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 معامالت سلف استاندارد در بورس کاالی ایراندستورالعمل اجرایی 
 24/1/22مصوب  تبصره 22ماده و  44مشتمل بر 

 

 

 تعاریف و کلیات :فصل اول

 تعاریف -1 ماده

سایر باشند. معانی  اند دارای معانی زیر می این دستورالعمل به کار رفتههایی که در  اصطالحات و واژه

مادة نشده در این دستورالعمل حسب مورد مطابق تعاریف موجود در  های تعریف اصطالحات و واژه

مجلس شورای اسالمی،  1831یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه 

شورای عالی بورس و اوراق  5/7/1831دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال مصوب 

هیئت مدیرة سازمان  22/83/31ویه و پایاپای بورس کاالی ایران مصوب دستورالعمل تس ،بهادار

بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران 

 باشند. می هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار 2/2/1837مصوب 

، از استاندارد سلفه همراه با معاملحسب مورد که  ای است : اختیار معاملهاختیار خرید تبعی -1

مقدار اختیار خرید   ،عرضه کنندهبراساس آن که شود  سوی خریدار به عرضه کننده داده می

. تعهد موضوع خواهد داشتدر تاریخ سررسید را  "قیمت اعمال"از دارایی پایه به  یمشخص

انتقال آن ندارد، منحصراً به خریدار قرارداد اختیار خرید تبعی به موجب قرارداد سلف استا

 یابد. می

، از استاندارد سلفه همراه با معاملحسب مورد ای است که  : اختیار معاملهاختیار فروش تبعی -2

مقدار اختیار فروش خریدار  براساس آن کهشود  کننده به خریدار داده می سوی عرضه

. این اختیار به خواهد داشتسید در تاریخ سرررا  "قیمت اعمال"مشخصی از دارایی پایه به 

 یابد. انتقال میآن موجب قرارداد سلف استاندارد منحصراً به خریدار 

و شرایط عرضه در  استانداردگزارشی است از مشخصات قرارداد سلف اطالعیه عرضه اولیه:  -3

 شود. هایی که به تصویب هیئت مدیرة بورس رسیده و برای عموم منتشر می قالب فرم

قرارداد مربوط به نماد معامالتی که امکان معامله است آخرین روزی معامالتی:  آخرین روز -4

 در بورس وجود دارد. استانداردسلف 

براساس قیمت پایانی آخرین  قدیقرارداد سلف استاندارد به طور ن نهایی ةتسوی نقدی: تسویة -5

 شود. روز معامالتی که منجر به سقوط تعهدات طرفین می

 شود. ه نقدی یا تحویل فیزیکی که طبق ضوابط این دستورالعمل انجام میتسویتسویه نهایی:  -6

کننده به دارندة گواهی سلف  تسلیم دارایی پایه در دورة تحویل توسط عرضهتحویل فیزیکی:  -7

 است.استاندارد 
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است که بازارگردان موظف است سفارش خرید و فروشی  حداقل مقدار حداقل سفارش انباشته: -8

در سامانه معامالتی بورس به جهت نماد معامالتی مورد بازارگردانی ارگردانی طبق قرارداد باز

 صورت فعال نگه دارد.

حداقل قیمتی است که بازارگردان بصورت روزانه متعهد به خرید  حداقل قیمت خرید روزانه: -9

 است.استاندارد سلف 

گردان موظف به انجام حداقل میزان معامالت در هر نماد است که بازار حداقل معامالت روزانه: -11

 باشد. میمطابق با مفاد این دستورالعمل آن در یک روز معامالتی 

 .پذیرش شده است استاندارددارایی موضوع قرارداد سلف  پایه: ییدارا -11

حداکثر اختالف بین قیمت سفارش خرید و سفارش فروش در هر نماد معامالتی  دامنه مظنه: -12

نماید. این درصد  در سامانه معامالتی بورس وارد می به درصد است که بازارگردان آن نماد،

 شود. نسبت به قیمت سفارش خرید محاسبه می

که  باشد در هر جلسه معامالت می  دامنة قیمت مجاز ورود سفارش مت روزانه:یدامنة نوسان ق -13

 شود. نسبت به قیمت پایانی آخرین روز معامالتی قبل تعیین می

جام کننده ان عرضهتوسط دارایی پایه ی آن تحویل فیزیکی ای است که ط دوره :دورة تحویل -14

 شود. می

طبق ضوابط  کننده مدت زمانی است که طی آن دارایی پایه توسط عرضه دوره عرضة اولیه: -15

 این دستورالعمل عرضه خواهد شد.

قرارداد مربوط به نماد معامالتی فاصله زمانی اولین تا آخرین روز معامالت هر  :یدوره معامالت -16

 شود. ن میییاست که جزئیات آن در مشخصات قرارداد تع استانداردسلف 

روزهای مجاز معامالتی است که توسط هیئت مدیره بورس جهت انجام معامالت  کاری: روز -17

 شود. تعیین می استانداردسلف 

نموده و شخصی که براساس قوانین و مقررات اقدام به عرضه کاال در بورس  : کننده عرضه -18

 باشد. تحویل کاال طبق مفاد این دستورالعمل میمتعهد به 

کننده مقدار معینی از دارایی پایه  قراردادی است که براساس آن عرضه :استاندارد قرارداد سلف -19

رساند تا در دورة  در ازای بهای نقد به فروش می استانداردمشخصات قرارداد سلف مطابق را 

طی  را ند معادل دارایی پایه خریداری شدهتوا خریدار می .نمایدتحویل به خریدار تسلیم 

به فروش رساند. قرارداد  ،این دستورالعمل 8و  2مواد  موضوعقرارداد سلف موازی استاندارد 

 شود. نامیده می استانداردمذکور نیز در این دستورالعمل به اختصار قرارداد سلف 

وان حسب مورد اقدام به ت براساس قرارداد اختیار معامله میقیمتی است که  قیمت اعمال: -21

 خرید یا فروش دارایی پایه با آن قیمت نمود.

نماد  قیمتی است که براساس روش تعیین شده در این دستورالعمل برای هرمت پایانی: یق -21

 .شود جلسه رسمی معامالتی توسط بورس محاسبه و اعالم می معامالتی در پایان هر
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که مشتمل بر مجموع دارایی کترونیکی کاغذی یا السندی است  :استاندارد گواهی سلف -22

که توسط اتاق پایاپای  باشد می استانداردقراردادهای سلف از یک نماد معامالتی در خریدار 

 شود. فرم گواهی سلف استاندارد توسط هیئت مدیرة شرکت تصویب می .شود صادر می

 باشد: قرارداد سلف موازی استاندارد دارای شرایط زیر می -2 ماده

 دیگر است.استاندارد ف موازی استاندارد مستقل از قراردادهای سلف هر قرارداد سل -1

 رسد. طی آن معادل دارایی پایة خریداری شده، به فروش می  -2

 گردد. مطابق مشخصات قرارداد در عرضه اولیه، منعقد می -8

 گردد: ای به شرح زیر منعقد می هم زمان با عقد قرارداد سلف موازی استاندارد، عقد حواله -3 ماده

 کند. کننده حواله می ه تحویل دارایی پایه را به عرضهفروشند -1

 کننده متعهد به تحویل دارایی پایه براساس حواله مذکور خواهد بود. عرضه -2

 

 قدامات پیش از عرضه و عرضه اولیها :فصل دوم

رسد و حداقل شامل  به پیشنهاد بورس به تصویب هیأت پذیرش می استانداردمشخصات قرارداد سلف  -4 ماده

 است: موارد زیر

 پایه ییدارا -1

 پایه و حسب مورد استاندارد دارایی پایه یمشخصات دارای -2

 کنندگان نام و مشخصات تولیدکنندگان و عرضه -8

 اندازه قرارداد -1

 دوره عرضه اولیه قرارداد -5

 دوره معامالتی قرارداد -6

 دورة تحویل -7

 سررسید قرارداد -3

 حجم عرضه در عرضه اولیه -1

 حداکثر حجم قابل عرضه -18

 پولی قیمتواحد/ واحدهای  -11

 های تحویل مکان -12

 ها خسارت -18

 حداقل تغییر قیمت -11

 و اطالعات و مستندات مورد نیازشرایط الزم جهت تحویل فیزیکی کاال  -15

 تبعی )در صورت وجود(قیمت اعمال در اختیار فروش  -16

 )در صورت وجود( تبعیقیمت اعمال در اختیار خرید  -17

 روش عرضه اولیه -13

 )در صورت وجود( یط بازارگردانی طی دوره معامالتیشرا -11



 1 

 سقف حجم هر سفارش -28

 دامنه نوسان قیمت -21

 شسایر اطالعات و مستندات به تشخیص هیئت پذیر -22

 .باشند کلیه مستندات پیوست مشخصات قرارداد جزء الینفک آن می :1ة تبصر

باشد. این  تغییرات بعدی مشخصات قرارداد منوط به تصویب هیئت پذیرش می :2ة تبصر

 .شود رسانی می ع توسط بورس اطال ،اری قبل از اعمالتغییرات حداقل سه روز ک

 یا دارای بازار نقدی قوی شده در بورس پذیرفتهکاالهای از بین استاندارد پایه قرارداد سلف  یدارای -5 ماده

 .شود انتخاب می

امیدنامه  ،شوددر صورتی که دارایی پایه از بین کاالهای پذیرفته شده در بورس انتخاب  تبصره:

 استاندارد است.مشخصات قرارداد سلف جزء الینفک پایه  یدارای

 شوند: های زیر عرضه اولیه می به یکی از روشاستاندارد قراردادهای سلف  -6 ماده

 حراج حضوریبه روش اولیه عرضه  .1

 به روش گشایشرضه اولیه ع .2

 عرضه گسترده با قیمت ثابتبه روش عرضه اولیه  .8

توان از یک یا چند روش استفاده  یماستاندارد جهت عرضه اولیه قراردادهای سلف  تبصره:

در مشخصات قرارداد و استاندارد های عرضه اولیه برای هر قرارداد سلف  نمود. روش

 .شود توسط هیئت پذیرش تعیین می

 حراج حضوری به شرح زیر است: به روشعرضه اولیه  -7 ماده

کاال در  دستورالعمل معامالت کاال و اوراق مبتنی بر 18عرضه موضوع ماده  ةانتشار اطالعی .1

 بورس کاالی ایران با قید قابلیت معامله در قالب قرارداد سلف استاندارد

فیزیکی به روش معامالت کاالی  در بازاراستاندارد عرضه کاال در قالب قراردادهای سلف  .2

 حراج حضوری

معامالت کاالی تکمیل امور تسویه معامله و قطعی شدن معامالت انجام شده در بازار  .8

 فیزیکی

به نام استاندارد فایل دارایی مشتریان روی نماد معامالتی مربوط به قراردادهای سلف  ایجاد .1

 خریداران

روز کاری  یک، تک قیمتیحراج از طریق استاندارد گشایش نماد معامالتی قرارداد سلف  .5

 عرضه اولیهروز پس از 

 به شرح زیر است:گشایش عرضه اولیه به روش  -8 ماده

مندرج  کنندگان عرضهثبت دارایی رویه  براساسکنندگان  هعرضایجاد و تکمیل فایل دارایی  .1

 این ماده 1در تبصره 

 انتشار اطالعیه عرضه اولیه .2
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روز کاری پس  یک، قیمتی تکحراج استاندارد از طریق سلف  گشایش نماد معامالتی قرارداد .8

 از انتشار اطالعیه عرضه اولیه

 تک قیمتیحراج تداوم معامالت در قالب حراج پیوسته بالفاصله پس از  .1

 شود: ثبت دارایی مشتریان در قرارداد سلف به صورت زیر انجام می :1 ةتبصر

 اتاق پایاپای و ارائه مدارک ذیل:ه مشتری به عمراج .1

 ت مدیره شرکتأوبه هیصطبق متضامین و یا مستندات الزم  الف(

های مصوب  فرم براساسو ارائه مستندات الزم  تکمیل فرم تعهد تحویل ( ب

 یره شرکتهیأت مد

ی یروز کاری اقدام به ثبت دارا 8در صورت تکمیل مدارک حداکثر ظرف شرکت  .2

 نماید. آن میکردن مشتری و قابل معامله 

تواند برای اشخاصی که مجاز به ثبت دارایی خود نزد اتاق پایاپای هستند  بورس می :2 ةتبصر

ثبت دارایی مشتریان شرایطی را تعیین نماید در اینصورت اتاق پایاپای باید قبل از 

 شرایط مذکور را احراز نماید.

 عرضه گسترده با قیمت ثابت به شرح زیر است: به روشعرضه اولیه  -9 ماده

تا حداکثر را پیوست آن کننده موظف است اطالعیه عرضه اولیه و مستندات  کارگزار عرضه .1

رعایت بورس موظف است پس از بررسی  .روز کاری قبل از عرضه به بورس ارائه نماید 18

روز کاری بعد به  8تا  حداکثرمقررات مربوطه، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را 

 ق پایاپای اعالم نماید.کننده و اتا کارگزار عرضه

نامه بورس در خصوص عرضه، جهت  کننده موظف است پس از اخذ موافقت کارگزار عرضه .2

روز کاری  6تا  حداکثریر را ، مستندات زاستاندارد گذاری قراردادهای سلف ثبت و سپرده

در صورتی که مستندات و مدارک موضوع این بند  .قبل از عرضه به اتاق پایاپای ارائه نماید

، اتاق پایاپای موظف است پس از شودطی مهلت مقرر و بصورت کامل به اتاق پایاپای ارائه 

راتب موافقت یا بررسی رعایت ضوابط مربوط به تعهدات، تضامین و سایر مقررات مربوطه، م

عرضه کننده و بورس اعالم  روز کاری بعد به کارگزار 2تا  حداکثرعدم موافقت خود را 

 نماید.

ئتت  های مورد نیاز جهت عرضه کاال طبق ضوابط تضمین مصوب هی تضامین و سپرده -2-1

 مدیرة شرکت

 تضامین مربوط به بازارگردانی قراردادها؛ حسب مورد -2-2

 ید بورس رسیده است.اطالعیه عرضه اولیه که به تای -2-8

را که مشتمل بر موارد زیر است استاندارد بورس اطالعیه عرضه اولیه قراردادهای سلف  .8

 نماید: روز کاری پیش از عرضه اولیه از طریق سایت رسمی خود منتشر می یکتا  حداکثر

 استاندارد مشخصات قرارداد سلف -8-1

 یخ شروع و پایان دوره عرضه اولیهتار -8-2
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 لیهقیمت ثابت عرضه او -8-8

 در بورساستاندارد قرارداد سلف  مربوط به تاریخ گشایش نماد معامالتی -8-1

 عاملین عرضه شامل شبکه کارگزاری و یا شبکه بانکی -8-5

 نتایج عرضه اولیه براساسایجاد و تکمیل فایل دارایی مشتریان  .1

روز کاری پس  1، قیمتی تکحراج استاندارد از طریق گشایش نماد معامالتی قرارداد سلف  .5

 پایان عرضه اولیهاز 

جهت عرضه اولیه به روش عرضه گسترده با تواند  با اخذ مجوزهای الزم می کننده کارگزار عرضه -11 ماده

بانک مرکزی و نهادهای دارای مجوز از ها، مؤسسات مالی و اعتباری  از خدمات بانکقیمت ثابت 

، از طریق تانداردسلف اسگیری جهت خرید  مالی استفاده نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سفارش

 اشخاص مذکور نیز انجام شود.

 :پذیر است امکانط زیر وبا شر آنپایان روز کاری قبل از  18تا  دوره معامالتی یعرضه اولیه از ابتدا -11 ماده

قبلی، نباید بیشتر از حداکثر حجم اولیه های  جدید با احتساب عرضهاولیه های  حجم عرضه -1

 قابل عرضه باشد.

تا  تودیع نمایدنزد اتاق پایاپای  الزم راتضامین  جدیداولیه های  رضهجهت ع کننده باید عرضه -2

 ی وی را افزایش دهد.یاتاق پایاپای متناسب با آن فایل دارا

توسط بورس به نحو مقتضی جدید، موضوع اولیه های  یک روز کاری قبل از شروع عرضهتا  -8

 رسانی شود. اطالع

 

 طی دوره معامالتی معامالت :سوم فصل

دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار 11مطابق ماده  استانداردانجام معامالت سلف  مراحل -12 ماده

 باشد. مبتنی بر کاال می

ق بورس پس از پایان جلسه معامالت روزانه، قیمت پایانی معامالت را به شرح زیر تعیین و از طری -13 ماده

 نماید. سایت رسمی خود منتشر می

امالت، میانگین وزنی قیمت معامالت انجام شده به صورت انجام معامله طی آن جلسه مع در -1

 .شود عنوان قیمت پایانی آن روز تعیین می

روش محاسبه  براساس، قیمت پایانی درصورت عدم انجام معامله طی آن جلسه معامالت -2

 .شود قیمت تئوریک مصوب هیئت پذیرش تعیین می

شده معترض باشند باید اعتراض  نجامدر صورتی که کارگزار خریدار یا فروشنده نسبت به معامالت ا -14 ماده

ساعت قبل از شروع جلسه معامالتی روز بعد به بورس  2خود را با ذکر دالیل برای رسیدگی تا 

 االجراست. اعالم نمایند. تصمیم بورس در این خصوص الزم

، متناسب با واحد پولی قیمت و ارز مبنای تسویه، در استاندارد لفسعرضه اولیه و معامالت بعدی  -15 ماده

 شود. نمادهای معامالتی مجزا انجام می
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صرفاً برمبنای واحد پولی آن و همچنین تسویه نهایی معامالت سلف استاندارد تسویه  تبصره:

 شود. قیمت و با ارز مشخص شده برای آن نماد معامالتی انجام می

نماد معامالتی جهت انجام امور تحویل و تسویه نهایی متوقف خواهد  ،در پایان آخرین روز معامالتی -16 ماده

 شد.

 

 تسویه معامالت :چهارم فصل

وجه قرارداد به صورت از طریق پرداخت طی مهلت تسویه استاندارد تسویة وجوه معامالت سلف  -17 ماده

 شود. انجام مینقدی 

تسویه معامالت امور  انجام ،روش حراج حضوری انجام شودبا در صورتی که عرضه اولیه  تبصره:

 .در دستورالعمل تسویه و پایاپای بورس خواهد بود هتابع مقررات مربوطعرضه اولیه 

سلف استاندارد تسویه انجام امور ید بورس قطعی است و مسئولیت یمعامالت انجام شده پس از تأ -18 ماده

سلف  خریداری شده در روز تسویه با کارگزار خریدار خواهد بود. در هر حال تحویل گواهی

 وجه و تسویه وی با کارگزار است. به خریدار منوط به پرداخت استاندارد

های عملیاتی را  به منظور تسویه کامل وجوه، هر عضو اتاق پایاپای موظف است حساب یا حساب -19 ماده

 کند، افتتاح نماید. طبق شرایطی که اتاق پایاپای مشخص می

و انتقاالت و به عنوان وکیل عضو اتاق  دریافت گزارش نقل و حق نظارت ،اتاق پایاپای تبصره:

پایاپای حق برداشت از حساب یاد شده به منظور انجام عملیات تسویه و پایاپای از جمله 

برداشت وجوه معامله، خسارات، کارمزدها و انجام سایر وظایفی که طبق مقررات بر عهدة 

 باشد را خواهد داشت. اتاق پایاپای می

روز معامالتی، خالص وجوهی که باید به هر عضو اتاق پایاپای پرداخت یا از  اتاق پایاپای تا پایان هر -21 ماده

دهد. این وجوه  ، به عضو مربوطه اطالع میالکترونیکیاو دریافت کند را محاسبه و از طریق سامانه 

شود. در محاسبه  با کسر ارزش کل خرید عضو اتاق پایاپای از ارزش کل فروش وی محاسبه می

 .شود ه، مالیات، کارمزدها و سایرکسورات نیز لحاظ میارزش خالص معامل

ارسال اعضای اتاق پایاپای برای  الکترونیکیکه به صورت این دستورالعمل  28اطالعیه موضوع ماده  -21 ماده

 شود، باید حداقل حاوی اطالعات زیر باشد: می

 :عضو اتاق پایاپایالف( اطالعیه در خصوص پایاپای روزانه 

 روز انجام معامله -1

 و کد کارگزارنام  -2

 شماره اطالعیه -8

 عضو اتاق پایاپایاقالم بدهکار و بستانکار حساب  -1

 تاریخ تسویه -5

خالص وجوهی که اتاق پایاپای باید به هر عضو اتاق پایاپای پرداخت یا از او  -6

 .دریافت کند
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 ب( اطالعیه در خصوص معامالت به صورت جداگانه:

 تاریخ و ساعت انجام معامله -1

 نام و کد مشتری -2

 قراردادره شما -8

 م بدهکار و بستانکار حساب مشتریاقال -1

در صورتی که واحد پولی قیمت و ارز مبنای تسویه متفاوت باشد، اتاق پایاپای وجه مورد نیاز جهت  -22 ماده

 نماید. می محاسبهنرخ تسعیر ارز  براساستسویه را 

 شود. میریال دریافت  براساسکارمزدهای انجام معامله و کسورات قانونی حسب مورد  تبصره:

تواند  در صورتی که عضو اتاق پایاپای تعهدات خود را ظرف مهلت مقرر ایفا ننماید، اتاق پایاپای می -23 ماده

 دهد:یک یا تمام اقدامات زیر را حسب مورد بصورت مجزا یا تواماً انجام 

جهت جلوگیری از تداوم معامالت توقف موقت فعالیت عضو اتاق پایاپای و اعالم به بورس  -1

 وی

 ا و تضامین عضو نزد اتاق پایاپایه عهدات از سپردهتامین ت -2

 کسورات از محل وجوه صندوق تضمین تامین -8

 

 بازارگردانی :پنجم فصل

، در قالب مشخصات استاندارد موارد زیر به عنوان بخشی از شرایط بازارگردانی قراردادهای سلف -24 ماده

 رسد. قرارداد به تصویب هیئت پذیرش می

 حداقل قیمت خرید روزانه -1

 قل معامالت روزانهحدا -2

 دامنة مظنه -8

 حداقل سفارش انباشته -1

اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی  ،شرایط مندرج در مشخصات قرارداد براساسکننده باید  عرضه -25 ماده

 با بازارگردان نموده و یک نسخه از قرارداد را همزمان به اتاق پایاپای و بورس ارائه نماید.

 رسد. انی به تصویب هیئت مدیرة بورس میفرمت قرارداد بازارگرد :1 ةتبصر

های کارگزاری که صالحیت انجام فعالیت بازارگردانی را دارند، توسط سازمان به بورس  شرکت -26 ماده

 اعالم خواهند شد.

بازارگردان موظف است برای انجام امور بازارگردانی، نیروی انسانی و امکانات معامالتی کافی به  -27 ماده

دان همچنین موظف است کلیه معامالت بازارگردانی، تشخیص بورس اختصاص دهد. بازارگر

های  ها و درآمدهای مرتبط با بازارگردانی را در سرفصل حساب ها، هزینه ها، پرداخت دریافت

 جداگانه ثبت نماید.

های خرید و فروش خود را با رعایت شرایط زیر وارد سامانه  بازارگردان موظف است، سفارش -28 ماده

 :نمایدمعامالت بورس 
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 ها باید در دامنه مجاز نوسان باشند. ای پیشنهادی در این سفارشه قیمت -1

های خرید و بیشترین قیمت فروش در  تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش -2

 های فروش بازارگردان، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد. سفارش

ن شده های خرید و فروش باید برابر یا بیش از حداقل سفارش انباشته تعیی حجم سفارش -8

 طبق قرارداد باشد.

در صورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل  :1 ةتبصر

سفارش انباشته شود، بازارگردان موظف است بالفاصله و حداکثر ظرف دو 

یا بیش از حداقل سفارش برابر های مزبور را با یکدیگر  دقیقه، حجم سفارش

 انباشته نماید.

در صورتی که جهت ایفای تعهد حداقل قیمت خرید روزانه، تغییر دامنه مجاز  :2ة تبصر

نوسان روزانه ضرورت داشته باشد، بازارگردان باید تقاضای خود را قبل از شروع 

تواند دامنة  جلسه معامالتی روزانه به بورس ارائه نماید. در این صورت بورس می

 زارگردان تغییر دهد.مجاز نوسان قیمت را جهت ایفای تعهدات با

بورس موظف است بر چگونگی انجام وظایف بازارگردان و همچنین احراز شرایط در نظر گرفته  -29 ماده

 شده در این دستورالعمل نظارت نماید.

ا بیش از یدر یک روز معامالتی، برابر هر نماد معامالتی هرگاه حجم معامالت بازارگردان بر روی  -31 ماده

در خصوص رعایت حداقل شود، تعهد بازارگردان قرارداد در مشخصات حداقل معامالت روزانه 

 شود. در آن روز معامالتی ایفا شده تلقی میسفارش انباشته 

ای از این  گونه هزینه یک ایستگاه معامالتی جداگانه بدون دریافت هیچ ،بورس برای بازارگردانی -31 ماده

تگاه معامالتی مخصوص بابت در اختیار بازارگردان خواهد گذاشت. انجام سایر معامالت از ایس

 بازارگردانی مجاز نیست.

سقف کارمزد بورس از معامالت بازارگردان ده درصد سقف کارمزد بورس از معامالت معمول  -32 ماده

تواند کارمزد خود از معامالت بازارگردان را کمتر از سقف مقرر در این ماده،  است. بورس می

 تعیین نماید.

العمل را نقض کند یا به تعهدات خود در زمینه در صورتیکه بازارگردان مفاد این دستور -33 ماده

شود. مرجع  بازارگردانی عمل ننماید، موضوع در مرجع رسیدگی مربوطه طرح و رسیدگی می

رسیدگی مربوطه در صورت احراز تخلف یک یا چند حکم از احکام زیر را به تناسب صادر 

 نماید: می

 تذکر کتبی بدون درج در پرونده الف(

 ا درج در پروندهتذکر کتبی ب ب(

پرداخت تمام یا قسمتی از کارمزد معامالت و هزینه ایستگاه معامالتی که در طول  ج(

 فعالیت بازارگردانی از پرداخت آن معاف بوده است.

 زارگردان برای مدت حداکثر دو سالتعلیق فعالیت بازارگردانی با د(
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 لغو مجوز بازارگردانی ه(

 ازارگردانی حداکثر تا مدت دو سالت مجوز بمحرومیت بازارگردان از دریاف و(

لغو تمام یا بخشی از امتیازاتی که به دلیل انجام فعالیت بازارگردانی به بازارگردان تعلق  ز(

 گرفته است.

بینی شده  های پیش های موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات اعمال مجازات تبصره:

 برای نقض سایر قوانین و مقررات نخواهد شد.

با سایر مشتریان  ،های خرید و فروش بازارگردان در هر نماد معامالتی از نظر اولویت انجام سفارش -34 ماده

 برابر است.

 
 تسویه نهایی :ششم فصل

فرآیند شود و  پس از آخرین روز معامالتی، وارد دوره تحویل میاستاندارد سلف  هایقرارداد -35 ماده

 شود. تسویه نهایی به شرح مفاد این فصل انجام می

ی که حسب مشخصات قرارداد امکان تسویة نقدی آن وجود یخصوص آن دسته از قراردادهادر  -36 ماده

سلف استاندارد در پایان آخرین روز معامالتی گواهی ندارد، تحویل دارایی پایه به دارندگان 

بخش پنجم دستورالعمل تسویه و پایاپای موضوع حسب ضوابط تحویل فیزیکی دارایی پایه 

 انجام خواهد شد.ایران معامالت بورس کاالی 

در خصوص آن دسته از قراردادهای سلف استانداردی که حسب مشخصات قرارداد امکان تسویه  -37 ماده

 نقدی آن وجود داشته باشد، شرایط تسویه نهایی به شرح زیر است:

)به  تحویل تحویل فیزیکی دارایی پایه قراردادهای موضوع این ماده منوط به اعالم آمادگی .1

روز کاری پس از  16کند( حداکثر تا ساعت  مدیرة شرکت تعیین و اعالم می ترتیبی که هیأت

آخرین روز معامالتی به اتاق پایاپای خواهد بود. عدم اعالم آمادگی تحویل طی مهلت مذکور به 

. در صورت اعالم منزلة انصراف از تحویل دارایی پایه و درخواست تسویه نقدی قرارداد است

حسب ضوابط تحویل فیزیکی دارایی پایه موضوع بخش ارایی پایه تحویل د ،آمادگی تحویل

 پنجم دستورالعمل تسویه و پایاپای معامالت بورس کاالی ایران انجام خواهد شد.

جهت تسویه نقدی قراردادها، اتاق پایاپای ارزش قراردادهای سلف استاندارد را براساس قیمت  .2

رداد در قیمت پایانی آخرین روز معامالتی( پایانی آخرین روز معامله )حاصلضرب اندازه قرا

کننده اخذ و به حساب کارگزاران یا مشتریان )حسب شرایط  محاسبه و معادل آن را از عرضه

 نماید. اعالمی شرکت( واریز می

در خصوص قراردادهای موضوع این ماده در صورتی که طبق مشخصات قرارداد  :1تبصرة 

ین شده باشد، عدم احراز شرایط مذکور تا شرایطی جهت تحویل فیزیکی کاال تعی

پایان آخرین روز معامالتی به منزله انصراف خریدار از تحویل فیزیکی دارایی پایه 

 و درخواست تسویه نقدی قرارداد است.
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در خصوص قراردادهای موضوع این ماده در صورتی که به هر دلیل امکان تحویل  :2تبصرة 

قراردادهای سلف خریدارانی که وی  ،فراهم نگرددکننده  دارایی پایه از طرف عرضه

باشد، تسویه نقدی شده و خسارات تعیین شده در  متعهد به تحویل به آنها می

 .شود کننده اخذ و به خریدار پرداخت می مشخصات قرارداد نیز از عرضه

ها درخصوص قیمت  که به تشخیص سازمان، ظن دستکاری در قیمت درصورتی :3تبصرة 

قیمت پایانی براساس روش خرین روز معامالتی وجود داشته باشد، پایانی آ

 .شود ت پذیرش تعیین میأمحاسبه قیمت تئوریک مصوب هی

های سیستم بانکی  در صورت امکان خرید از چند کارگزاری یا از طریق درگاه :4تبصرة 

توسط خریدار، نحوة واریز وجوه ناشی از تسویه نقدی به حساب خریدار توسط 

رسانی  تعیین و حداکثر سه روز کاری قبل از آخرین روز معامالتی اطالع شرکت

 خواهد شد.

که توسط اتاق پایاپای جهت تحویل فیزیکی دارایی پایه استاندارد سلف های  گواهیارندگان د -38 ماده

اند، باید اطالعات و مستندات الزم جهت انجام امور مربوط به تحویل فیزیکی را طی  اعالم شده

 ه نمایند.ئکننده ارا ه عرضهمهلت مقرر ب

اطالعات و مستندات الزم و مهلت مقرر موضوع این ماده در مشخصات قرارداد سلف  تبصره:

 .شود قید میاستاندارد 

دارای اختیارات خرید یا فروش  طبق مشخصات قراردادکه قرارداد سلف استاندارد  در صورتی -39 ماده

 تی انجام شود:باید اقدامات زیر در آخرین روز معامال ،تبعی باشد

طبق قرارداد را حداکثر تا پایان آخرین روز معامالتی آن دارنده اختیار باید مراتب اعمال  .1

 کند به اتاق پایاپای اعالم نماید. ت مدیرة شرکت تعیین میأای که هی رویه

در پایان گواهی سلف استاندارد های اعمال ارائه شده با  درخواست اتاق پایاپای پس از تطبیق .2

ن روز معامالتی، لیست معامالت منتج از اعمال اختیارات تبعی را به بورس ارائه آخری

 نماید. می

این ماده در سامانه معامالتی بورس ثبت و طبق ضوابط تسویه  قبلمعامالت موضوع بند  .8

 گردد. معامالت در این دستورالعمل تسویه می

 ،تبعی آن اعمال نشده استخرید یا فروش قراردادهایی که اختیار نهایی  ةفرآیند تسوی .1

 شود. انجام می 83و  87، 86مطابق مواد 

 امکان اعمال قرارداد اختیار معامله به میزان کسری از اندازة قرارداد وجود ندارد. :تبصره
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 سایر موارد :فصل هفتم

در صورت وجود اطالعات یا وقوع شرایط اضطراری که تاثیر با اهمیتی بر قیمت قرارداد سلف  -41 ماده

مدت یک  تواند معامالت را حداکثر به ، بورس میداشته باشدگذاران  و یا تصمیم سرمایه استاندارد

جلسة معامالتی متوقف نموده و موضوع را جهت رفع موارد توقف پیگیری نماید. همچنین در 

صورتیکه ظن استفاده از اطالعات نهانی یا دستکاری قیمت در معامالت وجود داشته باشد و یا 

مربوط به تواند دستور توقف نماد معامالتی  د، سازمان میشویرات غیرعادی قیمت مشاهده تغی

را صادر نماید. در این حالت بورس باید بالفاصله اقدام به توقف نماد معامالتی مربوطه ن قرارداد آ

نموده و تا رفع دالیل توقف نماد، موضوع را پیگیری نماید. نمادهایی که با دستور سازمان 

 شوند. موافقت سازمان بازگشایی میپس از اند  توقف شدهم

با موافقت سازمان صرفاً توقف معامالت بیش از یک جلسة معامالتی توسط بورس  تبصره:

 باشد. پذیر می امکان

در صورتی که ظن دستکاری قیمت یا استفاده از اطالعات نهانی وجود داشته باشد بورس  -41 ماده

 ن غیرعادی قیمت یا حجم غیرعادی انجام شود تأیید ننماید.تواند معامالتی را که با نوسا می

چنانچه مواعد زمانی تعیین شده در این دستورالعمل مصادف با روزهای تعطیل رسمی باشد، آن  -42 ماده

آید و روز پس از ایام تعطیل، موعد  روز در رعایت مواعد زمانی این دستورالعمل به حساب نمی

 شود. مقرر محسوب می

ربط، بورس موظف است ییک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذدر صورت نقض هر  -43 ماده

 صالح گزارش نماید.یبراساس مقررات مربوطه مراتب را به مرجع ذ

بورس کاالی ایران حاکم بر معامالت در بینی نشده در این دستورالعمل تابع مقررات  موارد پیش -44 ماده

 )سهامی عام( خواهد بود.

 

 


