل حاصلضرب اندازه قرارداد آتي در قیمت قرارداد آتي است؛



بند : 8
اقدا شركوي :تغییرات سرمایه و تقسیم سود حسب مورد است؛



بند : 9
اندازه قرارداد آتي :حسب مورد تمداد دارایي پایه اي است كه در هر قرارداد آتي ،خرید یا فروش آن تمهد مي شود؛



بند : 10
اوعین روز ممامالتي :اوعین روزي است كه امكان ممامله یك قرارداد آتي در بازار مشوقه وجود دارد؛



بند : 11
بازار جبراني :بازاري است كه پس از پایان جلسه ممامالت به منظور بسون موقمیت هاي باز مشوریان تا حالد جبالران كسالري وجالوه
تضمین ،بر اساس ضوابط این دسووراعمم تشكی میشود؛



بند : 12
بازار مشوقه :بازار ممامالت قراردادهاي آتي و قراردادهاي اخویار ممامله در بورس است؛



بند : 13
بازار نقد :در این دسووراعمم  ،بازار ممامالت اوراق بهادار در بورس است؛



بند : 14
بسون موقمیت :سقوط تمهد با اتخاذ یك موقمیت جدید ممكوس در مقاب موقمیت باز اخذشده قبلي است؛



بند : 15
بورس :شركت بورس اوراق بهادار تهران است؛



بند : 16
به روز رساني حسابها :فرآیندي است كه پس از پایان جلسه ممامالت و به ترتیبي كه در این دسووراعمم ذكر شده است ،بالا هالد
به روز رساني وجوه تضمین مشوریان انجا میشود؛



بند : 17
بیانیه ریسك :فرمي ا ست كه پیش از آغاز ممامالت در بازار مشوقه به امضاي مشوري میرسالد و حالاكي از آگالاهي و پالذیرش كامال
مشوري از ریسك ممامله و كلیه قوانین و مقررات مربو ه در بازار میباشد؛



بند : 18
تخصیص :فرآیندي است كه ي آن اتاق پایاپاي ،دارندگان موقمیوهاي باز خرید و فروش را براي انجا تمهدات مربالوط باله قالرارداد
آتي براساس ضوابط این دسووراعمم تمیین میكند؛



بند : 19
تسویه روزانه :نق و انوقال وجوه ناشي از عملیات به روزرساني حساب ها كه توسط اتاق پایاپاي انجا مي گیرد؛



بند : 20
تسویه فیزیكي :تسویه نهایي قرارداد آتي از ریق انوقال دارایي پایه اعالمي توسط بورس و پرداخت ارزش بازار قرارداد آتي است؛



بند : 21
تسویه نقدي :تسویه نهایي قرارداد آتي به ور نقدي بر اساس آخرین قیمت تسویه روزانه كاله منجالر باله سالقوط تمهالدات الرفین
ميشود؛



بند : 22
تمدی قرارداد آتي :تغییر قرارداد آتي در اثر اقد ا شركوي و یا تغییر تركیب سبد مرجع كه حسب مالورد ،منجالر باله تغییالر آخالرین
قیمت تسویه روزانه ،انداز قرارداد و تمدی تركیب سبد پایه قرارداد آتي به ترتیبي كه در این دسالووراعمم ذكالر شالده اسالت ،مالي
شود؛



بند : 23
جلسه ممامالت :دوره زماني انجا ممامالت ي یك روز كاري است كه توسط بورس تمیین میشود؛



بند : 24
حداق وجه تضمین :نسبوي از وجه تضمین زز است كه اگر موجودي حساب عملیاتي مشوري نزد كارگزار كمور از آن شود ،منجر
به صدور اخطاریه افزایش وجه تضمین میشود؛



بند : 25
حساب عملیاتي مشوري نزد كارگزار :حساب مشوري است كه براساس مشخصات اعالمي كارگزار مربو ه ،باله منظالور تودیالع وجالوه
تضمین و تسویه و پایاپاي ممامالت قرارداد آتي ممرفي میشود؛



بند : 26
خریدار :شخصي است كه با اتخاذ موقمیت باز خرید ،مومهد به خرید تمداد ممیني از دارایي پایه در سررسید قرارداد آتالي میشالود و
بر اساس عر بازار ،خریدار نامیده میشود؛



بند : 27
خسارت :مبلغي است كه در صورت عد ایفاي تمهدات دارندگان موقمیوهاي باز موناسب با تمداد موقمیت هاي نكالول شالده ایشالان
براساس شرایط مندرج در مشخصات قرارداد اخذ میشود؛



بند : 28
دارایي پایه :دا رایي اي كه قرارداد آتي مبوني بر آن است و حسب مورد مي تواند یك ورقه بهادار یا سبدي از اوراق بهادار باشد؛



بند : 29
دوره ممامالتي :فاصله زماني اوعین روز ممامالتي تا آخرین روز ممامالتي هر قرارداد آتي است؛



بند : 30
روز كاري :روزهاي مجاز ممامالتي قراردادهاي آتي است كه توسط بورس تمیین میشود؛



بند : 31
روش تسهیم به نسبت :یكي از روش هاي تخصیص است كه براساس آن قراردادهاي آتي بر اساس نسبت بین دارندگان موقمیت باز
خرید و فروش تسهیم ميگردد؛



بند : 32
روش تصادفي :یكي از روش هاي تخصیص است كه براساس آن قراردادهاي آتي به صورت تصادفي به دارندگان موقمیت باز خرید و
فروش تخصیص مییابد؛



بند : 33
روش ردگیري موقمیت :یكي از روش هاي تخصیص است كه براساس آن سابقۀ ممامالتي قراردادهاي آتي پیمایش شده و بر اسالاس
آن به دارندگان موقمیت باز خرید و فروش تخصیص مییابد؛



بند : 34
روش زماني :یكي از روش هاي تخصیص است كه براساس آن قراردادهاي آتي براساس اوعویت زماني به دارندگان موقمیت باز خرید
و فروش تخصیص مییابد؛



بند : 35
رویهي تمیین تركیب و بازنگري سبد مرجع :رویهاي است كه بالر اسالاس آن تركیالب و وزن اوراق بهالادار موجالود در سالبد مرجالع و
سازوكار بازنگري در این تركیب در اثر اقدامات شركوي یا سایر موارد مورد نیاز ،تمیین و در مشخصات قرارداد قید ميشود؛



بند : 36
زمان بندي فرآیند تسویه نهایي :دورهاي است كه در آن فرآیند تسویه نقدي و تسویه فیزیكي قراردادهاي آتي حسالب مالورد انجالا
شده و در مشخصات قرارداد توسط بورس اعال مي شود؛



بند : 37
زمان تمیین اوعویت نوع تسویه :تاریخي است كه در آن ،دارندگان موقمیت باز اعم از خرید و فروش مالي تواننالد اوعویالت خالود را بالا
تسویه فیزیكي یا تسویه نقدي اعال نمایند؛



بند : 38
سبد پایه :سبدي از اوراق بهادار كه قرارداد آتي مبوني بر آن است و به گونهاي راحي ميشود كه نمایندهي سبد مرجع باشد؛



بند : 39
سبد مرجع :سبدي موشك از اوراق بهادار پذیرفوه شده در بورس است كه رویهي تمیین تركیب و بازنگري آن توسط بورس تأیید و
ا الع رساني ميشود؛



بند : 40
سررسید :تاریخي است كه پس از آن ،قرارداد آتي منقضي ميشود؛



بند : 41
سقف موقمیوهاي باز :حداكثر تمداد مجاز موقمیوهاي باز مشوري ،كارگزار یا بازار به ازاي هر نماد قرارداد آتي است كه در مشخصات
قرارداد تمیین میشود؛



بند : 42
شركت سپرده گذاري :مطابق "بند  7ماده  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران" ،شركت سپرده گالذاري مركالزي اوراق
بهادار و تسویه وجوه است؛



بند : 43
صورتۀساب مشوري :ا العات و مسوندات مربوط به تراكنشهاي ماعي بین مشوري و كارگزار است؛



بند : 44
فروشنده :شخصي است كه با اتخاذ موقمیت باز فروش ،مومهد به فروش تمداد ممیني از دارایي پایه در سررسید قرارداد آتي میشالود
و براساس عر بازار ،فروشنده نامیده میشود؛



بند : 45
قرارداد آتي :قراردادي است كه فروشنده تمهد میكند در سررسید تمیین شده ،تمداد ممیني از دارایي پایه را به قیموي كه در زمالان
انمقاد قرارداد تمیین میشود ،بفروشد و در مقاب خریدار مومهد میشود آن تمداد ممین از دارایي پایه را در تاریخ سررسید خریالداري
كند .براي جلوگیري از اموناع رفین از عم به تمهدات قرارداد ،رفین به صورت شرط ضمن عقد مومهالد میشالوند مبلغالي را باله
عنوان وجه تضمین بق ضوابط این دسووراعمم نزد كارگزار یا اتاق پایاپاي بگذارند و موناسب با تغییرات قیمت آتي ،وجه تضمین
را تمدی كنند و كارگزار یا اتاق پایاپاي از ر آنان وكاعت دارد موناسب با تغییرات ،بخشي از وجه تضمین هر یك از رفین را به

عنوان اباحه تصر در اخویار دیگري قرار دهد و وي حق اسوفاده از آن را خواهد داشت تالا در دوره تۀویال  ،بالا هالم تسالویه كننالد.
مومهد فروش و مومهد خرید میووانند در مقاب مبلغي ممین ،تمهد خود را به شخص ثاعث واگالذار كننالد كاله جالایگزین او در انجالا
تمهد باشد؛


بند : 46
قرارداد في مابین مشوري و كارگ زار :قراردادي است كه بین مشوري و كالارگزار منمقالد و حقالوق و تمهالدات الرفین بالر اسالاس آن
مشخص میشود .مفاد این قرارداد توسط بورس تمیین میشود؛



بند : 47
قیمت تسویه روزانه :قیموي است كه پس از پایان جلسه ممامالت به منظور به روز رساني حسالابها توسالط بالورس مۀاسالبه و اعالال
میشود؛



بند : 48
قیمت قرارداد آتي :قیمت هر قرارداد آتي است كه سفارش خرید یا سفارش فروش بر اساس آن اجرا میشود؛



بند : 49
قیمت مبناي دارایي پایه :قیموي است كه اساس مۀاسبات قیمت نظري قرارداد آتي و تسویه نقدي قرارداد آتي بوده و توسط بورس
تمیین و در مشخصات قرارداد ذكر مي شود؛



بند : 50
كارمزد تسویه نهایي :كارمزدي است كه بهمنظور تسویه نقدي و یا فیزیكي توسالط دارنالدگان موقمیالت بالاز اعالم از خریالد و فالروش
پرداخت میشود؛



بند : 51
كارمزد ممامله :كارمزدي است كه در قبال انجا ممامله قرارداد آتي از مشوري اخذ میشود؛



بند : 52
كد ماعكیت :شناسه مشوري جهت انجا ممامالت اوراق بهادار است؛



بند : 53
ماه قرارداد آتي :یكي از ماههاي سال شمسي است كه سررسید قرارداد آتي در آن قرار دارد؛



بند : 54
مۀدودیت هاي ممامالتي :به كلیه مۀدودیت هاي مربوط به ریزساخوارهاي بازار مشوقه از جمله سقف سفارش ،حالداق حجالم هالر
سفارش ،واحد پایه سفارش ،حداق تغییر قیمت هر سفارش و دامنه نوسان ا الق مي شود؛



بند : 55
موقمیت باز :خاعص موقمیوهاي مشوري اعم از خرید و فروش در هر نماد ممامالتي است كه نشاندهند تداو تمهد موضالوع قالرارداد
آتي براي رفین است؛



بند : 56
موقمیت باز خرید :موقمیت تمهدي است كه مشوري با اتخاذ آن ،مومهد به خرید دارایي پایه در سررسید قرارداد آتي میشود؛



بند : 57
موقمیت باز فروش :موقمیت تمهدي است كه مشوري با اتخاذ آن ،مومهد به فروش دارایي پایه در سررسید قرارداد آتي مي شود؛



بند : 58
ناشر :در این دسووراعمم  ،ناشر دارایي پایه موضوع قرارداد آتي است .در صورتي كه دارایي پایه قرارداد آتي سبد باشد ،منظور ناشالر
هر یك از اوراق بهادار موجود در سبد پایه است .



بند : 59
وجه تضمین :وجهي است كه از رفین قرارداد آتي براي جلوگیري از اموناع از انجا قرارداد آتي ،در قاعب شرط ضمن عقد ،دریافت
میشود؛



بند : 60
وجه تضمین اضافي :میزان افزایش در وجه تضمین اوعیه و زز با هد پوشش ریسك ناشالي از تغییالرات قیمالت كاله موناسالب بالا
موقمیت باز اخذ ميشود؛



بند : 61
وجه تضمین اوعیه :وجه تضمیني است كه براي تضمین ایفاي تمهدات در زمان اتخاذ موقمیالت بالاز از الرفین مماملاله اخالذ شالده و
میزان آن به ازاي هر قرارداد ،در مشخصات قرارداد تمیین میشود؛



بند : 62
وجه تضمین جبراني :وجهي است كه باید مشوریان دریافت كننده اخطاریه افزایش وجه تضمین ،نسالبت باله تودیالع آن در حسالاب
عملیاتي مشوري نزد كارگزار یا اتاق پایاپاي تا سطج وجه تضمین زز بق مفاد این دسووراعمم اقدا نماید؛



بند : 63
وجه تضمین زز  :وجه تضمیني است كه به ور روزانه موناسب با موقمیتهاي باز در قراردادهاي آتي و بالر اسالاس قیمالت تسالویه
روزانه مۀاسبه شده و میزان آن به ازاي هر قرارداد ،در مشخصات قرارداد تمیین میشود .اگر وجه تضمین پرداخالت شالده از حالداق
وجه تضمین كمور باشد ،باید تا سطج وجه تضمین زز افزایش یابد .



فصل دو  -مشخصات قرارداد آتي :

 oماده : 2
 )1دارایي پایه؛

 )10سقف موقمیتهاي باز؛

 )2نماد ممامالتي؛

 )11سقف وثیقه قاب دریافت از مشوري؛

 )3اندازه قرارداد؛

 )12زمانبندي فرآیند تسویه نهایي؛

 )4ماه قرارداد؛

 )13روش تخصیص؛

 )5مۀدودیتهاي ممامالتي؛

 )14نوع تسویه در سررسید؛

 )6دوره ممامالتي؛

 )15خسارتها؛

 )7نۀوه تمیین قیمت مبناي دارایي پایه؛

 )16وجه تضمین اوعیه ،وجه تضمین زز و نسالبت حالداق
وجه تضمین؛

 )8امكان تسویه نقدي به كسري از اندازه قرارداد؛  )17ساعات و روزهاي ممامالتي؛
 )9واحد پوعي قیمت؛



 )18كارمزدها.

تبصره : 1
چنانچه دارایي پایه از نوع سبد باشد ،عالوه بر موارد ذكرشده در جدول مشخصات قرارداد ،بندهاي شام سبد مرجع ،رویاله تمیالین
تركیب و بازنگري سبد مرجع و عۀاظ یا عد عۀاظ سود نقدي در سبد مرجع نیز توسط بورس اعال مي شود .



تبصره : 2
بندهاي ( )1تا ( )15مشخصات قرارداد و بندهاي موضوع تبصره  1این ماده توسط بورس ،بند ( )16توسط اتاق پایاپاي ،بند ( )17بر
اساس ضوابط این دسووراعمم و بند ( )18توسط سازمان تمیین ميشود.



تبصره : 3
كلیۀ بندها در قاعب مشخصات قرارداد به ا الع عمو مي رسد .هر گونه تغییر در مشخصات قرارداد توسط بورس ا الع رسالاني مالي
شود .

 oماده : 3
بورس ا العیه ممامالتي قرارداد آتي را حداق دو روز كاري پیش از آغاز دوره ممامالتي ،از ریق سایت رسمي خود به ا الع عمو
میرساند .
 oماده : 4
ساعات و روزهاي انجا ممامله در بازار مشوقه ،توسط بورس تمیین ميشود.


تبصره : 1
تغییرات ساعات و روزهاي ممامله حداق سه روز كاري قب از اجرا ،باید از ریق سایت رسمي بورس به ا الع عمو برسد.



تبصره : 2
مدیرعام بورس مي تواند ساعات شروع و خاتمه و ول جلسۀ ممامالتي را در صورت بروز اشكازت فني در سامانۀ ممالامالتي تغییالر
دهد .این تغییرات باید بالفاصله از ریق سایت رسمي بورس و سامانۀ ممامالتي به ا الع عمو برسد .بورس باید مسوندات مربالوط
به اشكازت فني سامانۀ ممامالتي را در سوابق خود نگهداري و حسب درخواست به سازمان ارائه كند .



تبصره : 3
چنانچه هر یك از مواعد تمیین شده در مشخصات قرارداد مصاد با روزهاي تمطی رسالمي باشالد ،اوعالین روز كالاري پالس از ایالا
تمطی  ،مالك مۀاسبه است .

 oماده : 5
موقمیوهاي باز مشوري و كارگزار ن باید از سقفهاي تمیین شده توسط بورس تجاوز كنالد .سالقف هالاي مزبالور در مشخصالات قالرارداد
تمیین میشود .
 oماده : 6
خسارتهاي مقرر در مشخصات قرارداد از مۀ حساب عملیاتي مشوري نزد كارگزار و در صورت عد كفایت ،از مۀ وثایق كالارگزار
نزد اتاق پایاپاي تأمین و رأساً برداشت میشود .در صورت عد كفایالت وثالایق ،كالارگزار مكلالف اسالت حسالب دسالوور اتالاق پایاپالاي

خسارتهاي مربو ه را پرداخت كند .كارگزار میوواند این خسارات را راساً از مۀ وثایق یا تضامین مشوري برداشت كند و در صورت
عد كفایت از مشوري مطاعبه نماید .مسوندات این اقدامات باید در سوابق كارگزاري نگهداري شود .
 oماده : 7
كارمزدهاي قراردادهاي آتي ،شام كارمزد ممامالت و كارمزد تسویه نهایي است .كارمزد تسویه نهالایي از همالۀ دارنالدگان موقمیالت
بازي كه قرارداد آنها تسویه نقدي و یا فیزیكي شده است ،اخذ میشود .


فصل سه  -ثبت سفارش مشتريان :

 oماده : 8
شركت هاي كارگزاري یا كارگزار/ممامله گراني مجاز به انجا ممامالت در بازار مشوقه هسوند كه مجوز زز را از سازمان اخذ كننالد
و در بورس به عنوان عضو ،پذیرفوه شده و به تشخیص سالازمان ،نالر افزارهالاي آن كالارگزاري امكانالات زز بالراي انجالا ممالامالت
قراردادهاي آتي را داشوه باشد .فماع یت در بازار مشوقه به منزعه پذیرش مفاد این دسووراعمم و سایر مقررات مرتبط توسط كارگزار
یا كارگزار /مماملهگر است .
 oماده : 9
سازمان مي تواند براي كارگزاران مجاز به دسورسي به سامانۀ ممامالتي و مشوریان براي انجا ممامالت قرارداد آتي مۀدودیت هایي
تمیین نماید .

 oماده : 10
بورس میوواند در مورد تمداد كارگزاراني كه یك مشوري میوواند از ریق آنها ممامله كند ،مۀدودیت تمیین كند .كارگزار و مشوري
مكلف به كنورل و رعایت مفاد این ماده هسوند .
 oماده : 11
همۀ مشوریان به منظور فماعیت در بازار مشوقه باید فر بیانیۀ ریسك مربوط به قراردادهالاي آتالي و قالرارداد فالي مالابین مشالوري و
كارگزار را نزد كارگزار تكمی و امضا كنند .فر بیانیۀ ریسك و قرارداد في مابین مشوري و كارگزار ،توسط بورس تهیه و ابالال مالي
شود .
 oماده : 12
كارگزار موظف است در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش ،از وجود هزینه هاي ممامالتي بمالو وجه تضالمین موردنیالاز ،در حسالاب
عملیاتي مشوري نزد كارگزار ا مینان حاص نماید.



تبصره :
كارگزار موظف است در دفاتر خود براي هر مشوري ،سرفص جداگاناله اي ایجالاد كنالد و در زمالان اجالراي سالفارشهاي مشالوري از
كفایت وجوه در حساب وي ا مینان یابد .

 oماده : 13
كارگ زار میوواند عالوه بر وجه تضمین اوعیه ،به منظور ا مینان از ایفاي تمهدات مشوري ،وثایق یالا تضالامیني را از مشالوري دریافالت
كند .
 oماده : 14
انواع سفارش و اعوبار آن در بازار مشوقه به شرح " دسووراعمم نۀوه انجا ممامالت اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران" است
كه بر اساس مالحظات فني ،توسط بورس انوخاب میشود .
 oماده : 15
شناسایي ،احراز هویت ،دریافت و ثبت سفارش مشوریان و نگهداري سوابق ممامالت و تسویۀ آنها براسالاس مقالررات مربو اله انجالا
ميشود .


فصل چهار  -نحوه انجام معامالت :

 oماده : 16
مراح انجا ممامالت در بازار مشوقه بر اساس " دسووراعمم اجرایي نۀو انجا ممالامالت در بالورس اوراق بهالادار تهالران ،مصالوب
هیئت مدیر سازمان بورس و اوراق بهادار"تمیین میشود .


تبصره : 1
دامنهي نوسان قیمت در اوعین روز ممامالتي در مرحلهي پیشگشایش اعمال نميشود و پس از كشف قیمت برابر با دامنهي نوسان
قیمت مندرج در مشخصات قرارداد آتي خواهد بود .



تبصره : 2
در صورتي كه تغییر قیمت مبناي دارایي پایه موضوع قرارداد آتي در بازار نقد به هر دعیلي  ،بیش از دامنهي نوسان عادي بالازار نقالد
باشد ،دامنهي نوسان قرارداد آتي مذكور به تشخیص بورس افزایش مي یابد .

 oماده : 17
اجراي سفارشهاي ثبت شده در سامانۀ ممامالتي بر اساس اوعویت قیمت و در صورت تساوي قیموها ،بر اسالاس اوعویالت زمالاني ورود
سفارش انجا میشود .
 oماده : 18
بورس حداكثر یك ساعت پس از پایان جلسه ممامالت ،قیمت تسویه روزانه را بر اساس مقررات این دسووراعمم مۀاسبه و از ریق
سایت رسمي خود به ا الع عمو میرساند .
 oماده : 19
اگر كارگزار به دعی خطاي كاربري یا سامانه ممامالت ،نسبت به ممامالت انجا شده ممورض باشد ،باید مراتب اعوالراض خالود را بالا
ذكر دزی براي رسیدگي تا پایان وقت اداري همان روز به بورس اعال كند .تصمیم بورس در این زمینه زز ازجرا است .


تبصره :
كلیه مدارك و سوابق اعوراض كارگزار بق این ماده ،باید نزد بورس نگهداري و حسب درخواست به سازمان ارسال گردد .

 oماده : 20
اگر ظن دسوكاري قیمت در ممامالت وجود داشوه باشد یا تغییرات غیرعادي در قیمت مشاهده شود ،سازمان یا مالدیرعام بالورس،
میوواند دسوور توقف نماد ممامالتي قرارداد آتي را صادر كند .بورس میوواند ضمن اعال به عمو  ،نماد ممامالتي را حداكثر به مالدت
یك جلسۀ ممامالتي مووقف نماید .همچنین ،سازمان مي تواند راساً یا به پیشنهاد بورس نماد ممامالتي قالرارداد آتالي را تالا پالنج روز
كاري ،با ا الع به بازار مووقف نماید .بازگشایي مجدد نماد ،حسب مورد ،بر اساس دسوور مووقف كننالده نمالاد ممالامالتي امكانپالذیر
است .ممامالت موأثر از اقدامات فوق به تشخیص مقا دسووردهنده توسط بورس تأیید نمي گردد .


فصل پنج  -تسويه و پاياپاي روزانه و تضامين :

 oماده : 21
كارگزار مسئوعیت ایفاي تمهدات مشوریان در مقاب اتاق پایاپاي را به شرحي كه در این دسووراعمم ذكر شده است ،بر عهالده دارد.
مسئوعیت كارگزار ،رافع تمهدات مشوري در مقاب كارگزار نمیباشد .
 oماده : 22
مشوري باید براي انجا ممامالت در بازار مشوقه ،حسابي با عنوان حساب عملیاتي مشوري نالزد كالارگزار ممرفالي كنالد .مشالوري در
زمان ممرفي این حساب ،اجازه برداشت و انسداد آن و همچنین اجازه سایر امور زز جهت انجا عملیات به روز رسالاني حسالابها را
مطابق مقررات این دسووراعمم به كارگزار میدهد .

 oماده : 23
كارگزار م وظف است به منظور پوشش تمهدات خود در قبال اتاق پایاپاي ،وثیقه اي را حسب درخواست اتاق پایاپاي نزد اتاق پایاپاي
تودیع كند .ارزش ،نوع و تركیب وثایق مورد قبول و ضوابط تمیین و اخذ آن ،توسط اتاق پایاپاي تمیین مي شود.


تبصره :
اگر بر اساس شرایط بازار و به تشخیص اتاق پایاپاي ،وثایق تودیع شده از كفایت زز برخالوردار نباشالد ،اتالاق پایاپالاي مالي توانالد از
كارگزار درخواست افزایش وثیقه كند .در این حاعت از اخذ موقمیت هاي جدید در آن كارگزاري جلوگیري به عم آمالده و كالارگزار
موظف است وثیقه مورد نیاز را ي مهلت تمیین شده نزد اتاق پایاپاي تودیالع كنالد .در صالورتي كاله كالارگزار اقالدامات زز جهالت
افزایش وثایق نزد اتاق پایاپاي را انجا ندهد ،موضوع به مراجع رسیدگي مربو ه ارجاع میشود .

 oماده : 24
عملیات به روزرساني حساب عملیاتي مشوریان نزد هر كارگزار براي دارندگان موقمیت باز به شرح زیر است :


بند الف :
در مورد موقمیوهاي باز منوق شده از روز قب  ،تفاوت ارزش بازار قرارداد آتي در روز ممامالتي جاري با ارزش بازار قالرارداد آتالي در
روز ممامالتي قب  ،مۀاسبه میشود؛



بند ب :
در مورد موقمیوهاي باز ایجادشده در روز جاري ،تفاوت ارزش بازار قرارداد آتالي در روز ممالامالتي جالاري بالا ارزش مماملاله مۀاسالبه
ميشود؛



بند ج :
به میزان جمع ارقا موضوع بندهاي (اعف) و (ب) این ماده ،حساب دارندگان موقمیتهاي باز تمدی مي شود .

 oماده : 25
تسویه و پایاپاي روزانه قراردادهاي آتي پس از پایان جلسه ممامالت و در زمان تمیین شده به شرح زیر انجا مي شود :


بند الف :
اتاق پایاپاي خاعص بسوانكاري یا بدهكاري كارگزار را مطابق با مفاد ماده  24و با درنظر گالرفون هزیناله هالاي ممالامالتي و كسالورات
قانوني مۀاسبه و به حساب كارگزار منظور مي كند و تسویه روزانه مطابق ضوابط اتاق پایاپاي انجا مي شود؛



بند ب :
ا تاق پایاپاي پس از اعال قیمت تسویه روزانه و تا پایان هر روز ممامالتي ،گزارشي را كه حداق مشوم بر موارد زیر است ،به ا الع
كارگزار مي رساند:
 )1ممامالت انجا شده توسط كارگزار به تفكیك مشوري و نماد ممامالتي؛
 )2بدهكاري یا بسوانكاري كارگزار بابت ممامالت انجا شده؛
 )3وجه تضمین زز هر قرارداد و حداق وجه تضمین هر قرارداد؛
 )4سقف موقمیت هاي باز بازار ،كارگزار و مشوري در صورت وجود؛
 )5كارمزدهاي ممامالتي و كسورات قانوني.



بند ج :
كارگزار موظف است پس از دریافت گزارش اتاق پایاپاي ،خاعص بسوانكاري یا بدهكاري مشوریان خود را مطابق با مفاد ماده  24و با
در نظر گرفون هزینه هاي ممامالتي و كسورات قانوني مۀاسبه و به حساب عملیاتي مشوري نزد كارگزار منظور كند؛



بند د :
كارگزار موظف است پس از اعال قیمت تسویه روزانه و دریافت گزارش اتاق پایاپاي ،در همان روز ممالامالتي تالا زمالان اعالال شالده
توسط اتاق پایاپاي ،گزارشي را كه حداق مشوم بر موارد زیر است ،به ا الع اتاق پایاپاي برساند:
 )1موقمیت هاي باز كارگزار به تفكیك مشوري و نماد ممامالتي؛
 )2مانده وجوه تضمین در حساب عملیاتي هر مشوري نزد كارگزار و كفایت آن جهت پوشش حداق وجوه تضمین؛



بند ه :
اگر پس از انجا عملیات بندهاي (ج) و (د) این ماده ،موجودي حساب عملیاتي مشوري نزد كارگزار از حداق وجاله تضالمین كموالر
شود ،كارگزار باید اخطاریه افزایش وجه تضمین را به روش تمیین شده در قرارداد في مابین مشوري و كارگزار حالداكثر تالا پالیش از
آغاز جلسۀ ممامالتي روز بمد ،براي مشوري ارسال كند .



بند و :
مشوري باید در زمان مشخص شده در قرارداد في مابین مشوري و كارگزار و حداكثر تا یك ساعت پالیش از پایالان جلساله ممالامالت
روز بمد  ،وجه تضمین خود را تا وجه تضمین زز روز ممامالتي قب افزایش دهد یا اقدا به بسون موقمیت هاي بالاز خالود تالا حالد

جبران كسري وجه تضمین نماید .اگر مشوري به هر دعیلي در زمان مشخص شده ،وجه تضمین جبراني را به حساب عملیاتي خالود
نزد كارگزار واریز نكند یا موقمیت هاي باز خود را تا حد جبران كسري وجه تضمین نبندد ،كالارگزار بایالد در همالان روز ممالامالتي،
راساً اقدا به بسون آن دسوه از موقمیت هاي باز مشوري تا حد جبران كسري وجه تضمین كند .اگر بسون موقمیوهاي بالاز مربو اله
علي رغم ورود سفارش با قیمت بازار توسط كارگزار امكانپذیر نباشد ،كارگزار باید حداكثر تا نیم ساعت بمد از پایان جلسه ممامالت،
فهرست آن دسوه از موقمیوهاي باز مربو ه را به اتاق پایاپاي و بورس اعال و با هماهنگي بورس در بازار جبرانالي نسالبت باله بسالون
موقمیتها اقدا كند .


تبصره : 1
ایجاد بازار جبراني منوط به فراهم شدن امكانات فني مورد نیاز است.



تبصره : 2
در صورتي كه به هر دعیلي ي مهلت هاي موضوع این ماده ،تمهدات مشوري ایفا نشود ،كارگزار مي تواند رأساً از مۀال بسالوانكاري
مشوري و یا وثایق وي نزد كارگزار ،اقدا به تأمین و جبران تمهدات مشوري نماید .



تبصره : 3
در صورتي كه بسون موقمیت مشوري پوشش دهنده تمهدات وي نباشد ،اتاق پایاپاي مي توانالد ایالن تمهالدات را از مۀال موجالودي
كارگزار مربو ه و یا تضامین وي نزد اتاق پایاپاي تأمین كند .



تبصره : 4
در صورت ارائه ا العات خال واقع موضوع بند (د) این ماده توسط كارگزار ،مراتب به مراجع رسیدگي مربو ه ارجاع مي شود .

 oماده : 26
افزایش موقمیوهاي باز براي مشوریاني كه اخطاریه افزایش وجه تضمین دریافت كرده اند ،پس از پرداخت وجه تضالمین جبرانالي یالا
بسون موقمیوهاي باز تا حد جبران كسري وجوه تضمین امكانپذیر است.
 oماده : 27
وجه تضمین اضافي توسط اتاق پایاپاي ،مۀاسبه و در وجه تضمین اوعیه و وجه تضمین زز عۀاظ مي گالردد .پالس از اعمالال وجاله
تضمین اضافي ،اگر موجودي حساب عمل یاتي مشوري نزد كارگزار از حداق وجه تضمین كمور شود ،اخطاریۀ افزایش وجه تضالمین
براي وي ارسال مي شود .

 oماده : 28
اگر حساب عملیاتي مشوري نزد كارگزار از وجه تضمین زز بیشور شود ،مشوري مي تواند درخواست خود را بالراي دریافالت مبلال
مازاد به كارگزار ارائه نماید .كارگزار موظف است مبل مزبور را ي مهلت مقرر در قرارداد في ما بین مشوري و كالارگزار باله مشالوري
پرداخت نماید .
 oماده : 29
ضوابط تشكی و ممامالت در بازار جبراني ،توسط بورس تمیین مي شود.


تبصره : 1
بورس تشكی بازار جبراني را قب از گشایش آن ،از ریق سایت رسمي خود و سامانه ممامالتي به ا الع عمو میرساند .



تبصره : 2
ممامالت بازار جبراني ،تاثیري در مۀاسبه قیمت تسویه روزانه ندارد.



تبصره : 3
اجراي این ماده ،منوط به فراهم شدن امكانات فني مورد نیاز است.

 oماده : 30
قیمت تسویه روزانه تا پایان هر روز ممامالتي بر اساس رویه زیر مۀاسبه میشود:


بند الف :
در صورت انجا ممامله ي یك جلسه ممامالتي ،قیمت تسویه روزانه ،میانگین وزني قیمت ممامالت نالیم سالاعت پایالاني آن جلساله
ممامالتي خواهد بود .



بند ب :
در صورتيكه حجم ممامالت در دوره زماني بند (اعف) كمور از  20درصالد كال ممالامالت همالان روز باشالد ،قیمالت تسالویه روزاناله،
میانگین وزني قیمت ممامالت انجا شده ي یك ساعت پایاني آخرین جلسه ممامالت آن روز ممامالتي است .



بند ج :
در صورتي كه حجم ممامالت در دوره زماني بند (ب) كمور از  20درصد ك ممامالت همان روز باشد ،قیمت تسویه روزانه میالانگین
وزني قیمت ك ممامالت روزانهي قرارداد آتي ميباشد .



بند د :
اگر در یك روز ممامالتي ،قراردادي ممامله نشود ،بورس مي تواند قیمت اسوخراجي از سفارش هالاي خریالد و فالروش را باله عنالوان
قیمت تسویه روزانه در نظر گیرد .نۀوه مۀاسبات مربوط به این بند توسط بورس تمیین مي گردد .



بند ه :
اگر تمیین قیمت تسویه روزانه به هیچكدا از روشهاي فوق امكانپذیر نباشد یا قیمت تسویه روزاناله باله تشالخیص بالورس منصالفانه
نباشد ،قیمت تسویه روزانه قرارداد آتي بر اساس روش نظري مۀاسبه میشود .روش مۀاسالبه نظالري قیمالت تسالویه روزاناله توسالط
بورس تمیین میشود .



تبصره : 1
اجرا ي بندهاي (اعف) تا (هال) منوط به فراهم شدن امكانات فني مورد نیاز است و تا زمان تۀقق این امر ،قیمت تسویه روزانه برابر بالا
میانگین ممامالت ك همان روز مي باشد .



تبصره : 2
چنانچه قیمت تسویه روزانه مۀاسبه شده به روش نظري ،در دامنه نوسان مجاز آن روز ممامالتي قرار نداشوه باشد ،قیمت مۀاسالبه
شده به نزدیك ترین عدد دامنه نوسان مجاز همان روز ممامالتي گرد مي شود .



فصل شش  -تعيين و تعديل قرارداد آتي :

 oماده : 31
توقف و بازگشایي نماد ممامالتي قراردادهاي آتي حسب مورد ،به ور همزمان با توقف و بازگشایي نماد دارایي پایه در بازار نقد و باله
یك روش انجا ميشود .در صورتي كه دارایي پایه قرارداد آتي ،سبد باشد ،نماد ممامالتي قرارداد آتي مووقف نمي شود .
 oماده : 32
چنانچه دارایي پایه از نوع سبد باشد ،تركیب اوراق بهادار موجود در سبد پایه ،همانند تركیب اوراق بهالادار موجالود در سالبد مرجالع
است .تمداد هر ورقه بهادار در سبد پایه در زمان تمریف قرارداد آتي  ،به شرح زیر مۀاسبه ميشود:

ماده : 33
اقداماتي كه منجر به تمدی قرارداد آتي ميشوند ،به شرح زیر است:


بند : 1
افزایش سرمایه:
اعف) چنانچه دارایي پایه موضوع قرارداد ،سها یكي از شركت هاي پذیرفوه شده در بالورس باشالد ،آخالرین قیمالت تسالویه روزاناله و
اندازه قرارداد به صورت زیر تمدی مي شود:

ب) چنانچه دارایي پایه موضوع قرارداد ،سبد سها باشد ،در صورت افزایش سرمایه هر یك از ناشران سها موجود در سبد مرجالع،
تمداد هر یك از سها موجود در سبد پایه به صورت زیر تمدی و مۀاسبه ميشود:

بند : 2
سود نقدي:
اعف) چنانچه دارایي پایه موضوع قرارداد ،سها یكي از شركت هاي پذیرفوه شده در بورس باشد ،آخالرین قیمالت تسالویه روزاناله باله
صورت زیر تمدی مي شود:

ب) چنانچه دارایي پایه موضوع قرارداد ،سبد سها باشد ،در صورت تصویب سود نقدي هر یالك از ناشالران سالها موجالود در سالبد
مرجع ،تمداد هر یك از سها موجود در سبد پایه به صورت زیر تمدی و مۀاسبه ميشود:

بند : 3
چنانچه دارایي پایه موضوع قرارداد ،سبد سها باشد ،در صورتي كه سها موجود در سبد مرجع ،بر اساس تمالداد سالها شالناور آزاد
هر ناشر تمیین شده باشد ،پس از تمدی میزان سها شناور آزاد هر یك از ناشران موجود در سبد مرجع ،تمالداد سالها آن ناشالر در
سبد پایه ،به شرح زیر تغییر ميكند :



بند : 4
در صورت تغییر تركیب اوراق بهادار موجود در سبد مرجع به دعی ورود اوراق بهادار جدید به این سبد یا خروج اوراق بهادار موجود
از آن ،سبد پایه به شرح زیر تغییر ميكند :



تبصره :
درصورتي كه قرارداد آتي مبوني بر سبد پایه بدون سود تقسیمي باشد ،در صورت تقسیم سود توسط هر یك از ناشران موضوع بنالد
(-2ب) این ماده ،قرارداد آتي تمدی نميشود .

 oماده : 34
زمان انجا تمدی تمداد سها موضوع ماده  33بر اساس رویهي تمیین تركیب و بازنگري سالبد مرجالع كاله توسالط بالورس تأییالد و
ا العرساني شدهاست ،تمیین مي شود .در صورتي كه این تمدی پیش از بازگشایي سهامي كه اقدا شركوي داشوه ،انجا شالود ،در

تمیین ارزش سبد مرجع ،از قیمت پایاني براي سهامي كه نماد آن باز است و از قیمت تمدی شدهي پایاني براي سهمي كه نماد آن
بسوه است ،اسوفاده ميشود .


فصل هفت  -تسويه نهايي :

 oماده : 35
چنانچه دارایي پایه قرارداد آتي از نوع سبد باشد ،بورس موظف است یك روز كاري پیش از زمان تمیین اوعویت نوع تسویه ،تركیالب
سبد پایه را اعال كرده و نیز تمامي تمدیالت احوماعي پس از آن تا آخرین روز ممامالتي را به مۀض وقوع منوشر كند .
 oماده : 36
تسویه قرارداد آتي به دو روش نقدي یا فیزیكي مي باشد.


تبصره : 1
در تسویه نقدي ،قیمت مبناي دارایي پایه در زمان تسویه نقدي ،مالك تسویه است.



تبصره : 2
اگر به هر دعیلي از جمله عد تأیید بخشي از ممامالت ،قیمت مبناي دارایي پایه در بازار نقد یا قیمت تسویه روزانه در بازار مشالوقه
تغییر كند ،تسویه نهایي بر اساس قیمت هاي تغییریافوه انجا مي شود .



تبصره : 3
در تسویه نقدي ،اتاق پایاپاي وجه مربو ه را حسب مورد ،از حساب كارگزار دارندگان موقمیت باز خرید یا فروش به حساب كالارگزار
ر مقاب منظور مي كند .



تبصره : 4
در تسویه نقدي حسب اعال در مشخصات قرارداد ،امكان تسویه قرارداد آتي به كسري از اندازه قرارداد وجود دارد .

 oماده : 37
تمامي دارندگان موقمیت باز اعم از خرید و فروش در صورت تمای مي توانند در زمان تمیین اوعویت نوع تسویه و در مهلت مقرر در
مشخصات قرارداد ،اوعویت خود براي تسویه فیزیكي یا تسویه نقدي را به كارگزار مربو ه اعال كنند .


تبصره : 1
اعال موافقت با تسویه نقدي ،دال بر اجراي نهایي نوع تسویه انوخاب شده نمي باشد .



تبصره : 2
در صورت عد اعال نوع تسویه توسط مشوري ،نوع تسویه توسط شركت سپردهگذاري به صورت نقدي تمیین ميشود .



تبصره : 3
در تسویه نقدي حسب اعال در مشخصات قرارداد ،دارندگان موقمیت باز در صورت تمای مي توانند موافقت خالود را بالا تسالویه باله
كسري از اندازه قرارداد اعال نمایند .



تبصره : 4
اگر پس از ارائۀ درخواست تسویه نقدي ،فقط امكان تسویه تمدادي از قراردادهاي یك مشوري به صورت نقدي وجود داشالوه باشالد،
تسویه براساس همان تمداد قرارداد انجا میشود .

 oماده : 38
كارگزا ر باید در زمان تسویه نقدي و در مهلت تمیین شده در مشخصات قالرارداد ،مالوارد زیالر را باله تفكیالك مشالوري در هالر نمالاد
ممامالتي و براي تمامي موقمیت هاي باز (اعم از خرید و فروش) به اتاق پایاپاي اعال كند:
 )1اعال تمداد موقمیت هاي باز براي تسویه نقدي؛
 )2اعال موافقت با ت سویه نقدي به كسري از اندازه قرارداد ،حسب اعال در مشخصات قرارداد.


تبصره : 1
اعال كارگزار مبناي تخصیص وجوه موجود در حساب كارگزار به تفكیك مشوري است.



تبصره : 2
در زمان تسویه نقدي ،آن دسوه از قراردادهاي آتي قاب تسویه نقدي مي باشند كه دارندگان آنها حسب مورد ،ارزش ماباله اعوفالاوت
آخرین قیمت تسویه روزانه اعالمي و قیمت مبناي دارایي پایه به عالوه هزینه هاي تسویه نهایي را تأمین كرده باشند .

 oماده : 39
اتاق پایاپاي پس از پایان مهلت اعال نوع تسویه در زمان تسویه نقدي و مطالابق بالا زمالان بنالدي فرآینالد تسالویه نهالایي اعالمالي در
مشخصات قرارداد ،اقدامات زیر را انجا میدهد :



بند الف :
تطبیق تمداد موقمیوهاي درخواست شده براي تسویه نقدي با موقمیوهاي باز مشوري در هر نماد ممامالتي در زمان تسویه نقدي؛



بند ب :
تطبیق دارندگان موقمیت باز خرید موافق با تسویه نقدي با دارندگان موقمیت باز فالروش موافالق بالا تسالویه نقالدي بالر اسالاس روش
تخصیص اعالمي در مشخصات قرارداد؛



بند ج :
تسویه نقدي قراردادهاي آتي تخصیص یافوه مطابق با زمان بندي فرآیند تسویه نهایي اعالمي در مشخصات قرارداد؛



بند د :
اعال فهرست نهایي موقمیوهاي تسویه شده به صورت نقدي ،به تفكیك مشوري در هر نماد ممامالتي به كالارگزار ،مطالابق بالا زمالان
بندي فرآیند تسویه نهایي اعالمي در مشخصات قرارداد .



تبصره : 1
آن دسوه از موقمیتهاي باز با اوعویت تسویه نقدي كه امكان تسویه نقدي ندارند ،مشمول تسویه فیزیكي ميشوند .



تبصره : 2
موقمیتهاي باز جدید اخذشده پس از زمان تمیین اوعویت نوع تسویه ،مشمول تسویهي فیزیكي مي شوند .

 oماده : 40
رفین قراردادهاي آتي كه مشمول تسویه فیزیكي شدهاند ،پس از آخرین روز ممامالتي و مطابق با زمان بندي فرآیند تسویه نهایي
اعالمي در مشخصات قرارداد ،باید نسبت به انجا تسویه فیزیكي اقدا كنند .


تبصره : 1
انجا فرآیند تسویه فیزیكي قرارداد آتي براي دارند موقمیت باز خرید ،مسولز تأمین ارزش بازار قرارداد آتي به عالوه هزیناله هالاي
تسویه نهایي و انجا فرآیند تسویه فیزیكي قرارداد آتي براي دارند موقمیت بالاز فالروش ،مسالولز وجالود دارایالي پایاله موناسالب بالا
موقمیت هاي باز در كد ماعكیت دارند موقمیت باز فروش به عالوه هزینه هاي تسویه نهایي ،در زمان مشالخص شالده در مشخصالات
قرارداد مي باشد .



تبصره : 2
اوراق بهادار مسدود ،توثیق یا توقیف شده ،شام موضوع این ماده نمي گردد .سایر موارد حسب تشخیص سازمان اعال مي شود .



تبصره : 3
چنانچه دارایي پایه موضوع قرارداد آتي از نوع سبد باشد ،اگر تما یا بخشي از اوراق بهادار موجود در سالبد پایاله تمهدشالده در كالد
ممامالتي فروشنده وجود نداشوه باشد ،قرارداد آتي بر حسب قیمت تسالویه روزاناله آخالرین روز ممالامالتي ،تسالویه نقالدي میشالود و
كارگزار موناسب با موقمیتهاي باز فروشي كه بق این تبصره تسویه نقدي شده اسالت ،مشالمول خسالارتهاي مقالرر در مشخصالات
قرارداد آتي میشود .

 oماده : 41
اتاق پایاپاي در زمان تسویه فیزیكي و بالر اسالاس روش تخصالیص اعالمالي در مشخصالات قالرارداد ،فرآینالد تسالویه فیزیكالي را بالین
موقمیوهاي باز خریدي كه ارزش بازار قرارداد آتي آنها پرداخت شده است و موقمیتهاي باز فروشي كه دارایي پایه موضوع قالرارداد
آتي در كد ممامالتي فروشنده وجود دارد ،انجا میدهد .بر این اساس اتاق پایاپاي ،دارایي پایه را به كد ماعكیت دارند موقمیالت بالاز
خرید منوق كرده و وجوه موناظر آن را از حساب كارگزار دارنده موقمیت باز خرید ،كسر و به حساب كالارگزار دارنالد موقمیالت بالاز
فروش منظور مي كند .


تبصره : 1
قراردادهاي آتي اي كه قاب تسویه فیزیكي نمي باشند ،نكول در ایفاي تمهدات مۀسوب شده و بر اساس قیمت مبناي دارایالي پایاله
در زمان تسویه فیزیكي ،تسویۀ نقدي میشوند .كارگزار موناسب با موقمیوهاي باز مشوریان خود كه تسویۀ نقدي شده است ،مشمول
خسارتهاي مقرر در مشخصات قرارداد میشود .



تبصره : 2
در صورت عد ایفاي تمهدات دارندگان موقمیت باز در تسویه نهایي ،خسارات مربو ه از وجوه مشوري نزد كارگزار كسالر شالده و در
صورت عد كفایت این وجوه ،جبران مابه اعوفاوت بر عهده كارگزار مي باشد .



تبصره : 3
چنانچه دارایي پایه قرارداد آتي از نوع سبد باشد ،در صورتي كه در فرآیند تسویه فیزیكي تمداد هر یالك از اوراق بهالادار موجالود در
سبد پایه شام جزء اعشاري باشد ،جزء اعشاري به صورت نقدي تسویه ميشود .در ا العرساني عمومي ،تمداد اوراق بهادار موجالود
در سبد پایه رو به پایین گرد ميشود .

 oماده : 42
در صورت توقف نماد ممامالتي دارایي پایه در زمان تسویه نقدي یا تسویه فیزیكي ،تسویه نهایي قرارداد آتي به روش زیر صورت مي
گیرد :


بند الف :
در زمان تسویه نقدي ،بر اساس آخرین قیمت تسویه روزانه ،تسویۀ نقدي میشود؛



بند ب :
در زمان تسویه فیزیكي ،براي قراردادهاي آتي اي كه دارنالدگان موقمیالت بالاز خریالد ،ارزش بالازار آن قراردادهالا را تالأمین نمالوده و
دارندگان موقمیت باز فروش نیز دارایي پایه موضوع قرارداد را در كد ماعكیوي خود دارا باشند ،بر اساس روش تخصالیص اعالمالي در
مشخصات قرارداد ،تسویه به صورت فیزیكي انجا شده و مابقي موقمیت هاي تخصیص یافوه بر اساس آخرین قیمت مبناي دارایالي
پایه در زمان تسویه فیزیكي ،تسویۀ نقدي میشود .



تبصره : 1
چنانچه دارایي پایه قرارداد آتي از نوع سبد سها باشد ،اگر حداق نماد یكي از سها موجود در سبد پایه تا پایالان جلساله ممالامالت
آخرین روز ممامالتي ،مووقف باشد ،قرارداد آتي بر اساس آخرین قیمت پایاني در بازار نقد ،تسویه نقدي میشود .



تبصره : 2
چنانچه دارایي پایه قرارداد آتي از نوع سبد سها باشد ،در صورتي كه اثر اقدا شركوي بر روي سهامي كه نماد آنها مووقالف اسالت
عۀاظ شود ،بق بندهاي(--1ب) و ( -2ب) ماده  ،33تمدیالت زز بر روي سبد پایاله اعمالال ميشالود و تسالویهي نقالدي قالرارداد
موضوع این ماده نیز بر اساس قیمت تمدی شدهي پایاني صورت ميگیرد .

 oماده : 43
در صورتي كه پس از تسویه فیز یكي ،میزان ماعكیت دارنده دارایي پایه از سقف هاي مجاز تمیالین شالده در آن دارایالي پایاله بیشالور
گردد ،دارنده موظف به عرضه مازاد ایجادشده به علت تسویه فیزیكي ،در مهلت تمیین شده توسط بورس مي باشد.



فصل هشت  -محاسبات وجوه تضمين :

 oماده : 44
وجه تضمین اوعیه دریافوي به ازاي هر قرارداد توسط كارگزار از مشوري اعم از خریدار و فروشنده به صورت زیر مۀاسبه مي شود:

رديف

نوع موقعيت

1

خريد

2

فروش

وجه تضمين اوليه به ازاي هر قرارداد
 Aدرصد از ارزش ممامله قرارداد آتي كه به صورت زیر مۀاسبه ميشود:
(اندازه قرارداد ضربدر قیمت خرید قرارداد آتي)×A
 Aدرصد از ارزش ممامله قرارداد آتي كه به صورت زیر مۀاسبه ميشود:
(اندازه قرارداد ضربدر قیمت فروش قرارداد آتي)×A



تبصره :
در مواردي كه اتخاذ موقمیت باز جدید منجر به بسون موقمیت باز قبلي شود ،وجه تضمین اوعیه نیاز ندارد.

 oماده : 45
وجه تضمین زز دریافوي به ازاي هر قرارداد توسط كارگزار از مشوري اعم از خریدار و فروشنده به صورت زیر مۀاسبه مي شود :

رديف

نوع موقعيت

1

خريد

2

فروش

وجه تضمين الزم به ازاي هر قرارداد
 Bدرصد از ارزش بازار قرارداد آتي كه به صورت زیر مۀاسبه ميشود:
(اندازه قرارداد ضربدر قیمت تسویه روزانه قرارداد آتي)×B
 Bدرصد از ارزش بازار قرارداد آتي كه به صورت زیر مۀاسبه ميشود:
(اندازه قرارداد ضربدر قیمت تسویه روزانه قرارداد آتي)×B

تبصره :
مبناي مۀاسبۀ وجه تضمین زز مشوري در پایان ممامالت روزانه ،خاعص موقمیت هاي ممامالتي وي در هر نماد ممامالتي است .

 oماده : 46
اتاق پایاپاي ،درصدهاي  Aو  Bذكرشده در این فص را به همراه نسبت حداق وجه تضمین و ضریب گرد كردن تمیین مي كند .


تبصره :
مقدار نهایي وجه تضمین اوعیه و زز مورد نیاز به روش تمیین شده توسط اتاق پایاپاي ،گرد مي شود .

 oماده : 47
در صورت فراهم آمدن امكانات فني ،مۀاسبه تضامین به سایر روش هاي مورد تأیید اتاق پایاپاي ،امكان پذیر است .


فصل نه  -ساير موارد :

 oماده : 48
دارندگان ا العات نهاني دارایي پایه موضوع قرارداد آتي ،كلیه تكاعیفي را كه بق قانون و مقررات در خصوص آن دارایي پایه دارند،
در مورد ممامالت قرارداد آتي آن نیز خواهند داشت .
 oماده : 49
در صورت نقض هر یك از مفاد این دسووراعمم توسط اشخاص ذیربط ،بورس موظف است بر اساس مقالررات مربو اله باله تخلفالات
آنها رسیدگي یا حسب مورد مراتب را به مرجع ذیصالح گزارش كند .
 oمؤخره :
این دسووراعمم مشوم بر  49ماده و  44تبصره است كه در تاریخ  1396/12/16به تصویب هیئت مدیر سالازمان بالورس و اوراق
بهادار رسید.

