دستورالعمل فروش تعهدي اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران
مصوب  1398/03/01هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار


فصل يك  -تعاريف :

 oماده : 1
اصطططات ا و وا ههایي كه در ماده ) (1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسطططتمي ایراني نییا نامه معامت در بورس اوراق بهادار
تهراني دسططرورامعما اجرایي نهوه انمام معامت در بورس اوراق بهادار تهران و دسططرورامعما اجرایي نهوه انمام معامت اوراق بهادار
در فرابورس ایران تعریف شدهاندي به همان مفاهیم در ایا دسرورامعما بهكار رفرهاند .وا ههاي دیگر داراي معاني زیر ميباشند :


بند : 1
اخااریة افزایش وجه تضططمیاا اخااریهاي اسططت كه بهمنظور افزایش وجه تضططمیا تا سططاه وجه تضططمیا زم از ررز كارهزار به
مرقاضي ارسال میشود؛



بند : 2
به روزرساني ساب وجه تضمیاا فرنیندي است كه پس از پایان جلسه معامت و بهررتیبي كه در ایا د سرورامعما ذكر شده استي
با هدز بهروزرساني وجه تضمیا مرقاضي انمام میشود؛



بند : 3
بورس :شركت بورس اوراق بهادار تهران یا شركت فرابورس ایران سب مورد است؛



بند : 4
تخصیصا فرنیندي است كه ري نن كارهزاري برخي از مرقاضیان/مامكان را براي انمام معامت فروش تعهدي و اجراي تعهدا مربوط
به قراردادهاي فروش تعهدي مورد درخواستي براساس ضوابط ایا دسرورامعما تعییا ميكند؛



بند : 5
ت سویه نهایي قراردادا فرایندي ا ست كه در نن سب موردي تأمیا اوراق بهادار تو سط مرقا ضي یا كارهزار وي براي مامك یا پرداخت
مابه امرفاو قیمت فروش تعهدي اوراق بهادار و نخریا قیمت پایاني اوراق بهادار در زمان تسویه نهایي بر اساس مفاد ایا دسرورامعما
است .



بند : 6
داقا وجه تضمیاا نسبري از وجه تضمیا زم است كه اهر موجودي ساب عملیاتي مرقاضي نزد كارهزار كمرر از نن شودي منمر
به صدور اخااریه افزایش وجه تضمیا میشود؛



بند : 7
خرید وكامري  :معامله اي ا ست كه در نن مرقا ضي یا كارهزار مرقا ضي به وكامت از مامك ن سبت به خرید اوراق بهادار مو ضوع قرارداد
فروش تعهدي اقدام مي نمایند .



بند : 8
خرید وكامري  :معامله اي ا ست كه در نن مرقا ضي یا كارهزار مرقا ضي به وكامت از مامك ن سبت به خرید اوراق بهادار مو ضوع قرارداد
فروش تعهدي اقدام مي نمایند .



بند : 9
وجه امرزام ا مبلغي است كه در صور عدم ایفاي تعهدا مرقاضي مرناسب با اوراق بهادار فروش رفره بر اساس مفاد ایا دسرورامعما
و شرایط مندرج در ارتعیه بورسي از مرقاضي اخذ و به مامك یا مامكیا پرداخت ميشود.



بند : 10
دوره تنفس  :دوره زماني پس از فروش تعهدي ا ست كه در نن مامك نمي تواند خرید وكامري اوراق بهادار جهت ایفاي تعهدا قرارداد
فروش تعهدي را از مرقاضي درخواست نماید؛



بند : 11
روش ت سهیم به ن سبت  :روش تخ صی صي ا ست كه برا ساس نن اوراق بهادار مو ضوع قراردادهاي فروش تعهدي مورد درخوا ست براي
تسویه نهایي به نسبت مم درخواسريي سب مورد بیا مامكیا یا مرقاضیان تسهیم ميشود؛



بند : 12
روش ردهیري موقعیت  :روش تخصططیصططي اسططت كه براسططاس نن سططابقة معامتتي اوراق بهادار موضططوع قراردادهاي فروش تعهدي
درخواست شده براي تسویه نهائيي پیمایش شده و اوراق بهادار موضوع قرارداد درخواسري سب مورد به مامك یا مرقاضي تخصیص
ميیابد؛



بند : 13
روش زماني :روش تخصیصي است كه براساس نن اوراق بهادار موضوع قراردادهاي فروش تعهدي مورد درخواست براي تسویه نهائي
براساس اومویت زماني سب مورد بیا مامكیا یا مرقاضیان تخصیص ميیابد؛



بند : 14
سامانه تأمیا :منظور سامانه تأمیا اوراق بهادار فروش تعهدي است كه در نن نمادي تعداد و مشخصا اوراق بهادار قابا فروش تعهدي
توسططط مامك تعییا و همينیا مامك امكان تبت درخواسططت خرید وكامري موا اوراق بهادار موضططوع فروش تعهدي را از رری نن
دارد .



بند : 15
سررسیدا نخریا روز تعییا شده در ارتعیه جهت نغاز تسویه نهایي قرارداد فروش تعهدي است .



بند : 16
شركت سپرده هذاريا مااب بند  7ماده  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري استمي ایراني شركت سپرده هذاري مركزي اوراق بهادار
و تسویه وجوه است؛



بند : 17
فروش تعهدي  :معامله اي است كه در نن مرقاضي به وكامت از مامك نسبت به فروش اوراق بهادار وي مااب با قرارداد فروش تعهدي
در بورس اقدام مي نماید .



بند : 18
قرارداد فروش تعهديا قراردادي اسططت بیا مرقاضططي و مامك جهت فروش تعهدي كه مرقاضططي به وجه امزامنوريي خرید موا اوراق
بهادار فروخره شده را بنا به درخوا ست مامك در هر زمان تا سرر سیدي خارج از دوره تنفس تعییا شده در م شخ صا قراردادي براي
مامك تعهد ميكند .همينیاي مامك به وجه امزامنوري به مرقا ضي وكامت ميدهد تا از ررز وي ن سبت به خرید موا اوراق بهادار در
هر زمان تا سررسید به تشخیص خود اقدام نماید .عقد وكامت و شروط نني ضما عقد صله بیا ررفیا تواف هردید.



بند : 19
مامك اوراق بهادار :شطخصطي اسطت كه اوراق بهادار مرعل به خود را مااب قرارداد فروش تعهدي در اخریار مرقاضطي قرار مي دهد و
تعهدا مذكور در قرارداد فروش تعهدي را بر عهده مي هیرد و در ایا دسرورامعما به اخرصار مامك نامیده مي شود؛



بند : 20
مرقاضططيا شططخصططي اسططت كه مااب با قرارداد فروش تعهدي به وكامت از مامك اقدام به فروش اوراق بهادار وي مي نماید و تعهدا
مذكور در قرارداد فروش تعهدي را بر عهده مي هیرد؛



بند : 21
نرخ تشططویقيا درصططدي از وجوه اصططا از فروش تعهدي اسططت كه مامك نن را به عنوان
ميكند؛



اموكامه تشططویقي به مرقاضططي پرداخت

بند : 22
وجه تضمیا اضافيا میزان افزایش در وجوه تضمیا اومیه و زم با هدز پوشش ریسك ناشي از تغییرا قیمت است كه مرناسب با
تعهدا مرقاضي در قراردادهاي فروش تعهدي تعییا ميشود؛



بند : 23
وجه تضمیا اومیه  :وجه تضمیني است كه براي تضمیا ایفاي تعهدا مرقاضي در زمان فروش تعهدي از مرقاضي اخذ شده و میزان
نن بر اساس مفاد ایا دسرورامعما تعییا ميشود؛



بند : 24
وجه تضططمیا جبراني :وجهي اسططت كه باید مرقاضططي دریافت كننده اخااریة افزایش وجه تضططمیاي نسططبت به تودیح نن در سططاب
عملیاتي مرقاضي نزد كارهزار تا ساه وجه تضمیا زم رب مفاد ایا دسرورامعما اقدام نماید؛



بند : 25
وجه تضمیا زم :وجه تضمیني است كه به رور روزانه مرناسب با قیمت پایاني و تعداد اوراق بهادار فروخره شده بصور تعهديي بر
اساس مفاد ایا دسرورامعما مهاسبه مي شود .



فصل دو  -كليات :

 oماده : 2
بورس فهرست اوراق بهادار قابا فروش تعهدي به همراه مشخصا قرارداد فروش تعهدي و نیز تغییرا هر یك را كه شاما موارد زیر
استي در مورد هر ورقه بهاداري در قامب ارتعیه اعتم مينماید:
 )1نماد؛
 )2ذز شد؛

 )3سررسید؛
 )4زمانبندي فرنیند تسویه نهایي؛
 )5شرایط و مهدودیرهاي معامتتي؛
 )6داقا و داكور مم اوراق بهادار موضوع قراردادهاي فروش تعهدي كه تسویه نهایي نشده توسط هر كارهزاري مامك و مرقاضي
و در ساه هر نماد؛
 )7داكور اوراق بهادار قابا فروش تعهدي براي هر شخص اعم از مرقاضي و مامك در یك كارهزاري و در یك روز معامتتي؛
 )8وجه امرزام؛
 )9وجه تضمیا اومیهي وجه تضمیا زم و داقا وجه تضمیا.


تبصره : 1
بندهاي ( )1تا ( )8ایا ماده توسط بورس و بند ) (9توسط شركت سپردههذاري تعییا میشود.



تبصره : 2
فروش تعهدي نمادهاي موضططوع ایا مادهي یك روزكاري پس از اعتم توسططط بورس امكانپذیر اسططت .تغییر موارد بندهاي  1تا  4ایا
مادهي داقا یك روز كاري قبا از اجرا توسط بورس اعتم مي شود .



تبصره : 3
چنانيه هر یك از مواعد تعییا شده در مشخصا قرارداد مصادز با روزهاي تعایا رسمي باشدي اومیا روز كاري پس از ایام تعایاي
متك مهاسبه است .



تبصره : 4
شرایط و مهدودیت هاي معامتتي براي هر نمادي شاما موارد زیر است:
 -1روز و ساعت ورود هر سفارش فروش تعهدي و خرید وكامري؛
 -2نوع و شرایط سفارش هاي فروش تعهدي و خرید وكامري؛
 -3داقا تغییر قیمت هر سفارش فروش تعهدي نسبت به نخریا معاملهي قیمت پایاني یا بهرریا سفارش فروش تعهدي؛

 -4ممنوعیت فروش تعهدي در صور كاهش قیمت نماد معامتتي به میزان تعییا شده در یك روز معامتتي یا تغییر مقدار شاخص
هاي بورسي اعتمي به میزان تعییا شده در یك روز معامتتي.
 oماده : 3
شركرهاي كارهزاري یا كارهزار/معامله هراني مماز به انمام معامت فروش تعهدي هسرند كه مموز زم را از سازمان اخذ كنند و نرم
افزارهاي ننها امكانا زم براي انمام ایا معامت را داشره باشند .
 oماده : 4
بهره برداري از نرم افزارهاي مربوط به انمام فروش تعهدي توسططط شططركتهاي كارهزاري یا كارهزار/معاملههران و اعمال تغییرا در
نني منوط به رعایت امزاما ابتغي سطططازمان در خصطططوت امنیتي فا ارتعا مهرمانه و قابلیتهاي فني و عملیاتي بوده و باید
امكانا منا سبي را جهت كنررل و نظار م سرمر بر موارد مزبور در اخریار سازمان قرار دهد .امزاما اعتمي سازمان به منزمه داقا
شططرایط تامیا امنیت تلقي شططده و مسططئومیت تأمیا امنیت و قابلیتهاي فني نرم افزارهاي مربوط به انمام فروش تعهدي بر عهده
كارهزار است .


تبصره : 1
كارهزار موظف اسططت كلیة سططواب تراكنشهاي دریافري از مامك و مرقاضططي و ارسططامي به نن ها را مااب ضططوابط مربوره نگهداري و
سب درخواست به سازمان یا بورس ارایه نماید .



تبصره : 2
در صططور اسططرفاده از زیرسططاخت برخط در انمام معامت فروش تعهديي ا كام مذكور در دسططرورامعما اجرایي معامت برخط در
خصوت انمام ایا معامت زم امرعایه است .

 oماده : 5
بورس ميتواند مهدودیت هاي مقرر در ماده  2ایا دسرورامعما را در خصوت مرقاضیاني كارهزاران و مامكیا وضح كرده و نسبت به
هزارش نن به سازمان اقدام نماید .
 oماده : 6
در صور اعتم سازمان براي توقف فروش تعهديي بورس مكلف است بتفاصله نسبت به توقف فروش تعهدي و ارتعر ساني مقرضي
اقدام نماید  .بورس در صور ت شخیص ضرور نیز مي تواند در هر زمان فروش تعهدي را همزمان با اعتم به سازمان مروقف نماید .
در اینصور كارهزار موظف است بتفاصله پس از اعتم بورس نسبت به توقف ارسال سفارش فروش تعهدي اقدام نماید .

 oماده : 7
تا زمان فراهم شدن زیرساخت فنيي كارهزار مربوط به ررفیا قرارداد فروش تعهدي یكسان است .


فصل سه  -ثبت سفارش و انجام معامالت :

 oماده : 8
مامك و مرقا ضي جهت انمام فروش تعهدي باید «قرارداد فیمابیا م شرري و كارهزار» را كه به پی شنهاد بورس به تأیید سازمان مي
رسدي امضا نمایند .
 oماده : 9
كارهزار مكلف است پس از امضاي قرارداد موضوع ماده  8ایا دسرورامعماي دسررسي مامك به سامانه تأمیا را ایماد نماید .
 oماده : 10
مامك در سامانه تأمیاي مشخصا اوراق بهادار قابا فروش به صور تعهدي را با رعایت مهدودیتهاي اعتمي بورس و داقا شاما
موارد زیري تعییا مي كند:
 -1نماد؛
 -2داكور مم اوراق بهادار قابا فروش تعهدي؛
 -3انرخاب یكي از هزینههاي سرمایههذاري وجوه اصا از فروش تعهدي؛
3مكرر -دوره تنفس؛
 -4نرخ تشویقي.


تبصره :
تبت مشططخصططا اوراق بهادار جهت فروش تعهدي در سططامانه تأمیا به منزمه پذیرش شططرایط قرارداد فروش تعهدي مندرج در ایا
دسرورامعما و تعهد به اجراي مفاد نن توسط مامك است .

 oماده : 11
فروش تعهدي اوراق بهادار موضططوع خرید اعرباري در صططورتي با موافقت كارهزار اعرباردهنده مماز اسططت كه در زمان تبت سططفارش
فر وش تعهديي ساب تضمیا مامك نزد كارهزار داقا دو برابر بدهي تماري وي باشد .كارهزار موظف است در هر زمان كه ایا عدد

كمرر از یك و نیم برابر بدهي تماري شطودي نسطبت به تسطویه نهایي قرارداد فروش تعهدي به میزاني كه ایا نسطبت به مقدار دو برابر
بدهي تماري مامك برسدي اقدام نماید .
 oماده : 12
مامك موظف اسططت صططرفار اوراق بهادار قابا فروش تعهدي را در سططامانه تأمیا تبت كرده و در صططور تغییري اقدام به بروزرسططاني نن
نماید .نقض ایا مادهي منمر به مهرومیت مامك از بهره برداري از سامانه تأمیاي سب ت شخیص كارهزار تا سقف یك سال با اعتم
كربي به بورسي مي شود .تمدید ایا مهرومیتي منوط به اخذ تأییدیه از بورس است .
 oماده : 13
كارهزار مكلف اسططت كلیه وجوه مربوط به فروش تعهدي مامك و مرقاضططيي از جمله وجوه تضططمیا را به صططور جداهانه در سططاب
عملیاتي هر یك نزد خود نگهداري نماید .مامك و مرقاضيي اجازه برداشت ایا وجوه تا زمان تسویه نهایي قرارداد را ندارند .
 oماده : 14
مامك ميتواند از مها وجوه ا صا از فروش تعهديي سرمایههذاري در سپرده بانكي و خرید وا دهاي صندوقهاي سرمایههذاري
قابا معامله با درنمد تابت را از كارهزار درخوا ست نماید .سرمایههذاري در سپردۀ بانكي م سرلزم معرفي ساب بانكي به نام مامك با
انسداد و برداشت وجوه به كارهزار است.
اجازۀ


تبصره : 1
سود ا صا از سرمایه هذاري وجوه مو ضوع ایا ماده پس از ك سر مبامغ مرنا سب با نرخ ت شویقي در صور وجود تو سط مامك قابا
برداشت است .



تبصره : 2
شركت سپرده هذاري مكلف ا ست سب درخوا ست كارهزاري ظرز سه روز كاريي سود پرداخت شده صندوق-هاي سرمایه هذاري
قابا معاملهي اصا و منافح وجوه مربوط به اوراق سررسید شده موضوع ایا ماده را به ساب عملیاتي كارهزار واریز نماید .

 oماده : 15
كارهزار مكلف است ارتعا اوراق بهادار تبت شده توسط مامك در سامانه تأمیا را در اخریار مرقاضي قرار دهد .مرقاضي ميتواند با
انرخاب اوراق بهادار مورد نظر خود نسبت به تبت درخواست فروش تعهدي اقدام كند .

 oماده : 16
مرقاضي سفارش خود را براي فروش تعهدي در سامانه مربورهي با اعربار زماني سفارش روز یا "انمام و اباال" سب اعتم بورس در
ارتعیه وارد مي نماید .
 oماده : 17
تبت سفارش فروش تعهدي تو سط مرقا ضيي به منزمه قبول قرارداد فروش تعهدي مندرج در ایا د سرورامعما و شرایط تعییا شده
توسط مامك در سامانه تأمیا است .
 oماده : 18
تعهدا ناشططي از قرارداد فروش تعهدي مرقاضططي در مقابا مامك به اندازه اوراق بهادار فروش رفره توسططط مرقاضططي در بازار با رعایت
مفاد ایا دسرورامعما است .
 oماده : 19
كارهزار مكلف ا ست پیش از ار سال سفارش فروش تعهديي از كفایت موجودي مرقا ضي نزد خود براي پو شش وجه ت ضمیا اومیه و
هزینههاي معامتتي در صطططور انمام معامله فروش تعهدي ارمینان اصطططا نماید .مبامغ كارمزد و مامیا معاملة فروش تعهدي بر
عهدۀ مرقاضي بوده و از ساب وي كسر ميهردد.
 oماده : 20
كارهزار مكلف است از ارسال سفارش فروش تعهدي بیش از مم سفارش تبت شده توسط مامك در سامانه تأمیاي خودداري كند .
 oماده : 21
در صورتیكه مرقا ضي پس از ارایه سفارش و قبا از انمام فروش تعهدي از اجراي سفارش من صرز شود یا كارهزار به هر علت نرواند
نسبت به اجراي سفارش وي اقدام كندي سب درخواست مرقاضي وجوه وي باید توسط كارهزار مسررد شود .
 oماده : 22
كارهزار از رری نرم افزارهاي مو ضوع ماده  4ایا د سرورامعماي موظف به بروزر ساني مم اوراق بهادار قابا فروش تعهدي مندرج در
سامانه تأمیا بر ا ساس تبت و تغییرا سفارش هاي فروش تعهدي و معامت فروش تعهدي انمام شده ا ست .ایا امر رافح تكلیف
مامكي مقرر در ماده  12ایا دسرورامعما نمي باشد .
 oماده : 23
كارهزار مماز به اسرفاده از وجوه موجود در ساب عملیاتي مرقاضي یا مامك نزد خود جهت اخذ تسهیت نیست .



فصل چهار  -تسويه و پاياپاي روزانه و تضامين :

 oماده : 24
كارهزار ميتواند در مورد سفارشهاي فروش تعهديي عتوه بر وجه تضمیا اومیهي به منظور ارمینان از ایفاي تعهدا مرقاضيي وتای
و تضامیا مرناسب با ساه ریسكي از وي دریافت كند .
 oماده : 25
تسویه و پایاپاي قراردادهاي فروش تعهدي پس از پایان معامت روزانه به شرح زیر انمام ميشود :


بند الف :
تسویه فروش تعهديي مااب با دسرورامعما تبتي سپرده هذاريي تسویه و پایاپاي انمام مي شود .



بند ب :
شركت سپرده هذاري در پایان هر روز معامتتيي هزارشي را كه داقا مشرما بر موارد زیر استي به ارتع كارهزار مي رساند:
 -1فروش تعهدي انمام شده توسط كارهزار به تفكیك مامك و نماد معامتتي؛
 -2بدهكاري یا بسرانكاري كارهزار بابت معامت انمام شده؛
 -3ضرایب وجه تضمیا زم و داقا وجه تضمیا و مبلغ وجه تضمیا اضافي؛
 -4كارمزدهاي معامتتي و كسورا قانوني.



بند ج :
كارهزار پس از دریافت هزارش شركت سپردههذاريي وجه ت ضمیا زم مرقا ضي را برا ساس مفاد ایا د سرورامعما مها سبه و خامص
وجوه را پس از كسر كارمزدها و كسورا قانوني به ساب عملیاتي وي منظور ميكند .



بند د :
كارهزار موظف ا ست پس از اعتم وجه ت ضمیا زم و داقا وجه ت ضمیاي در همان روز معامتتي تا زمان اعتم شده تو سط شركت
سطططپرده هذاريي هزارشطططي را كه دا قا مشطططر ما بر موارد زیر اسططططتي به ارتع شطططر كت سطططپرده هذاري برسططططا ند:
 .1مم اوراق ب هادار موضطططوع قرارداد هاي فروش تع هدي كه تسطططو یه ن هایي نشطططده به تفك یك مر قاضطططي و ن ماد م عامتتي؛
 .2مانده وجوه تضمیا هر مرقاضي نزد كارهزار و كفایت نن جهت پوشش داقا وجوه تضمیا.



بند ه :
اهر مانده وجوه تضمیا مرقاضي نزد كارهزار از داقا وجه تضمیا كمرر شودي كارهزار باید اخااریه افزایش وجه تضمیا را به روش
تعییا شده در قرارداد فیمابیا مشرري و كارهزار داكور تا پیش از نغاز جلسة معامتتي روز بعد براي مرقاضي ارسال كند .



بند و :
مرقا ضي باید در زمان م شخص شده در قرارداد فیمابیا م شرري و كارهزار و داكور تا یك ساعت پیش از پایان جل سه معامت روز
بعدي وجه تضمیا خود را تا وجه تضمیا زم روز معامتتي قبا افزایش دهد یا اقدام به تسویه نهایي قرارداد فروش تعهدي داقا تا
د جبران ك سري وجوه ت ضمیا نماید؛ در غیر ایا صور كارهزار باید مااب با زمان بندي ت سویه نهایي اعتمي بورس در ارتعیهي
ن سبت به ت سویه نهایي قرارداد فروش تعهدي تا د جبران ك سري وجوه ت ضمیا اقدام كند .كارهزار ميتواند براي تأمیا مامي ت سویه
نهایي قرارداد فروش تعهدي مرقاضططيي از مها بسططرانكاري ویا وتای وي نزد خود اسططرفاده نماید .در صططور عدم جبران كسططري به
رری مذكوري كسري به ساب تماري مرقاضي منظور مي شود.

 oماده : 26
انمام فروش تعهدي جدید براي نن دسططره از مرقاضططیاني كه اخااریة افزایش وجه تضططمیا دریافت كردهاندي تا زمان جبران تضططامیا
اعتمي مماز نیست .
 oماده : 27
وجه تضمیا اضافي توسط شركت سپردههذاري و براساس مفاد ایا دسرورامعما مهاسبه و به وجه تضمیا اومیه و وجه تضمیا زم
ا ضافه مي شود .پس از اعمال وجه ت ضمیا ا ضافي اهر موجودي مرقا ضي نزد كارهزار از داقا وجه ت ضمیا كمرر شودي اخااریة
افزایش وجه تضمیا براي وي ارسال مي شود .
 oماده : 28
در صورتي كه موجودي مرقاضي نزد كارهزار از وجه تضمیا زم بیشرر شودي مرقاضي ميتواند درخواست خود را براي دریافت مبلغ
مازاد به كارهزار ارائه نماید .كارهزار موظف است مب لغ مزبور را ري مهلت مقرر در قرارداد فیمابیا مشرري و كارهزار پس از كسر سایر
بدهي هاي مرقاضي به وي پرداخت نماید .ایا كم در تسویه نهایي نیز ممري است .

 oماده : 29
وجوه تضمیا دریافري از مرقاضي به صور زیر مهاسبه مي شود:
رديف

نوع وجه تضمين

توضيحات

1

وجه تضمیا اومیه

( مم سفارش فروش تعهدي × قیمت سفارش فروش )×A

2

وجه تضمیا زم

( مم اوراق بهادار موضوع قراردادهاي فروش تعهدي كه تسویه نهایي نشده × قیمت پایاني اوراق بهادار)×B

تبصره :
شركت سپرده هذاريي ضرایب  Aو  Bذكرشده در ایا ماده را به همراه نسبت داقا وجه تضمیا تعییا مي كند .
 oماده : 30
در صور ت صویب یا توزیح سود نقدي اوراق بهادار مو ضوع قرارداد فروش تعهديي معادل سود مزبور از ساب عملیاتي مامك نزد
كارهزار توسط مامك قابا برداشت است و تعهدا مامك در زمان تسویه نهایي به همان میزان كاهش مي یابد .
 oماده : 31
در خ صوت نماد معامتتي كه به دمیا تغییرا سرمایه مروقف مي شودي تاریخ دو روز كاري قبا از توقفي جایگزیا سرر سید قرارداد
فروش تعهدي سهام خواهد شد .ري ایا مد كارهزار اجازه تبت سفارش فروش تعهدي جدید به مرقاضیان در خ صوت سهام مزبور
را نداده و مهدودیتهاي دوره تنفس در ایا مد اجرا نميشود.


تبصره :
چنانيه نماد معامتتي در زمان ارتع رسططاني در خصططوت تصططمیم هیري تغییرا سططرمایه مروقف بوده و توقف نماد تا دو روز كاري
پیش از تاریخ تصمیم هیري در خصوت تغییر سرمایه ادامه یابدي تسویه به صور نقدي انمام مي شود .



فصل پنج  -تسويه نهايي :

 oماده : 32
مرقا ضي در زمان ت سویه نهایي مكلف به پرداخت هزینههاي مربوط به كارمزد معامتتي خرید وكامري اوراق بهادار جهت ت سویه نهایي
و پرداخت خسار ي پس از كسر وجوه مرناسب با نرخ تشویقي به مامك و با رعایت شرایط موضوع ماده  34ایا دسرورامعما است.

 oماده : 33
در صططور درخواسططت خرید وكامري اوراق بهادار فروش رفره به صططور تعهدي پیش از سططررسططیدي اقداما زیر براي تسططویه نهایي
قراردادهاي فروش تعهدي مااب با زمان بندي تسویه نهایي اعتمي بورس انمام مي شود :


بند الف :
تسویه نهایي سب درخواست مامك:
 .1تبت درخواست خرید وكامري اوراق بهادار فروش رفره به صور تعهدي در سامانه تأمیا توسط مامك؛
 .2بررسططي درخواسططت مامك و ا راز اناباق نن با مفاد قرارداد فروش تعهدي و ایا دسططرورامعما از جمله نماد و مم اوراق بهادار
توسط كارهزار؛
 .3تعییا مرقاضي یا مرقاضیان ررز قرارداد با مامك توسط كارهزار مااب با روشهاي تخصیص تعریف شده در ایا دسرورامعما؛
 .4اعتم نرایج تخصیص به مرقاضیان توسط كارهزار مااب با زمان بندي فرنیند تسویه نهایي اعتمي بورس؛
 .5خرید وكامري اوراق بهادار تخ صیص یافره مو ضوع قرارداد فروش تعهدي تو سط مرقا ضي مااب زمان بندي ت سویه نهایي اعتمي
بورس در ارتعیه براي مامك از مها وجوه و منابح مامك نزد كارهزار مربوط به قرارداد فروش تعهدي و در صططور نیاز از مها وجوه
مرقاضي نزد كارهزار؛
 .6خرید وكامري اوراق بهادار تخصططیص یافره موضططوع قرارداد فروش تعهدي توسططط كارهزار در صططور عدم ایفاي تعهدا از سططوي
مرقاضي مااب زمان بندي تسویه نهایي اعتمي بورس در ارتعیه براي مامك از مها وجوه و منابح مامك نزد كارهزار موضوع قرارداد
فروش تعهدي و در صور نیاز از م ها وجوه مرقا ضي نزد كارهزار و در صور عدم تكافوي وجوه موجود در ساب مذكوري از مها
بسرانكاري یا وتای مرقاضي نزد وي؛
 .7تسویهي به روزرساني و رفح انسداد وجوه مامك و مرقاضي نزد كارهزار مرناسب با اوراق بهادار خریداري شده و مفاد ایا دسرورامعما
توسط كارهزار و انر قال مابه امرفاو وجوه اصا از تسویه نهایي قراردادهاي فروش تعهدي به مرقاضي در صور وجود به عنوان
اموكامه توسط كارهزار.



بند ب :
تسویه نهایي سب درخواست مرقاضي:
 .1تبت سفارش خرید وكامري اوراق بهادار موضوع قرارداد فروش تعهدي توسط مرقاضي نزد كارهزار؛
 .2برر سي درخوا ست مرقا ضي و ا راز اناباق نن با مفاد قرارداد فروش تعهدي و ایا د سرورامعما از جمله نماد و مم اوراق بهادار
توسط كارهزار؛

 .3تعییا مامك یا مامكان ررز قرارداد با مرقاضي توسط كارهزار مااب با روشهاي تخصیص تعریف شده در ایا دسرورامعما؛
 .4ار سال سفارش خ رید وكامري مرقا ضي براي مامك یا مامكان تعییا شده از مها وجوه و منابح مامك مو ضوع قرارداد فروش تعهدي
نزد كارهزار و در صور نیاز از مها وجوه مرقاضي نزد كارهزار؛
 .5تسویهي به روزرساني و رفح انسداد وجوه مامك و مرقاضي نزد كارهزار مرناسب با اوراق بهادار خریداري شده و مفاد ایا دسرورامعما
اموكامه توسط
و انرقال مابه امرفاو وجوه اصا از تسویه نهایي قراردادهاي فروش تعهدي به مرقاضي در صور وجود به عنوان
كارهزار.


تبصره : 1
مامك موظف ا ست وجوه ا صا از فروش تعهدي یا معادل نن را در ساب عملیاتي خود نزد كارهزار تأمیا نماید .در صورتي كه به
دمیا اخر صات وجوه به فعامیت هاي مو ضوع ماده  )14ایا د سرورامعماي در سرر سید یا در هنگام درخوا ست مرقا ضي یا مامك براي
خرید وكامري اوراق بهاداري وجوه كافي براي خرید اوراق بهادار وجود نداشططره باشططديكارهزار موظف اسططت از مها اعربار یا وجوه خودي
ت سویه نهایي را انمام دهد و پس از نقد شدن سرمایههذاريهاي انمام شدهي وجوه ا صله را جایگزیا نماید .در صور عدم تكافوي
وجوه اصا از نقدشدن سرمایههذاريهاي انمام شده جهت تسویه نهایيي كسري مزبور به ساب بدهكاري مامك نزد كارهزار منظور
خواهد شد .



تبصره : 2
ت سویه خرید وكامري انمام شده براي مامك مو ضوع ایا مادهي مااب با د سرورامعما تبتي سپرده هذاريي ت سویه و پایاپاي انمام مي
شود .



تبصره : 3
سفارش خرید وكامري اوراق بهادار موضوع ایا مادهي با اعربار زماني سفارش روز یا "انمام و اباال" سب اعتم بورس تبت مي شود .



تبصره : 4
در سططررسططید قرارداد فروش تعهديي تسططویه نهایي قراردادهاي فروش تعهدي بر اسططاس ترتیبا مندرج در بند (امف) ایا ماده انمام
پذیرفره و فرار سیدن سرر سید در كم تبت درخوا ست مامك براي خرید وكامري اوراق بهادار فروش رفره به صور تعهدي مو ضوع
جزء ( )1بند (امف) ایا ماده است .

 oماده : 34
در صورتي كه ت سویه نهایي به درخوا ست مرقا ضي صور هیردي وي موظف ا ست مااب جدول زیر در صدي از مبلغ سود ا صا از
خرید وكامري هر قرارداد را به شرط موبت بودني به مامك پرداخت نمایدا

خرید وكامري در همان روز فروش تعهدي

 xدرصد مبلغ سود اصا از خرید وكامري هر قرارداد

خرید وكامري یك روز معامتتي پس از فروش تعهدي

 yدرصد مبلغ سود اصا از خرید وكامري هر قرارداد

خرید وكامري دو روز معامتتي پس از فروش تعهدي

 zدرصد مبلغ سود اصا از خرید وكامري هر قرارداد

خرید وكامري بیش از دو روز معامتتي پس از فروش
تعهدي

 dدرصد مبلغ سود اصا از خرید وكامري هر قرارداد

تبصره :
مقادیر xي yي  zو  dموضوع ایا مادهي توسط بورس تعییا ميشود.
 oماده : 35
در صططورتي كه خرید وكامري اوراق بهادار موضططوع قرارداد فروش تعهدي به هر دمیلي غیر از توقف نماد معامتتي انمام نشططودي قرارداد
فروش تعهدي با پرداخت مابهامرفاو قی مت فروش تعهدي و قی مت پا یاني اوراق بهادار موضطططوع قرارداد فروش تعهدي در روز مقرر
جهت اجراي تعهد توسطططط مرقاضطططي به عتوه وجه امرزام اعتمي بورس موضطططوع ماده  2ایا دسطططرورامعما و با رعایت مفاد ایا
دسرورامعماي به صور نقدي تسویه ميشود.
 oماده : 36
در صور توقف نماد معامتتي پیش از سرر سید اعتمي در ارتعیه بورسي امكان تبت درخوا ست خرید وكامري اوراق بهادار مو ضوع
قرارداد فروش تعهدي در رول دوره توقف براي هیچ یك از ررفیا قرارداد وجود ندارد .
 oماده : 37
چنانيه پیش از سططررسططید و در بخشططي از یك جلسططه معامتتيي نماد معامتتي مروقف بوده و مامك مااب زمانبندي تسططویه نهایي
اعتمي بورسي درخواست خرید وكامري اوراق بهادار موضوع فروش تعهدي را داده باشدي مرقاضي تخصیصیافره موظف است نسبت به
خرید وكامري اوراق بهادار مو ضوع قرارداد از زمان بازه شایي نماد معامتتي تا مهلت تعییا شده در اومیا جل سه معامتتي روز بعد از
بازهشایي نماد اقدام نماید .در غیر اینصور ي كارهزار وي ملزم است خرید وكامري اوراق بهادار موضوع قرارداد فروش تعهدي را مااب
زمانبندي تسویه نهایي اعتمي در ارتعیه بورس و داكور تا پایان اومیا جلسه معامتتي بعد از بازهشایي نماد انمام دهد .در صورتي
كه خرید وكامري اوراق بهادار موضططوع قرارداد فروش تعهدي به دمیا امرناع مرقاضططي یا تخلف كارهزار در مهلت مقرر انمام نشططودي
قرارداد فروش تعهدي با پرداخت مابهامرفاو قیمت فروش تعهدي و قیمت پایاني اوراق بهادار موضطططوع قرارداد فروش تعهدي در روز
مقرر جهت اجراي تعهد توسطططط مرقاضطططي بهعتوه وجه امرزام اعتمي بورس موضطططوع ماده  2ایا دسطططرورامعما و با رعایت مفاد ایا
دسرورامعماي به صور نقدي تسویه ميشود.

 oماده : 38
اهر در كا جل سه معامتتي روز سرر سیدي نماد معامتتي مروقف بوده و در رول بی ست روز معامتتي پس از سرر سیدي نماد معامتتي
بازهشططایي نشططودي قرارداد فروش تعهدي بر اسططاس نخریا قیمت پایاني اوراق بهادار موضططوع قرارداد فروش تعهديي با پرداخت مابه
امرفاو قیمت فروش تعهدي اوراق بهادار و ق یمت پایاني اوراق بهادار در سرر سید و با رعایت مفاد ایا د سرورامعماي به صور نقديي
تسویه مي شود .


تبصره :
در صور بازهشایي نماد معامتتي پیش از اتمام مهلت اعتمي در ایا مادهي سررسید قرارداد فروش تعهدي به یك روز معامتتي پس
از بازهشایي نماد معامتتيي منرقا مي شود .

 oماده : 39
معامت موضوع ایا دسرورامعما مشمول دسرورامعما نهوه انمام معامت وكامري اوراق بهادار نیست.
ایا د سرورامعما در  39ماده و  17تب صره در تاریخ  1398/03/01به ت صویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ر سید و از
تاریخ ابتغ زم ا جرا مي باشد.

