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  :و ترجمهتهيه 
  رضايياحمد 
  طرح آتيمجري 



 

  مقدمه
  

 بصورت الكترونيكي انجام مي شـود كـه شـرح كامـل آن در               معامالت آتي در بورس طالي دبي     
به منظور آشنايي كلـي بـا رويـه معـامالتي           .  درج گرديده است   DGCXبخش قوانين و مقررات بورس      

   .در ادامه مختصرا توضيح داده مي شودو روش اجرايي آن ، نحوه معامله آتي بورس فوق
  

  گزارانتخاب كار
  

  . مجاز به معامله از طرف سرمايه گذار مي شود ويطبق شرايط بورس انتخاب و پس از تائيدكارگزار 
  .اسامي كارگزاراني كه مجاز به معامله در بورس هستند در سايت قرارداده شده است

  .يك عضو كارگزار بورس واسطه اي بين سرمايه گذار و بورس مي باشد
  . رايط كارگزاري است بعنوان برنامه ريز مالي و راهنماي مشتري مي باشدكه داراي ش نقش يك كارگزار

كارگزار الزم است داراي توانائي و درك سرمايه گذاري و نيازهاي معـامالتي مـشتري باشـد و اطالعـات                 
سرمايه .  قرار دهد  وي  كمك مشتري در دست يابي به اهداف سرمايه گذاري در اختيار            به  الزم را جهت    

 معامله گر قبل از انتخاب كارگزار بايد تالش سختي نسبت به شناخت توانايي مالي كارگزار پيداگذار ويا  
  .نمايد زيرا اعتبار يك كارگزار در بازار مانند انتخاب يك دكتر يا حقوقدان مي باشد

  

  كنترل مقررات اعضاي كارگزاري 
  

ق پاياپـاي و مقـررات تهيـه شـده          اعضاي كارگزاران بورس طالي دبي توسط قوانين بورس ، قـوانين اتـا            
كارگزاران مي بايست مجوز الزمه را جهت       .مي باشند توسط مقامات بورسهاي كشور امارات تحت كنترل        

  . انجام فعاليتهاي كارگزاري در بورس طالي دبي از مقامات فوق دريافت نموده باشند

  تعهدات اعضاي كارگزاران
  

  :سبت به سرمايه گذاران دارند عبارتند از نانبعضي از وظايف مهمي كه اعضاي كارگزار



 

  .و مشتري جهت اجراي معامله تنظيم گردد قراردادي بين كارگزار ،قبل از شروع يك معامله •
توافق و امضاي بيانيه ريسك توسط مشتري و نگهداري يك نسخه از آن نزد كـارگزار و توضـيح               •

 توسط كارگزار) آتي(ريسكهاي موجود در انجام معامالت مشتقه 

 بررسي وضعيت توانايي مالي مشتري قبل از ورود او در انجام معامله  •

دستورات وي مخالف قوانين بورس، اتـاق پاياپـاي ، مقـررات            اينكه  انجام دستورات مشتري مگر      •
 .طه ديگر باشدودولتي و يا قوانين مرب

 محرمانه نگهداشتن معامالت و موقعيت معامالتي مشتري  •

 .مشتري از طرف وي تا پايان زمان قراردادتأئيد معامالت انجام شده  •

 .انجام سفارشات مشتري به همان شكلي كه سفارشات را دريافت نموده است •

 جهـت كليـه   (segregated client Account)ترتيب دادن يك حساب مخصوص جداگانـه   •
كـامالً  تمام واريزها و برداشتها از حساب مذكور بايـد          . پولهايي كه از مشتريان دريافت مي نمايد      

  .طبق مقررات بورس انجام پذيرد
خارج از  ) دارندگان حساب (دادن اطمينان به بورس مبني بر اينكه هيچگونه تعهدي از مشتريان             •

 . در بورس اخذ نگرديده استآنانحساب معامالتي مذكور 

ممكـن اسـت   ضـمناً   . انجـام گيـرد   اخذ سپرده از مشتري طبق دسـتورالعمل بـورس          : سپرده ها  •
، بـيش از مقـررات بـورس از وي سـپرده      و اعتبار كم وي ليل ارزيابي ريسك مشتري كارگزار بد 
  .اخذ نمايد

  

  :ان حقوق كارگزار
  

  :برخي از حقوق كارگزاران عبارتند از
بـورس طـالي دبـي      . حق هزينه كارگزاري شامل خدماتي است كه براي مشتري انجام مي دهد            •

 .ستنرخ ثابتي براي خدمات كارگزاري تعيين ننموده ا

 اخذ سپرده از مشتريان  •



 

 و ختم موقعيت معامالتي مشتريان هنگام عدم توانايي در پرداخت نمودن معلق  •

كليه سپرده ها ، هزينه هـا، زيانهـا و            كارگزار از طرف مشتري    : بدهيها و ديون مشتري   پرداخت   •
  .غيره را كه در اثر انجام معامله وي بوجود آمده را مي پردازد

  
  :خواستيتكميل فرمهاي در

  
  :موافقت نامه كارگزار و مشتري

گام بعـدي تكميـل فـرم قـرارداد قـانوني بـا             . هنگامي كه يك مشتري تصميم به انتخاب كارگزار گرفت        
  .است، مي باشد» قرارداد مشتري و كارگزار«كارگزار كه موسوم به 

 يـل و طـرفين آن را      اين قرارداد بعنوان دستور العملي است كه كارگزار بايد آن را توسـط مـشتري تكم               
  .امضاء نمايند

كارگزاران بدون تكميل و امضاي فرم مذكور توسط مشتري حق انجام هيچگونه معامله اي را بـراي وي                   
  .ندارند

  .فرم قرارداد مذكور شامل حقوق گوناگون و تعهدات طرفين مي باشد
س از تطبيـق بـا شـرايط        پيشنهاد مي شود مشتريان قبل از امضاي قرارداد، مندرجات آن را مطالعه و پ             

  .مذكور آن را امضاء نمايند

  :فرم هويت و شناخت مشتري 
  

ايـن فـرم بعنـوان مـدارك        . فرم مذكور شامل اخذ اطالعات كامل شخصي از مشتري طراحي شده است           
  .شناسائي مشتري براي بورس و مقامات قانوني ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد

 ضروري درباره مشتري مانند هويت شخصي، وضعيت حساب بـانكي،           اطالعات: اطالعات اين فرم شامل     
ميزان توانايي ريسك معامالتي ، وضعيت مالي، منابع درآمدي ، تعداد كارمندان، سـن، اهـداف سـرمايه      

  .گذاري وي و غيره مي باشد
  



 

  :بيانيه ريسك
  

از .  سودمند است  ، داشته براي افرادي كه دانش استفاده از آن را بطور جدي         ) آتي(معامله مشتقه كااليي    
بيانيـه ريـسك برخـي از ريـسكهاي عمـومي           . اين رو ريسكهاي مالي ذاتي در اين معـامالت وجـود دارد           

معامالت مذكور براي همگان سودمند نيست، لذا سرمايه گـذاراني كـه           . معامالت آتي را آشكار مي نمايد     
ررسـي و ريـسكهاي گونـاگون آن را         قصد چنين معامالتي را دارنـد بايـد اسـناد و مـدارك مربوطـه را ب                

الزم اسـت   . مشتريان بايد براي درك بهتر اين نوع معـامالت، بـا كـارگزاران مـشورت نماينـد                . بشناسند
مشتري بالقوه بيانيه ريسك را مطالعه و پس از امضاء همراه با فرم هويت مشتري تحويل كـارگزار خـود                    

  .نمايد
  

  :چگونگي معامله آتي در بورس دبي
  

كـارگزار از طريـق محـل يـا ايـستگاه      . عامله در بورس فوق بصورت الكترونيكي صورت مي پذيرد  انجام م 
  .معامالت الكترونيكي كه در محل كار او نصب شده است به سيستم معامالتي بورس متصل مي شود

ارتباط و اتصال كارگزار از طريق ايستگاه معامالت بـه سيـستم معـامالتي بـورس بـه شـكل اينترنـت و                       
پس از تكميل اسـناد توسـط مـشتري و سـپردن وديعـه          .  اجاره مخابراتي و غيره برقرار مي شود       خطوط

اده ارائه سفارش به كارگزار     ممورد نياز نزد بورس كه بعداً توضيح داده مي شود از طريق كارگزار بورس آ              
  .و انجام معامله مي گردد

  .مي دهد براي مشتري اختصاص  كد يكتاكارگزار يك 
  :كارگزار دستور انجام معامله را به طرق زير مي دهدمشتري به 

 : دمشتري براي دستور خريد يا فروش يك كاال بصورت معامالت آتي با روشهاي گوناگوني مانن •

سـپس كـارگزار    .  در اداره كارگزار وارد مرحله معامله خواهد شـد         با مراجعه حضوري  تلفن، ايميل يا    
يكي خود به همـراه كـد يكتـاي مـشتري وارد سيـستم              الكترونسفارش مشتري را از طريق سيستم       

  . بورس مي نمايد



 

ممكن است مشتري متعاقب آن از كارگزار درخواسـت متـصل شـدن بـه سيـستم الكترونيكـي                    •
 . بورس از طريق منزل خود، اداره يا هر مكان مورد دلخواه خود را بنمايد

طـه را دريافـت و سـپس آنهـا را نـصب             كارگزار براي ايجاد چنين تسهيالتي از مشتري هزينه هاي مربو         
  .خواهد كرد

  
  :روش انجام معامله توسط كارگزار

بورس پس از انجام معامله، تائيديه آن را از طريق سيستم الكترونيكي به كارگزار سفارش دهنده ارسـال                 
ررات گرچه طبق مق. كارگزار مذكور نيز انجام معامله فوق را به اطالع مشتري خواهد رساند   . خواهد نمود 

كـارگزار تأئيديـه معاملـه را طـي روز بعـد بـه اطـالع مـشتري برسـاند ولـي                 است كه   بورس اعالم شده    
خدمات بهتر تأئيديه هاي مذكور را يا بالفاصله پس از انجـام معاملـه يـا در پايـان                   جهت ارائه   كارگزاران  

  .همان روز به اطالع مشتري مي رسانند

  :نحوه پرداخت سپرده ها

  
بورس اجراي معـامالت را از طريـق        .  را به اجرا در مي آورد      سختي و   پويايريت ريسك   بورس سيستم مد  

  .سيستم الكترونيكي خود تأئيد مي نمايد
در حالتي كه يكي از كارگزاران نسبت به ايفاي تعهدات خود يعني پرداخت و يا تحويل كاال قصور ورزد،                   

سيستم سپرده گذاري   . گر نخواهد گذاشت  بورس اطمينان مي دهدكه اين قصور تأثيري برطرف معامله          
  .بخش جدايي ناپذير چنين سيستمي است

سلـسله  . شركت كننده در بازار ملزم به رعايت پرداخت سپرده ها بعنوان دستور العمل اجرايي مي باشد               
  :مراتب وصول سپرده ها عبارتند از

اوليه ( را از اليه اصلي      كامل زير مجموعه بورس مي باشد، سپرده ها        اتاق پاياپاي بورس كه بطور     •
 . عضو اتاق پاياپاي دريافت مي نمايديعني از) 

اعضاي اتاق پاياپاي به نوبه خود چنين سپرده هايي را از كارگزاران و معامله گران دريافـت مـي                    •
 .نمايند



 

 1.اعضاي كارگزار نيز چنين سپرده هايي را از مشتريان دريافت مي نمايند •

  :ه شكل زير مي باشدعضويت در بورس دبي به س -1
آنـان  .اين گروه حق معامله در تمام بخشهاي عملياتي كه توسط بورس تعيين گرديـده را دارا مـي باشـند                   : عضو كارگزار  )1

الزم است اين گروه داراي حداقل سرمايه اي كه توسط بورس           . مجاز به معامله براي خود يا از طرف مشتريان مي باشند          
  . مقررات تعيين شده از طرف بورس باشندتعيين گرديده و داراي شرايط و 

اين گروه فقط   . اين گروه مجاز به معامله در برخي از كاالهايي كه توسط بورس اعالم شده، مي باشند                 : عضو معامله گر     )2
 .براي خود معامله مي نمايند

 امله گر براي موسسات، بانكه    آنان مي توانند بعنوان معا    . گروه سوم تركيبي از دو گروه فوق مي باشند        : عضو اتاق پاياپاي   )3
 .و نهادهاي ديگر در بورس معامله نمايند و تسويه معامالت را انجام مي دهند

  :انواع سپرده هاي قابل پرداخت

  
  :سپرده اوليه

طبق دستور بورس مبلغي بعنوان سپرده اوليه براي هر قرارداد تعيين و معموالً در مقايسه با كـل مبلـغ                    
براي نمونه، سپرده   ) مشخصات قرارداد نيز توسط بورس تعيين گرديده است       (د  كاال، ميزان كمي مي باش    

%) 4حـدود   ( دالر   650 دالر معـادل     20800اوليه قابل پرداخت براي يك قرارداد آتي طال به مبلغ كل            
  .مي باشد

الزم است سپرده اوليه از طرف مشتري يا بصورت پيش پرداخت و يا همزمان با دستور سـفارش خريـد                    
  .صورت پذيرد) شفرو(
  

  :سپرده تحويل
  .اين سپرده در ادامه توضيح داده مي شود

  
  :بروز رساني حساب مشتري

  
  .مي باشدتوسط مشتري ) زيان/ دريافت سود (تسويه روزانه انجام يكي از موارد معامالتي در بورس 



 

سـط بـورس    چنانچه مشتري پس از استخراج و تعيين قيمت تـسويه كـه در پايـان معـامالت روزانـه تو                   
  .مشخص مي شود، سود برده باشد، سود مربوطه از كانال عضو كارگزار به حساب وي واريز مي گردد

  :رويه فوق در مثال زير توضيح داده مي شود
 32( يـك قـرارداد آتـي        در ماه آوريل   دالر   650فرضاً يك مشتري پس از پرداخت سپرده اوليه به مبلغ           

  . مي نمايدرا براي ماه جون خريداري) اونس طال
 دالر تعيين مي گـردد در       605 و قيمت تسويه هر اونس        دالر مي باشد   595قيمت خريد هر اونس طال      

  . دالر سود برده است10هراونس در نتيجه مشتري مذكور 
  : دالر از طرف بورس به حساب بستانكاري مشتري واريز مي گردد320 آوريل مبلغ 7لذا در تاريخ 

  605-595  =10    دالر سود هر اونس 
  32 × 10 = 320    دالر سود يك قرارداد 

 دالر  12 دالر كاهش يابد، در نتيجه ضرري معـادل          593 آوريل به    7چنانچه قيمت قرارداد فوق در روز       
  :در هر اونس نسبت به قيمت تسويه روز قبل شامل مشتري خواهد گرديد يعني

   605-593 = )12(    دالر زيان هر اونس 
  32×  12 = )384(    اد دالر زيان يك قرارد

براسـاس دسـتورالعمل بـورس ،       .  دالر به حـساب بـورس واريـز نمايـد          384لذا الزم است مشتري مبلغ      
  .كارگزار موظف است سپرده هاي مشتريان را قبل از انجام سفارشات بعدي وي دريافت نمايد

  . بروز رساندكارگزار بطور طبيعي از مشتري مي خواهد كه پيشاپيش سقف سپرده اوليه خود را
  كارگزار مي تواند مبلغ سپرده اوليه بيشتري را بمنظور پوشش ريسك مشتري نزد بورس بگذارد

  

  ) Delivery Margin (سپرده تحويل كاال

 
كه قرار باشد تحويـل طـال بـه مـشتري صـورت گيـرد، الزم اسـت                  بدليل نوسانات قيمت طال، در صورتي     

طرفين معامله عالوه بر پرداخت سپرده هاي تعيين شده نسبت به واريز سپرده تحويل كـاال نيـز اقـدام                    
كـه توسـط    بـوده   هاي مخصوص ديگر     اخذ سپرده تحويل كاال عالوه بر سپرده اوليه و سپرده         نمايند لذا   



 

وارد دوره زماني خـاص      و مربوط به وقتي است كه قراردادي         افت مي شود  و از مشتري دري   بورس تعيين   
  . مي شودتحويل

تـاريخ   تحويل براي قراردادهاي آتي كه در ماه جون منقضي مـي شـوند از                دوره زماني خاص  براي مثال   
در عمل بدين صورت است كه اگـر يـك مـشتري تـصميم بـه                . مي باشد  ماه بعد پايان ماه قبل تا پنجم      

تن موقعيت باز معامالتي خود تا تاريخ تحويل را داشته باشد، الزم اسـت سـپرده تحويـل را نـزد           نگهداش
  .كارگزار خود واريز نمايد

 لـذا كـل سـپرده بـه      دالر مي باشـد ، 1920براي يك قرارداد آتي طال    تحويل  ميزان سپرده   براي مثال   
  :شكل زير محاسبه مي شود

  رده اوليهسپ+ سپرده تحويل = كل سپرده دريافتي 
  480 + 1920 = 2400            دالر

  
  :استراتژي معامله گر آتي

  
مشتري در بورس مي تواند هر قراردادي را با تاريخهاي سررسيد متفاوت نسبت بـه يـك كـاال انتخـاب                     

براي دوره يكساله به شرح زيـر در بـورس در هـر لحظـه آمـاده                 ليست شده    قرارداد   6نمايد براي مثال    
  :معامله است

  قرارداد فوريه -
 قرارداد آوريل -

 قرارداد جون -

 اوت قرارداد -

 قرارداد اكتبر -

 قرارداد دسامبر -

  . در آينده مي تواند آنها را انتخاب نمايد،مشتري براساس پيش بيني وضعيت قيمت در بازار آتي كاال



 

 طـال در مـاه اوت داشـته         يبراي مثال چنانچه مشتري پيش بيني يك حركت برجـسته اي در قيمتهـا             
 از وضعيت قيمت در بازار اقدام خواهد        خودباشد، او نسبت به فروش يا خريد قرارداد آتي براساس درك            

  .نمود

  
  :قراردادهاي باز و دوره تحويل

  
  :الزم است مشتري پيش از انقضاي يك قرارداد،  نسبت به موارد زير اقدام نمايد

 .موقعيت قرارداد باز خود را مختومه نمايد •

 . باز خود را به قراردادهاي ماه هاي بعدي تغيير دهدموقعيت قرارداد •

نسبت به تحويل دادن يا تحويل گرفتن كاال براساس موقعيت معامالتي خود يعنـي در وضـعيت                •
 . تعيين تكليف نمايد(short) يا وضعيت فروشنده (long)خريدار 

اه جـون مـي باشـد،        قرارداد آتي طال براي م     10براي مثال چنانچه ، يك مشتري در موقعيت خريد          
 قرارداد  زماني خاص تحويل  بداند كه قرارداد ماه جون در پنجم جون منقضي مي شود بهرحال دوره              

  .از تاريخ پايان ماه قبل شروع خواهد شد
چنانچه يك خريدار عالقه اي به دريافت طال نداشته باشد، الزم است موقعيت قـرارداد بـاز خـود را                    

  . مختومه نمايد تحويلخاص روزه 5زماني قبل از دوره 
 دارد كه مي توانـد هـر يـك از           خودپيش روي    زير را    شرايط متفاوت ) خريدار(مشتري  مثال  اين  در  

  :آنها را انتخاب نمايد
 . قراردادي كه در دست دارد، موقعيت معامالتي خود را مي بندد10با فروش تمام  -1

  :يا
نـده آن دو را مـي بنـدد و هـشت            دو موقعيت قرارداد ماه جون خود را بفروش رسانده و پرو           -2

قرارداد باقي مانده خود را براي ماه جون بصورت فـروش همزمـان و خريـد بـراي مـاه اوت                     
 .تغيير مي دهد



 

خود را درماه جون خاتمـه داده اسـت ولـي           در اين وضعيت گرچه او كليه موقعيتهاي معامالتي         
  .يك موقعيت جديد براي قرارداد ماه اوت بنفع خود باز كرده است

  :يا 
بخشي از موقعيت معامالتي خود را با فروش سه قرارداد براي ماه جـون مختومـه و بخـشي                    -3

 سه قرارداد را بطور همزمان فروخته و سه قرارداد براي ماه اوت خريـداري مـي                 شاملديگر  
 . قرارداد طال براي ماه جون را جهت تحويل گرفتن در دست نگه مي دارد4نمايد و 

 :يا

ن طال در خصوص تمام قراردادهاي ماه جـون خـود موقعيـت معـامالتي               جهت تحويل گرفت   -4
 . نگهداري مي نمايدخود را تا تاريخ سررسيد

 :بايد نكات زير را رعايت نمايد) طال(مشتري در رابطه با تحويل كاال

)  روز 5(زمـاني خـاص تحويـل     مشتري بايد بدقت توجه نمايد چنانچـه قـراردادي وارد دوره             •
مي گردد، موظف اسـت مبلـغ سـپرده تحويـل را نـسبت بـه موقعيـت                  مناقصه تحويل طال    

 .معامالتي باز خود نزد كارگزار بسپارد

حـداكثر تـا تـاريخ      مشتري براي تحويل گرفتن طال در تاريخ سررسيد قـرارداد، الزم اسـت               •
 .نسبت به واريز كل مبلغ مورد نظر معامله به حساب كارگزار اقدام نمايدسررسيد قرارداد، 

 خـود تـا سـر       (short) كه يك مشتري درصدد نگهداري موقعيت معامالتي فروش          هنگامي •
رسيد قرارداد بر مي آيد، الزم است طالي مورد معامله را طبق مقررات بورس و مشخـصات                 

  .قرارداد تحويل نمايد
  

  تسويه مالي قرارداد 
  

معاملـه اي در      چنانچـه    براي مثال . بورس يك روز پس از معامله است      توسط  تسويه  زمان اعالم   
 با بـورس در  (Mark to Market)انجام شود، تسويه قرارداد و بروز رساني حساب  )دوشنبه (Tزمان 

  .بايد انجام شود) سه شنبه (T+1روز بعد 



 

طبق برنامه بورس در خصوص دريافت و پرداخت حسابها الزم است كارگزار بدهي خود را قبـل                 
 12ورس نيز پرداختهاي خـود را بـه كـارگزار بعـد از سـاعت                 صبح روز بعد تسويه نموده و ب       8از ساعت   

  .انجام خواهد داد
اين نكته قابل توجه است كه دريافت و پرداخت بموقع وجه در بورس براي يكپارچگي و آرامش                 

  .در بازار داراي اهميت مي باشد
توسـط   ملزم به ايفاي تعهدات خود در چـارچوب تعيـين شـده              پاياپايكارگزاران و اعضاي اتاق     

هرگونه تأخير يا قصور در انجام تعهدات از طرف آنان منجر به قطع ارتبـاط معـامالت                 . بورس مي باشند  
يه بموقـع تعهـدات خـود نـزد         ولذا مشتري بايد توجه ويژه اي نسبت به تس        . الكترونيكي آنان خواهد شد   

امـل و بموقـع پرداخـت       كارگزار نمايد و مبلغ بدهي خود را كه بايد به كارگزار پرداخـت نمايـد بطـور ك                 
  .نموده تا كارگزار وي توانايي ايفاي تعهدات تسويه با بورس را داشته باشد

  (T+1)از طرفي، يك مشتري مي تواند طلب خود را از كارگزار در روز بعد از تسويه معـامالت 
خـت  يعني پس از واريز وجه به حساب كارگزار از سوي بورس ، طلب مـشتري قابـل پردا                 . دريافت نمايد 

  . است
ممكن است دريافت و پرداخت وجه در طي زمان محدود روزانه كه توسط بورس تعيين گرديده                

لذا كارگزاران بايد توجه داشته باشند كه مبلغي بـاالتر از سـپرده هـاي قابـل      براي مشتري سخت باشد،   
  .از مشتريان دريافت و در حسابهاي آنان سپرده نمايندپرداخت را 
  

  :ار روي سپرده مشتريتصميم گيري كارگز
  

به تشخيص خـود،     وي   اعتبار معامله براساس    جهت انجام پس از ورود مشتري     مي تواند   كارگزار  
مشتري بعد از سپرده گذاري مجاز به شروع معاملـه          . را تعيين نمايد  ) باالتر از نرخ مصوب   (سپرده  ميزان  

  .با كارگزار مي گردد
ز كارگزار دريافت نمايد، او مجاز است نـسبت بـه           همچنان، اگر مقرر گرديده مشتري وجهي را ا       

  .برداشت مازاد حساب خود نزد كارگزار اقدام نمايد



 

مشتري مي تواند مادامي كه مايل به معامله باشد ، حساب معامالت خود را نـزد كـارگزار فعـال                    
كليـه  ، الزم اسـت   داردچنانچه وي تصميم به بستن حساب معامالتي و برداشـت وجـوه خـود               . نگه دارد 

با كـارگزار   هاي معامالتي خود و نيز موقعيتهاي معامالتي خود را مختومه و بطور كامل               تعهدات و بدهي  
   .تسويه نمايد

  



 

  :اجرايي معامله آتي در بورس طالي دبي مراحل 
 فرايند ثبت نام مشتري -1

 انتخاب كارگزار از فهرست كارگزاران مندرج در سايت بورس توسط مشتري -1-1
 ه يك كارگزاريمراجعه مشتري ب -1-2
 بين مشتري و كارگزار توسط مشتري) تفاهم نامه(تكميل قرارداد -1-3
 امضاي قرارداد توسط طرفين جهت برقراري امكان معامله -1-4
احراز هويت مشتري توسط كارگزار مبتني بر آئين نامه ها و مقررات در مورد مشتريان  -1-5

 :شامل
 بررسي اطالعات هويتي فرد يا شركت •
 گردش حساب هاي بانكي فرد يا شركتبررسي اعتبار مالي و  •
 ميزان و منابع درآمد •
 تعداد كارمندان شركت •
 ميزان پذيرش ريسك •
 هدف از حضور در بورس •

 )در صورت تاييد صالحيت مشتري(امضا و اخذ تاييد بيانيه ريسك توسط كارگزاري -1-6
 تحويل مدارك، قرارداد و بيانيه ريسك تاييد شده به كارگزاري -1-7
 كتا به مشتري از طريق سيستم نرم افزاري بورساختصاص كد شناسايي ي -1-8

 انتخاب قرارداد و پرداخت سپرده -2
 اطالع رساني قراردادهاي آتي قابل معامله توسط بورس از طريق سايت -2-1
 انتخاب قراردادهاي آتي توسط مشتري -2-2
توسط مشتري به )  درصد مبلغ معامله4(واريز سپرده اوليه به ميزان قرارداد موردنظر  -2-3

 )حساب واسطه بين بورس و كارگزار كه توسط بورس تعيين شده است(ارحساب كارگز
كارگزار به منظور پيشگيري ازمشكالت بعدي، معموال در ابتدا سپرده  اوليه بيشتري ): 1(تبصره 

 .دريافت مي نمايد
 ثبت سفارش -3

 :فروش توسط مشتري به يكي از روش هاي زير/ثبت سفارش خريد -3-1
 و Emailفروش كه از طريق تماس تلفني، ارسال /خريدكارگزار از طرف مشتري سفارش  •

 كند يا مراجعه حضوري دريافت نموده است را در سيستم بورس ثبت مي
فروش توسط مشتري با برقراري ارتباط مستقيم با سيستم بورس و /ثبت سفارش خريد •

 پرداخت هزينه هاي مربوطه



 

 انطباق و انجام معامله -4
  (Match)و اتوماتيك پس از انطباقانجام معامالت بصورت الكترونيك  -4-1
 واريز سود معامالت به حساب كارگزار و يا برداشت زيان از حساب كارگزار -4-2

 اعالم تاييد معامله -5
ارائه تاييد معامله از سوي بورس به كارگزار و يا مشتري بسته به اينكه سفارش توسط  -5-1

تاييد معامله را در روز طبق مقررات كارگزار بايد .(كارگزاري و يا مشتري ارسال شده باشد
كاري بعد به مشتري اعالم كند ولي كارگزاري جهت تسريع كار و نشان دادن حسن نيت خود 
معموال بالفاصله پس از انجام معامله و يا حداكثر تا پايان همان روز به اطالع مشتري مي 

 )رساند
 عمليات پايان روز -6

 عامالت آتيمحاسبه قيمت تسويه قراردادها در پايان روز كاري م -6-1
 واريز زيان و برداشت سود مشتريان -7

چنانچه مشتري در اثر زيان در معامله به بورس بدهكار شود بايد مبلغ مزبور را تا قبل از  -7-1
 .واريز نمايد) حساب واسط( صبح روز بعد به حساب كارگزاري8ساعت 

فت سود به چنانچه مشتري در اثر سود معامله بستانكار شود، روز بعد مي تواند جهت دريا -7-2
 .كارگزاري مراجعه كند

عدم ايفاي تعهد مشتري و كارگزار درخصوص معامالت انجام شده باعث قطع ارتباط با ): 2(تبصره
.سيستم معامالت الكترونيكي مي شود  

 :مشتري مي تواند تا قبل از هفته  اول ماه انقضاي قرارداد، به يكي از روش هاي زير عمل نمايد -8
فروش به هر مقدار قرارداد،  / در صورت خريد : (Cash settlement)تسويه نقدي  -8-1

 موقعيت معكوس در معامله اتخاذ نموده و از بازار خارج شود
چنانچه بخواهد در بازار بماند بطور همزمان اگر  : (Roll Over)جابجايي قرارداد فعلي -8-2

. دا خريد مي كندموقعيت خريد دارد قرارداد خود را تبديل به فروش مي نمايد و بالفاصله مجد
همچنين  اگر موقعيت فروش دارد قرارداد خود را تبديل به خريد مي نمايد و بالفاصله مجددا 

 .فروش مي كند
 ننمايد فرايند Roll overچنانچه تا قبل از هفته اول ماه انقضاي قرارداد تسويه نقدي و يا : تحويل -9

 :تحويل بصورت زير انجام خواهد شد
وشنده در نظر داشته باشد نسبت به تحويل اقدام نمايد الزم است جنانچه خريدار يا فر -9-1

 در هفته اول ماه (Delivery margin)عالوه بر سپرده اوليه، سپرده اي به نام سپرده تحويل
 .سررسيد قرارداد، به حساب كارگزار واريز نمايد



 

ريخ سررسيد واريز مبلغ كامل معامله منجر به تحويل، توسط خريدار حداكثر تا قبل از تا -9-2
 قرارداد 

 .آخرين مشتري فروشنده ملزم به تحويل كاال به خريدار از طريق بورس مي باشد -9-3
  

 


