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 چکیده

بورس ها بطور کلی بستری جهت کشف واقعی یمت می باشند.بورس های کاالیی نیز از این امر مستثنی نبوده و با هدف کشف 

نسبتاً نوپا بوده و با توجه به آنکه بازار فیزیکی قیمت کاال در فضای رقابتی و عادالنه تاسیس گردیده اند.در ایران بورس کاال نهادی 

این بورس فاقد مشابه یکسان در سایر کشورها می باشد ، عمدتاً بر پایه مقرراتی ابداعی شگل گرفته امنا توانسته است نقش حداقلی 

و هر چند ضمانت اجراهای پیش خود را در اقتصاد ایفاء نماید.ضمانت اجرای معامالت این بورس نیز از این سیر تجربی جدا نبوده 

بینی شده را نمی توان ناکارامد تلقی کرد اما ایراداتی همچون نقاط مسکوت فراوان و ابهامات موجود را نمی توان نادیده 

گرفت.همچنین ساختار و نقش نهادهای مختلف بورسی در روند معامالت را می توان به نحوی تنظیم نمود که کارایی این ضمانت ها 

 ه بیشتر تضمین گردد.هر چ

 : بورس کاال ، معامله ،ضمانت اجرا ،تعهد ، نقض قراردادکلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی-1  



 

 

 

 

 

 

Analysis of enforcement of  physical market contract of IME 

 

Abstract 

The bourse is a place for achieve real prices.mercantile exchange bourses also operate at 

this direction.iran mercantile exchange (IME) is a new institution and physical market of 

its has not equivalent at other countries and due to this, sanction of bargain at this bourse 

is not exact and sufficient.also legal framework of divisions can be regulate better 

competently for working  more efficient. 
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 مقدمه

بورس های سهام و اوراق د؛ به شکلی که  برخی محققین سابقه آنرا بسیار فراتر از نبورس های کاالیی در جهان سابقه ای طوالنی دار                        

تاسیس گردیدندکه سرانجام در  1838و  1831 به ترتیب در سالهای فلزات و کشاورزیدر ایران نیز بورس های   1بهادار دانسته اند.

با تاسیس شرکت بورس کاالی ایران در قالب شرکت سهامی عام ،بورس های مذکور منحل گردیده و کلیه معامالت  1831 سال

معامالت بورس کاال را می توان به دو دسته عمده تقسیم  1تی و معدنی و کشاورزی به این بورس منتقل گردید.کاالهای صنع

بدین صورت که عرضه کنندگان کاال جهت فروش  ،نمود.دسته اول معامالتی است که موضوع آن مبادله کاال به شکل فیزیکی است

نیز می بورس کاال محصوالت خود را عرضه می دارند و در مقابل خریداران محصوالت خود به بورس کاال مراجعه نموده و از طریق 

توانند جهت خرید محصوالت عرضه شده به بورس مراجعه کرده و طی یک فرایند رقابتی و با بهترین قیمت ممکن ،کاالی مورد نظر 

خرید و فروش واقعی کاال بوده ، به نحوی که خود را خریداری نمایند.در حقیقت در این دسته از معامالت ،هدف فروشنده و خریدار ،

منجر به تحویل آن گردد.در مقابل دسته دیگری از معامالت بورس کاال قرار دارد که در این دسته از معامالت هدف اصلی ، نائل 

بلکه اهدافی همچون تامین سرمایه ،پوشش ریسک و کسب سود از طریق نوسان گیری ، شدن معامله کنندگان به تحویل کاال نبوده 

( نامید ،کاال نقش پایه داشته و آنچه بنیاددنبال می گردد.در این دسته از معامالت که شاید بتوان آنرا معامالت مشتقه کاالیی )کاال ، 

های تعهدی طرفین بوده و هدف اصلی نقل و انتقال کاالی پایه به بلکه موقعیت  ، رار می گیرد نه خود کاالقدر واقع مورد معامله 

از جمله این دسته از معامالت می توان به قراردادهای آتی ،اختیار معامله  8نمی باشد.، نحوی که به تحویل فیزیکی آن ختم گردد 

نت اجرای معامالت بورس کاال می باشد را موضوع مقاله حاضر که در واقع بررسی ضما 4)آپشن( و سلف موازی استاندارد اشاره نمود.

اما به دو دلیل ما موضوع را محدود و ، می توان در هر دوی این دسته از معامالت )فیزیکی و مشتقه( بررسی نمود و به بحث نهاد 

ز این ی هر دو دسته ارا از یک طرف ورود به ضمانت اجرامنحصر به ضمانت اجرای معامالت فیزیکیاین بورس می نماییم زی

معامالت موجب طوالنی شدن بحث و گرفتار آن در موضوعات پردامنه شده و از طرف دیگر عمده موضوعات حقوقی را می توان 

به مناظره نشست زیرا همانطور که اشاره گردید در معامالت مشتقه به فرجام رسیدن  کاال حول و حوش معامالت فیزیکی بورس

و عمدتاً نبوده  معامله کنندگان گردد ، چندان مدنظرمنجرتحویل و تحول کاالی مبنای معامله معامله به نحوی که به داد و ستد و 

هدف از این معامالت تامین سرمایه و پوشش ریسک و کسب سود حاصل از نوسان می باشد و از همین روی بخش عمده ای از 

همچنین مکانیزم های حاکم بر بر این گونه از معامالت مشکالتی که ناشی از عدم تحویل کاالست ،سالبه به انتفا موضوع می گردد.

                                                           
1-Belozertsev ,Alexander , rutten , lamon , Hollinger ,Franic , Commodity Exchange In Europe And Central Asia , 

Fao , 2011 , p 4,Vidal , E , the history and methods of paris bourse , washinton , 1910, p 53 

سوختی( انرژی )کارکرد  تامین این بورس نیز برق، نفت و مشتقات نفتی که عمدتاً به عنوان منابع مستقیم بورس انرژی نیز تاسیس گردید و در 1831 البته در سال -1
ه  مورد معامله قرار می گیرد ؛ هر چند کارکرد برخی کاالها محل تردید بوده و اینکه باید در بورس کاال یا انرژی عرضه گردد ، مورد مناقش بعضاً پذیرش وشناختهمی شوند 

گرفته است. قرار  
جهت مطالعه بیشتر در این خصوص مراجعه نمایید به : معصومی نیا ،غالم علی ،ابزارهای نمی باشد. نیز منتفی امکان تحویل گرفتن کاال در این دسته از معامالتالبته  -8

به بعد  111، ص 1831مشتقه ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،  
گون بسیار رایج می ست انعقاد قراردادهای مشتقه مختص به قراردادهای کاال بنیاد نبوده ،بلکه امروزه در دنیا قراردادهای مشتقه سهام نیز در قالبهای گوناالزم به ذکر ا -4

الی ،به منصه ظهور نرسیده باشد ، امری که علی رغم وجود زیرساخت های حقوقی آن در ایران تا کنون به علت مشکالت اجرایی و برخی مالحضات اقتصادی و م

، ترجمه شده توسط موسسه موج ،  مهندسی مالی و قراردادهای اسالمیجهت مطالعه بیشتر در این خصوص مراجعه نمایید به اقبال ،منور ،خان ، طریق اهلل ،است.

1831دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس ،  



همچنین دامنه بحث محدود به  1معامله را تا حدود زیادی منتفی می سازد. ان نقض تعهدات طرفین)مشتقه( به نحوی است که امک

که  شدرح نخواهد ضمانت اجرای معامالت گردیده و تشریفات و نحوه انجام معامالت فیزیکی بورس کاال و مسائل حقوقی آن مط

علت عمده آن همان جلوگیری از در غلتیدن در دام اطاله و خروج از قالب مقاله می باشد، هر چند سعی می گردد در فرایند طرح 

موضوعات چنانچه پیوند مستقیمی میان مباحث پیرامون ضمانت اجرا و تشریفات انجام معامله در بورس احساس گردد ، به طرح 

 ود.مختصر آن اقدام ش

)از جمله کاالبورس  تر به قوانین حاکم بر معامالمختصقبل از ورود به موضوع اصلی سعی می گردد در گفتار اول مقاله به نحو 

 و وجاهت این مقررات از چشم انداز نظام حقوقی بپردازیم. ضمانت اجرای معامالت( 

 مقرات حاکم بر بورس کاال–گفتار اول 

در خصوص موضوعی خاص قانون خاصی به تصویب نرسیده باشد ،چنین موضوعی علی رغم خاص  بر اساس موازین حقوقی ،چنانچه

بودن ، مشمول مقررات عام بوده و به صرف ویژگی خاص آن نمی توان آنرا از شمول مقررات عام خارج نمود.معامالت بورس کاال نیز 

اما در صورت عدم وجود قوانین خاص ، همچنان مشمول هر چند در ساحت و فضایی متفاوت از معامالت سنتی برگزار می گردد ، 

عام کشور ) از جمله مقرات عقد بیع قانون مدنی( خواهد بود.اما آیا چنین مقررات خاصی در خصوص معامالت بورس کاال  تمقررا

 موجود است؟

 جایگاه بورس کاال در قانون بازار اوراق بهادار-بند اول

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و با نسخ صریح قانون تاسیس بورس اوراق  1/3/1834تاریخ قانون بازار اوراق بهادار در 

، جایگزین آن گردید.قانون مذکور در  بخش اول خود  ارکان بازار اوراق بهادار  را برشمرده و در سایر  11/1/1841بهادار مصوب 

لیه و ثانویه و اطالع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه و سرانجام جرایم و بخش های خود در ادامه ، معامالت اوراق بهادار در بازار او

اشاره مستقیم به  1مجازاتهای پیرامون اوراق بهادار را مطرح ساخته است و عمالً نشانی از معامالت بورس کاال در آن نمی توان یافت.

یک نفر آن  3ر خصوص ترکیب شورای عالی بورس ، در بند د 8بورس کاال صرفاً در دو بخش از قانون قابل مشاهده است.در ماده 

خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کاالیی در جایی که موضوع 

                                                           
کاال عمدتاً بر پایه سکه بهار آزادی در جریان است ، معامالت به صورت روزانه تسویه شده و اتاق پایاپای بر اساس قیمت به طور مثال در قراردادهای آتی که در بورس -1

شود ، طح حداقل تضمین کمتر تسویه روزانه ،عملیات به روز رسانی حساب ها را انجام داده و در صورتی که پس از انجام عملیات تسویه ، وجه تضمین اولیه مشتریان از س
ساند )موسوم به عملیات کال اتاق پایاپای اخطاریه افزایش وجه تضمین را برای کارگزار مشتری ارسال و کارگزار نیز موظف است این اخطاریه را به اطالع مشتری خود بر

طح وجه تضمین اولیه اقدام ننماید ، کارگزار وی سود تا مارجین( و در صورتی که مشتری تا پایان مهلت مقرر نسبت به واریز وجه تضمین جبرانی و اصالح موجودی حساب خ
و بدین طریق مشتری  حسب دستور اتاق پایاپای اقدام به بستن تمام یا بخشی از موقعیت های تعهدی باز مشتری جهت تامین وجه تضمین جبرانی مورد نیاز می نماید

.خطاکار از عرصه معامالت کنار نهاده می شود  
ی مالک عین یا منفعت آن باشد البته طبق تعریف اوراق بهادار ذکر شده در این قانون که آنرا شامل هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برا-1

ین روی در دستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای آتی در ، دانسته است ،شاید بتوان معامالت مشتقه از جمله معامالت آتی بورس کاال را در ذیل آن طبقه بندی نمود.از هم
سط هیات پذیرش بورس به شرکت بورس کاال مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، قراردادهای آتی پذیرفته شده را اوراق بهادار مبتنی بر کاالیی  که تو

لیه و ثانویه در خصوص بازارهای اوا این حال به نظر می رسد مقررات ذکر شده در قانون بازار اوراق بهادار منظور معامالت آتی در بورس پذیرش شده  ، دانسته است.اما ب
، قانون را به خود اختصاص داده عمدتاً ناظر به معامالت ورقه بهادار به مفهوم اخص خود یعنی سهام شرکت ها بوده و به سختی می توان این دسته از مقررات که بدنه اصلی 

راق بهادار از جمله قراردادهای مشتقه نیز سرایت داد.خصوص سایر او در  



زم برای فعال مقرر گردیده که دولت اقدامات ال 13تصمیم شورا موضوعات مرتبط با بورس کاال باشد ، ذکر شده است و در ماده 

ا به عمل خواهد آورد.پس بر اساس این ماده رکردن بورس های کاالیی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راه کارهای قانونی مورد نیاز 

دولت موظف بوده است راهکارهای قانونی مورد نیاز جهت فعال نمودن بورس های کاالیی )مخصوصاً از طریق ارائه لوایح قانونی 

که تا کنون اقدامی حداقل از سوی دولت در این خصوص صورت نگرفته  را در پیش گیردصویب آیین نامه های قانونی( الزم و ت

 .1است

 موقعیت بورس کاال در قوانین خاص -بند دوم

، دارای جایگاه  همانطور که مشاهده گردید بورس کاال در قانون بازار اوراق بهادار به عنوان قانون اصلی حاکم بر بازار سرمایه ایران

تثبیت شده ای نبوده و سازوکار حاکم بر فعالیت آن منوط به انجام اقداماتی از سوی دولت بوده است که تا کنون اقدام خاصی از 

سوی دولت در این خصوص به عمل نیامده است اما علی رغم وجود این امر ، گویی قانونگذار فعالیت این بورس و جایگاه آن در بازار 

قانون توسعه ابزارها  11را به رسمیت شناخته و در بسیاری از قوانین مصوب خود به آن اشاره کرده است.به طور مثال در ماده  سرمایه

، خرید و فروش کاالهای پذیرفته شده در بورس های کاالیی توسط وزارتخانه و نهادهای  11/3/1833و نهادهای مالی جدید مصوب 

قانون افزایش بهره وری  88یا بر اساس ماده ، ریفات مزایده و مناقصه مستثنی گردیده است شری تدولتی و اجرایی از شمول برگزا

، از تاریخ تصویب قانون مذکور عالوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت  11/4/1833بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 

تضمینی از طریق بورس کاال می بایست به اجرا در آید.چنین  کشاورزی ، در قالب بودجه سنواتی و اعتبار مصوب ، سیاست قیمت

اشاراتی به بورس کاال را در قوانین پراکنده دیگری نیز می توان مشاهده نمود که از این جمله می توان به قانون رفع موانع تولیدو 

های حاکم بر معامالت بورس کاال را به شکل اشاره نمود.اما هیچکدام از این مقررات نمی تواند مشروعیت سازوکارقوانین بودجه و....

قانون برنامه پنجم توسعه  33مطلوب تضمین نماید و شاید تنها مقرره ای که ما را در این خصوص یاری می رساند بتوان  ماده 

وستد قرار می گیرد کاالهایی که در بورس های کاالیی پذیرفته شده و مورد داد "این ماده تصریح گردیده است  "واو"دانست.در بند 

، طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرد.عرضه ،معامله ،تسویه و تحویل نهایی 

لذا همانطور که مشاهده می گردد قانونگذار "کاالهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کاالیی نیست.

با وقوف به خالء های حقوقی ناشی از فعالیت های بورس های کاالیی در چارچوب خاص ، صراحتاً معامالت این بورس در این بند 

ها را به طور کل از شمول مقررات عام معامالت غیر بورسی خارج ساخته و حداقل بنیاد حقوقی الزم را در این خصوص فراهم کرده 

ی های آن خالی ایراد نیز نمی باشد ، زیرا از یک طرف اعتبار زمانی قوانین برنامه .البته چنین برخوردی علی رغم راهگشای1است

                                                           
قانون بازار اوراق بهادار که به طور حاکم بر مگر آنکه فعال نمودن را به معنای ورود این بورس به عرصه اقتصادی تفسیر نماییم که تا حدودی دور از ذهن بوده و با روح -1

ی ندارد.کل به بورس کاال نپرداخته است همخوان  
قررات مصوب مجلس نبوده و در این ماده قانونگذار به قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها اشاره نموده است و به نظر می رسد منظور از قوانین و مقررات از جنس م-1

قانون خاص مصوب مجلس ، حاکمیت قوانین خاص بر شامل مقررات پایین دستی از جمله مقررات مصوب شورای عالی و سازمان بورس می باشد ، زیرا در صورت وجود 
وجود نمی داشت.اما توجیه حقوقی این بند چیست ؟ آیا قانونگذار به این نهادها صالحیت  33معامالت بورس امری بدیهی بوده و دلیلی جهت تصویب این بند از ماده 

جلوه گر گردیده است ، در حالیکه  183نسبتاً کامل در اصل سفانه نظریه تفکیک قوا به شکل قانونگذاری بخشیده است؟ در قانون اساسی ما ، در حوزه مقررات گذاری متا
صویب مقررات به استثناء مواردی امروزه حوزه کاری پارلمانها بیشتر ابعاد نظارتی یافته است و به طور مثال در اصالحات قانون اساسی فرانسه ، اصل بر صالحیت دولت در ت

ندانی ات کیفری ، که مختص پارلمان بوده ، نهاده شده است.در حوزه مقررات بورس نیز شاید جای این سوال مطرح گردد که هر گاه دولت نیز قدرت چهمچون بودجه و مقرر
بورسی ارتقاء داد؟ برخی از مان لدر وضع مقررات ایجاد کننده حق و تکلیف برای اشخاص ثالث ندارد ، چگونه می توان جایگاه هیات مدیره سازمان بورس را تا حد یک پار



و از طرف دیگر از اصطالح مجمل و پرابهام بازار غیر 1محدود بوده ، به نحوی که در حال حاضر قانون برنامه پنجم خاتمه یافته است

خصوص دامن زند.همچنین معامالت بورس کاال را نمی متشکل استفاده گردیده است که ممکن است خود به بحث هایی در این 

توان به طور کل از شمول مقررات حاکم بر معامالت غیر بورسی ) غیر متشکل( خارج دانست بلکه صرفاً تا جایی از شمول مقررات 

 1عام خارج است که مقرره خاصی در این خصوص موجود باشد.

ویب صعالی و ازمان بورس اوراق بهادار در خصوص معامالت بورس کاال به ت به هر ترتیب امروزه مصوبات فراوانی توسط شورای

رسیده است که حاکم بر فعالیت این بورس می باشد که دو دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال مصوب شورای 

مان بورس و اوراق بهادار را می توان مهمترین عالی بورس و همچنین دستورالعمل تسویه و پایاپای معامالت بورس کاال مصوبات ساز

 8این مقررات برشمرد.

 تعهدات خریدار و ضمانت اجرای آن-گفتار دوم

درصد بهای تقریبی معامله را به حساب بانکی خاصی که  11متقاضی خرید کاال از بورس می بایست جهت ثبت سفارش خود حداقل 

پیش پرداخت مشتریان افتتاح نموده است ،واریز نماید؛هر چند بورس می تواند این کارگزار طبق شرایط اعالمی بورس جهت دریافت 

پس از ثبت سفارش متقاضیان خرید  4درصد افزایش دهد. 111مبلغ را بر حسب شرایط بازار از جمله نوسانات شدید قیمت کاالها ، تا 

طریق کارگزار خود حضور یابند.البته واریز پیش پرداخت هیچ و واریز پیش پرداخت ، آنان می توانند در جلسه معامالتی )مزایده( از 

                                                                                                                                                                                           
) سلطانی  که در آن قانون صریحی وجود ندارد ، سعی در توجیه آن داشته اند )منطقه الفراغ(ی همچون وضع مقرره در حوزه اباحات قانونیینویسندگان با توسل به استدالل ها

زیرا به طور مثال هنگامی که قانون مدنی ما حاکم بر معامالت  ،ن دشوار می باشدکه به نظر ما پذیرش آ (11، ص  1831،انتشارات سمت ،  حقوق بازار سرمایه،محمد ، 

رات در این حوزه شد؟ به طور کلی است ، چگونه می توان مدعی سکوت قوانین در حوزه معامالت بورس گردید و بدیم وسیله قائل به صالحیت سازمان بورس در وضع مقر
ی ورود به فضای خاص حقوقی استفاده نمود که به موجب آن هر گاه فردی وارد در حوزه خاص حقوقی می گردد ، الجرم تن به قواعد به نظر ما شاید در اینجا بتوان از تئور

 نیز 33و ماده ظر می رسد بند واحاکم بر این حوزه داده و بر اساس رضایت خود ، از مقررات عام چشم پوشیده است.این تئوری ریشه در نظریه قراردادی مقررات داشته و به ن
 :.جهت مطالعه بیشتر در خصوص این تئوری مراجعه نمایید بهبوده و با چنین نگرشی تنظیم گردیده استقابل توجیه بر اساس چنین تئوری  خواسته یا ناخواسته

Bergel ,Jean-louic ,Methodologiejuridique , paris , puf , 2001,p 217 

از مقررات مندرج در قوانین برنامه را که دارای وصف تاسیسی و غیر مقید به زمان باشد ، دائمی دانسته و درج آن در قوانین برنامه  خشهاییهر چند برخی از نویسندگان ب-1
م گشت و همچنین جنس که به نظر قابل پذیرش می باشد زیرا در غیر اینصورت با آشفتگی های متعددی در بسیاری از حوزه ها مواجه خواهی را غیر صحیح تلقی کرده اند

، مجله حقوقی قانون و اعتبار زمانی آن با تاکید بر مفهوم و اوصاف قانون موقت این نوع قوانین ، موقتی نبوده و می بایست دائمی فرض گردد.میرزایی ، اقبال ، 

111، ص  1838،  31دادگستری ، شماره   

قانون برنامه پنجم  99تبیین و تحلیل جایگاه ماده بازار سرمایه مراجعه نمایید به سلطانی ، محمد ، مذکور و تالثیر آن بر 33ه بیشتر در خصوص ماده عجهت مطال-1

31-111، صفحات  31،زمستان  11،فصلنامه بورس اوراق بهادار کشور ،شماره  توسعه جمهوری اسالمی ایران در بازار سرمایه کشور  

راق بهادار ی باشد و با بررسی قانون بازار اومیران نقش شورای عالی بورس و سازمان بورس در حوزه مقررات گذاری ضوعات حقوقی در بازار سرمایه اویکی از مهمترین م-8
قانون مکلف است آیین نامه های الزم برای اجرای قانون را به هیات وزیران  4به طور مثال شورا به موجب ماده نمی توان به شناخت متقنی در این خصوص دست یافت.

این قانون تهیه و تدوین دستورالعمل ها اجرایی قانون جزو وظایف هیات مدیره سازمان بورس برشمرده شده است و  1تصویب پیشنهاد دهد ، در حالیکه بر اساس ماده جهت 
العمل های اجرایی شامل تصویب آن مشخص نیست چگونه می بایست بین آیین نامه و دستورالعمل اجرایی تفکیک نمود! همچنین مشخص نیست آیا تهیه و تدوین دستور

ل نیامده و به نظر یکی از نیز می شود یا آنکه تصویب نهایی آن به عهده شورای بورس می باشد؟ متاسفانه دقت الزم در این خصوص در قانون بازار اوراق بهادار به عم
نونگذاری و تعیین مرز دقیق میان هنجارهای حقوقی )آیین نامه ، دستورالعمل و ...( مهمترین ایرادات حقوقی این قانون را بتوان عدم تفکیک دقیق نقش های نظارتی و قا

سویه معامالت به تصویب ذکر نمود.در حوزه موضوع بحث نیز جالب آنجاست که دستورالعمل معامالت بورس کاال مصوب شورای عالی بورس بوده ، در حالیکه دستورالعمل ت
و مشخص نیست در حالیکه انجام معامله و تسویه آن هر دو از لحاظ حقوقی دارای جایگاه یکسان است ، چرا این دو توسط دو نهاد  هیات مدیره سازمان بورس رسیده است

 مختلف به تصویب رسیده است؟!
دستورالعمل ثبت سفارش کاال در بورس کاالی ایران 1ماده -4  



گونه تعهدی برای آنان جهت خرید کاال ایجاد ننموده و آنان می توانند به هر علتی از خرید کاال انصراف داده و خریدی انجام 

 ، ی برای آنان ایجاد نمی نمایدندهند.در واقع واریز پیش پرداخت صرفاً مجوز حضور در جلسه معامالتی است و به خودی خود تعهد

اما چنانچه پس از واریز پیش پرداخت آنان از طریق کارگزار خود در جلسه معامالتی شرکت نموده و اقدام به خرید نمایند ، مطمئناً 

تسویه معامله دیگر فرصتی برای اعالم انصراف نداشته و می بایست پای بند به معامله انجام شده باشند.تعهد اصلی خریداران همانا 

اما دستورالعمل تسویه و ، ست انجام تعهدات فروشنده را نیز در برگیرد ی دو طرفه بوده و قاعدتاً می بایمی باشد و هر چند تسویه امر

امور تسویه را  یکپایاپای معامالت بورس کاالی ایران )از این به بعد به اختصار دستورالعمل تسویه( در بخش تعاریف خود در ماده 

بارت از واریز وجه قرارداد از سوی خریدار دانسته است و پس از انجام این امر نوبت به انجام تعهد از سوی فروشنده خواهد رسید.به ع

عبارت دیگر انجام تعهد از سوی خریدار مقدمه و شرط الزم انجام تعهد از سوی فروشنده می باشد و در معامالت بورسی نمی توان 

 بس خریدار گردید.قائل به شناسایی حق ح

 مهلت تسویه-بند اول

ماده یک دستورالعمل تسویه سه روز کاری بعد از انجام معامله می باشد.روز کاری در مقررات حاکم بر  11مهلت تسویه بر اساس بند 

طور مال بورس کاال تعریف نگردیده است و مشخص نیست روز کاری بورس کاال مد نظر می باشد یا روز کاری رسمی و کشوری.به 

ختم می گردد ،به شنبه موکول می  پنج شنبه به پنج شنبه ها بورس کاال غیر فعال بوده و عمالً تسویه معامالتی که آخرین روز آن

گردد و همین امر اختالفاتی را در خصوص مهلت تسویه دامن زده است.در نقطه مقابل برخی نیز استدالل می نمایند که هر چند پنج 

لی بورس در یاما مشتری می تواند از طریق سیستم بانکی وجوه باقی مانده معامله را واریز کند و تعط، ر فعال است شنبه ها بورس غی

این خصوص تاثیری نخواهد داشت.به هر ترتیب بهتر بود روز کاری به نحو دقیق توسط مقررات تعریف می گردید.همانطور که در بند 

روزه  8روز کاری بعد از روز ا نجام معامله می باشد و در نتیجه روز معامله جزو مهلت  8ویه مهلت تس، مذکور مشاهده گردید ماده  11

ی مدنی که روز اقدام و ابالغ سه معروف آیین دادردمحاسبه نمی گردد اما روز واریز وجه خود جزو مهلت بوده و نمی توان آنرا با قاع

ست که آیا عرضه کننده می تواند با توافق با خریدار ،مهلت تسویه وی را جزو مهلت به حساب نمی آید قیاس نمود.اما سوال اینجا

افزایش دهد )یا حتی به صورت یکطرفه( ؟شاید در نگاه اول نتوان بجز پاسخ مثبت ، جواب دیگری عرضه نمود ، زیرا طرفین در یک 

اال و سایر شرایط به عمل آورند و توافق آنان قرارداد خصوصی مختارند تا هر گونه توافقی در خصوص نحوه پرداخت مبلغ و تحویل ک

در فرض سوال ما با مواردی همچون مقررات امری ، نظم عمومی و اخالق حسنه نز در تعارض نمی باشد.اما بر خالف چنین تصوری 

خصوص نحوه پرداخت در صورتی که میان خریدار و فروشنده و یا نمایندگان قانونی آنها در "دستورالعمل تسویه مقرر نموده  81ماده 

وجه معامله ، تحویل کاال و یا سایر شرایط معامله توافقی خارج از شرایط اعالمی در اطالعیه عرضه و ضوابط و مقررات مصوب بورس 

صورت گرفته باشد ، مسئولیت ایفای تعهدات با طرفین بوده و شرکت ، بورس و کارگزاران طرف معامله هیچگونه مسئولیتی در قبال 

هر گونه توافق بر خالف ترتیبات مقرر در این "در ادامه این ماده برخورد تشدید گردیده و اضافه شده است که ."اهند داشتآن نخو

رره ای را شاید قفلسفه وضع چنین م"دستورالعمل فاقد اعتبار بوده ، تخلف محسوب شده و مشمول مقررات انضباطی خواهد شد.

ورس کاال زمانی بهینه است که معامالت طی یک چارچوب مشخص و یکسان و طی بکرد بتوان در این نکته خالصه نمود که کار

یک مهلت معقول به سرانجام رسد و بورس درگیر در روابط و توافقات گوناگون طرفین نگردد و چنانچه طرفین معامله بخواهند قالب 

ت انتظار حمایت های ناشی از مکانیزم معامالتی بورس سهای حاکم بر این گونه معامالت را دستخوش تغییر سازند ، قاعدتاً نمی بای



کاال را داشته باشند.لذا هر چند بر خالف ظاهر قسمت اخیر ماده مذکور نمی توان به طور کل تواقات خارج بورس طرفین را باطل 

سازمان بورس و اوراق بهادار( اما در صورت وجود ،استناد به چنین توافقاتی صرفاً در مرجع قضایی صالح )هیات داوری  ، تلقی نمود

قابل استناد بوده و بورس به آن ترتیب اثر نخواهد داد و همچنین این امر موجب سلب حمایت های بورس کاال از قرارداد طرفین 

 .1خواهد گردید

 انواع تسویه-بند دوم

تسویه نقدی که بر اساس آن وجه  روش های تسویه به دو شکل کلی برشمرده شده است.اولدستورالعمل تسویه  18بر اساس ماده 

دوم تسویه اعتباری که به  1قرارداد ظرف مهلت تسویه به صورت نقدی توسط کارگزار خریدار به حساب عملیاتی واریز می گردد.

موجب آن ظرف مهلت تسویه ، سند تسویه اعتباری طبق فرمت تهیه شده از سوی اتاق پایاپای به تایید فروشنده و کاگزار فروشنده 

ر که رسیده و به همراه سایر مستندات الزم توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپای ارائه می شود.در حقیقت در تسویه اعتباری همانطو

فروشنده برای خریدار اعتبار قائل شده و حاضر می گردد بدون دریافت وجه نقد ، معامله خود با خریدار را تسویه ، ن پیداست آاز نام 

دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال می بایست در اطالعیه  11شده اعالم کند.تعیین نوع تسویه بر اساس ماده 

ود و عرضه کننده طبق رویه موجود می تواند اعالم نماید که با خریداران خاصی که قبل از جلسه معامالتی اعالم می عرضه ذکر ش

حاضر است معامله را به صورت اعتباری تسویه نماید.همچنین بر اساس ماده مذکور ، عرضه کننده می تواند صرفاً بخشی از وجه کند ،

اعتباری(.البته چنین رویه ای که فروشنده بتواند از بین خریداران –ویه اعالم کند )تسویه نقدی معامله را به صورت اعتباری قابل تس

بالقوه ، صرفاً برخی را الیق تسویه اعتباری بداند،خود ممکن است به وجود رقابت سالم و همینطور کشف واقعی قیمت لطمه زند 

باشد ،  "رقابت"ال یعنی انجام معامله که همواره می بایست بر مبنای دستورالعمل معامالت بورس کا 1،امری که بر خالف نص ماده 

روز پس از انجام  8تلقی می گردد.به هر ترتیب هر دوی این نوع تسویه ها ) نقدی و اعتباری( می بایست ظرف مهلت مورد اشاره ) 

 از جمله دستورالعمل تسویه ممنوع نشده است معامله( صورت پذیرد.تغییر روش تسویه با توافق طرفین در مقررات حاکم بر بورس کاال

و مانعی نیست تا فروشنده ای که نوع تسویه را نقدی اعالم نموده، پس از انجام معامله حاضر به پذیرش تسویه اعتباری از سوی 

داده و موجب  مشتری گردد ؛ هر چند ممکن است استدالل شود که چنین امری رقابت سالم و کشف قیمت واقعی را تحت تاثیر قرار

عی برای کاال پیشنهاد دهد و همچنین قمی گردد خریدار با تبانی یا با امید به تسویه اعتباری ، قیمتی غیر واقعی و باالتر از مبلغ وا

 8ممکن است تلقی گردد.ذکر شده  81چنین توافقاتی بر خالف نص ماده 

                                                           
خاص بر معامالت بورسی گردید و وضع چنین مقررات ظاهراً سخت گیرانه ای را در واقع در راستای آیا با وجود چنین مقرراتی می توان مدعی وجود یک نظم عمومی -1

تر در این جهت مطالعه بیش حفظ و تامین این نظم بر شمرد و آنطور که بر خی نویسندگان مدعی گردیده اند این نظم را شاخه ای از نظم عمومی اقتصادی به حساب آورد ؟

بهخصوص مراجعه نمایید  : 

Stern , Nicholas , public policy for growth and poverity reduction , cesifo economic studies,vol 4 , 2003, p 152 

 
توسط اتاق پایاپای مورد استفاده قرار می گیرد و در اختیار اتاق پایاپای می باشد. طحساب عملیاتی حساب بانکی است که جهت تسویه وجوه طبق ضواب-1  
اتی بین طرفین نیز با استناد به هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار معموالً با توافقات غیر بورسی طرفین سختگیرانه برخورد نموده و حتی در وجود آثار چنین توافق-8

می  1831( در سال 3/31/ف41این هیات )کالسه پرونده  ه انکار را پیموده است.از همین روی در یکی از آراء صادره ازادر بورس ، رعادالنه اصولی همچون اصل رقابت 

د متعاملین نمی باشد ، و پذیرش ....اصوالً اعتبار معامله بورسی و آثار خاص آن مستقل از روابط فی مابین طرفین بوده و در نفوذ ، معلق بر توافقات احتمالی قبل یا بع"خوانیم



 روزه انجام تسویه با تاخیر حداکثر هفت-ومبند س

دستورالعمل  11روز کاری بعد از انجام معامله می باشد.بر اساس ماده  8مشاهده شد مهلت تسویه معامله از سوی خریدار همانطور که 

شود ، کارگزار خریدار به ازای  مروز تقویمی پس از مهلت تسویه انجا 1تسویه در صورتی که انجام امور تسویه با تاخیر و حداکثر تا 

، محاسبه می گردد و چنانچه خریدار تصمیم به تسویه داشته اما آن خسارت تاخیر/. درصد 11پرداخت  هر روز تقویمی تاخیر موظف به

 11ز قاعدتاً از محل یروز مصادف با تعطیلی رسمی باشد ، چاره ای بجز پرداخت خسارات آن روز نخواهد داشت.پرداخت این خسارات ن

ارزش معامله می  11/1یرد و حداکثر مبلغ قابل وصول ناشی از تاخیر ط کارگزار وی انجام می پذسدرصد پیش پرداخت مشتری تو

آیا خسارات مازاد بر آن نیز در فرض اثبات قابل  ، روزه و قبل از پایان آن ،خریدار مبادرت به تسویه نماید 1باشد.اما چنانچه در مدت 

شواری قابل اثبات باشد ،در مقررات پاسخ صریح یا به وصول است؟هر چند میزان تعیین شده قابل توجه است و مازاد بر آن شاید به د

عبارتی ممنوعیتی نمی توان یافت و به نظر مانعی در خصوص وصول خسارات مازاد بر این میزان نمی توان یافت و هر چند 

داوری سازمان در مرجع قضایی صالح ) هیات تواند زیان دیده می  نیستامادرخواست چنین خساراتی از طریق سازوکار بورس ممکن 

رح دعوی اقدام نماید.البته ممکن است سوال کلی تری مطرح گردد بدین صورت که آیا به طور کل طبورس و اوراق بهادار( نسبت به 

د یا پرداخت جریمه ؟ زیرا اگر آنرا صرفاً جریمه بدانیم ، خسارات تاخیر نیز مطمئناً در پرداخت چنین مبلغی ماهیت پرداخت خسارت دار

قانونگذار بورس از این مبلغ به عنوان جرایم تاخیر نام برده است  11ن به صورت جداگانه قابل وصول می باشد.در تبصره ماده عرض آ

زیرا از یک طرف این مبلغ جریمه ) به ، خسارت( قائل شویم –اما به نظر می رسد می بایست برای آن کارکردی دو گانه )جریمه 

نچه به طور کل ضرری نیز ناشی از تاخیر پرداخت ثمن  به فروشنده وارد نشده باشد یا خسارت معنای خسارت مقطوع( بوده و چنا

کمتری وارد شده باشد ،در این حالت مشتری نمی تواندبا این استناد که خسارات وارده به فروشنده کمتر است ، از پرداخت مبلغ تعیین 

از طرف دیگر بر اساس اصولی همچون برائت و بر خالف اصل بودن جریمه  /. درصد به ازای هر روز تاخیر( امتناع نمایدو11شده ) 

در جایی  1ارکرد جبرانی نیز برای چنین پرداخت هایی قائل شویم و به قول برخی از اساتید مسئولیت مدنی، بهتر است ک  1های مدنی 

است ، می بایست آنرا در برگیرنده خسارات ) و البته  که قانونگذار از لفظ جریمه به عنوان ضمانت اجرای  تعهدات مدنی استفاده نموده

نه تمام خسارات بلکه قدر متیقن خسارات و به عنوان یک اماره قانونی( نیز به حساب آورد مگر آنکه ما با متنی قانونی در مقررات 

 .8شده قابل وصول می باشدکیفری مواجه بوده یا آنکه قانونگذار صراحتاً ذکر نموده باشد که خسارات جدا از جریمه تعیین 

 ت هفت روزهعدم انجام تسویه ظرف مهل-بند چهارم

قبل نیز سپری شود و تا پایان آن کارگزار خریدار تسویه معامله و پرداخت وجه معامله را به سرانجام بند روز مذکور در  1چنانچه 

درصد ارزش معامله را به عنوان  1دستورالعمل تسویه ، معامله منفسخ گردیده و کاگزار خریدار مکلف است  11نرساند ، بر اساس ماده 

و سر کارمزد بورس ،کارمزد کارگزار فروشنده ،دو سر کارمزد تسویه و دو سر حق خسارت انفساخ به همراه هزینه های مصوب شامل د

                                                                                                                                                                                           
جهت مطالعه مشروح ".است ، شرایط رقابت عادالنه را مخدوش نموده و فرصت ها را برای سایر خریداران تحدید نماید.....تاثیر این گونه توافقات در معامالت بورسی ممکن 

 به بعد 11، صفحه  1833،شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس ، چاپ دوم ، هیات داوری بازار اوراق بهاداراین پرونده مراجعه نمایید به سوادکوهی ، سام ،
1
-Rodière , René , Chronique de responsabilitécivile , RTD civ , 1965 , p 347 

2
-Chartier , Yves , La réparation du prejudice dans la responsabilitécivile , dalloz , 1983 , p 743 

3
-Ibid 



نظارت سازمان ،پرداخت نماید.در نتیجه پس از سپری شدن مدت ، شیرازه قرارداد قهراً از هم می پاشد و دیگر فرصتی برای جبران 

م دید ، امکانی به نام درخواست تحویل با تاخیر پیش نخواهد ماند.در خصوص مهلت تحویل کاال ، همانطور که در گفتار بعدی خواهی

بینی گردیده است که از طریق آن خریدار می تواند مانع انفساخ قرارداد شده و از فروشنده تحویل با تاخیر کاال را خواستار شوداما در 

درخواست تسویه با تاخیر نموده و وزه تسویه با تاخیر سپری شود ، فروشنده نمی تواند ر 1ر خریدار ، چنانچه مهلت یخصوص تاخ

درصد ارزش  1معامله بدون اراده طرفین منفسخ می گردد.میزان تعیین شده به عنوان خسارت نیز همانطور که مشاهده می گردد 

ن خسارت معامله بوده که به این مبلغ کامزدهای ارکان بازار سرمایه نیز اضافه می گردد.در ماده مذکور صراحتاً از این مبلغ به عنوا

خسارت( داشته و چنانچه -انفساخ ) برای جرایم تاخیر( نام برده شده است که همانطور که ذکر شد به نظر کارکردی دوگانه )جریمه

فروشنده بتواند ورود خسارتی بیشتر را اثبات نماید ، مانعی در خصوص وصول مبلغ بیشتر البته پس از مراجعه به مرجع قضایی بورسی 

 دستورالعمل تسویه از محل پیش پرداخت خریدار 11/. مذکور نیز بر اساس ماده 1ت مازاد به چشم نمی خورد.مبلغ و اثبات خسارا

پرداخت می گردد و در صورت عدم دریافت پیش پرداخت از خریداران ، کارگزار خریدار راساً مکلف به پرداخت خسارت ها و سایر 

خسارت از سوی کارگزار خریدار ،وی می تواند با مراجعه به مرجع قضایی بورسی   هزینه های مصوب می باشد.البته در فرض پرداخت

،نسبت به دریافت مبالغ پرداخت شده از خریدار اقدام نماید ، زیرا مسئولیت وی در این خصوص نه یک مسئولیت اصلی بلکه 

روزه( نیز همانطور که گفته شد در  1یر ) مهلت مسئولیتی نیابتی و تبعی می باشد.فلسفه انفساخ معامله پس از مهلت تسویه با تاخ

تعیین تکلیف سریع معامالت بورسی و پایان بخشیدن به رابطه حقوقی طرفین نهفته است که به نظر به عنوان یکی از اهداف اصلی 

 تصویب کنندگان دستورالعمل تسویه مد نظر بوده است.

 تعهدات فروشنده و ضمانت اجرای آن-گفتار سوم

به  عمالً تعهد یک فروشنده در قراردادهای فروش ، تحویل کاالست و هنگامی تعهد وی انجام شده تلقی می شود که کاالمهمترین 

دستورالعمل معامالت ، یکی از مواردی که می بایست در اطالعیه عرضه  11خریدار تحویل گردد.در اطالعیه عرضه بر اساس ماده 

تحویل کاال بر اساس روشی است که عرضه کننده در اطالعیه عرضه ذکر می  ست.مکانان بندی و مکان تحویل کاالذکر گردد ، زم

به صورت تحویل درب کارخانه  هر چند عموم قراردادها، تحویل در محل خریدار و ...باشد؛ نماید که می تواند تحویل درب کارخانه 
ویل ، صدور حواله و ماهیت آن ، تاخیر در تحویل ، د می گردد.در ارتباط با تعهدات فروشنده می بایست ابتدا مهلت تحمنعق1

 درخواست تحویل با تاخیر و انفساخ معامله بررسی گردد که به هر یک ضمن مبحثی جداگانه خواهیم پرداخت.

 مهلت تحویل -بند اول

ر قراردادهای نقدی و نسیه بر حسب اینکه قرارداد به صورت نقد ، نسیه یا سلف منعقد گردیده باشد متفاوت خواهد بود.د مهلت تحویل

 1روز کاری پس از مهلت تسویه بوده و چنانچه خریدار در تسویه کاال مرتکب تاخیر گردد )تاخیر  8، مهلت تحویل کاال ،حداکثر تا 

                                                           
1
-Ex Work 



یدار می ،خر 1دستورالعمل تسویه(.پس در قراردادهای نقد و نسیه 13روزه( به میزان روزهای تاخیر به این مهلت اضافه می گردد )ماده 

روز کاری مهلت دارد تا  8بایست امر تسویه را به انجام رسانده و پس از انجام تسویه و پرداخت وجه از سوی خریدار ، فروشنده 

 کاالی مورد معامله را به وی تحویل دهد.

تحویل کاال طی مدت  نوع دیگر قراردادهای بورس ، قرارداد سلف می باشد که در آن پرداخت وجه معامله به صورت نقد بوده اما

 13در قراردادهای سلف بر اساس ماده 1مشخصی پس از انجام معامله صورت می پذیرد و تحویل اصطالحاً مدت دار می باشد.

وز تقویمی پس از سررسید تحویل کاال ر 1روز باشد ، تحویل کاال حداکثر تا  81دستورالعمل تسویه چنانچه  سررسید قرارداد کمتر از 

روز تقویمی پس از سررسید تحویل مهلت  11روز و بیشتر باشد ، فرروشنده حداکثر  81به عمل آید و چنانچه سررسید می بایست 

 دارد تا کاالی فروخته شده را به خریدار تحویل نماید.

 صدور حواله-بند دوم

چنین حواله صدور 8اتاق پایاپای می باشد. یکی از تعهدات فروشنده به موجب دستورالعمل تسویه ، صدور حواله خرید کاال و ارائه آن به

به عمل آید.پس مهلت صدور حواله همان مهلت تسویه  فروشندهای می بایست تا پایان روزکاری انجام امور تسویه از سوی کارگزار 

مانده باقی اتاق پایاپای رارداد از سوی خریدار می باشد.وجوه معامله نیز تا زمان صدور حواله خرید کاال توسط کارگزار فروشنده ، نزد ق

دستورالعمل تسویه(.پس شرط پرداخت وجوه معامله به  11کاال به فروشنده پرداخت می گردد) ماده  و در صورت صدور حواله خرید

 دستورالعمل تسویه ، حواله خرید 1ماده  18فروشنده ، صدور حواله خرید کاالست. اما این حواله چه ماهیت و کارکردی دارد؟ در بند 

کاال را سندی دانسته است که توسط کارگزار فروشنده طبق فرمت شرکت ، به نام خریدار صادرشده و خریدار می تواند با ارائه آن به 

فروشنده کاالی خریداری شده را تحویل گیرد و هر چند چنین حواله ای توسط کارگزار فروشنده صادر می گردد ، اما کارگزار نیز 

 11ماده  1ی خود )فروشنده( نسبت به صدور حواله یا عدم صدور آن اقدام می نماید و بر همین اساس تبصره مطمئناً به دستور مشتر

دستورالعمل تسویه صدور حواله را ناشی از اختیاری دانسته است که از سوی فروشنده به کارگزار تفویض گردیده است.حواله خرید 

                                                           
اعتباری تسویه می گردد ،با این تفاوت که در قرارداد نسیه ،فروشنده تحویل اسنادی همچون همان قراردادی است که به نحو شبیه قراردادهای نسیه نیز تا حدود زیادی -1

اسناد ، تسویه معامله را به ضمانت نامه بانکی یا اعتبارات اسنادی را از خریدار در اطالعیه عرضه درخواست نموده و خریدار مکلف است ظرف مهلت تسویه با تحویل این 
 سرانجام برساند.

می توان یافت.تفاوت قرارداد رداد سلف یا سلم در فقه ریشه داشته و این اصطالح نیز از آنجا وام گرفته شده است ، هر چند در سایر نظام های حقوقی نیز معادل آن را قرا-1
تعهدی فروش یا خرید.جهت مطالعه بیشتر در این خصوص  سلف با قرارداد آتی در آنست که در قرارداد سلف خود کاال مورد معامله قرار می گیرد اما در قرارداد آتی موقعیت

،  منهاج الصالحینخویی ، ابوالقاسم ، ه.ق، 1411 ،11لکتب االسالمیه ، جلد ، دارا جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالمنجفی ، محمد حسن ،  مراجعه نمایید به

 1411چاپخانه مهر ، ، 1جلد 
رالعمل تسویه پیش بینی ع بخشی از ساختار بورس کاالست که امور تسویه معامالت را به انجام می رساند اما آنچه بر اساس دستواتاق پایاپای در وضعیت موجود در واق-1

ی مرکزی و است  که امر تسویه معامالت را بر عهده می بایست داشته باشد.شرکت سپرده گذار اتاق پایاپای واحد سازمانی از شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه ،  گردیده
ه بورس کاال رنامه پنجم توسعه انجام امور تسویقانون ب 33رابورس را بر عهده داشته و بر اساس ماده فتسویه وجوه امروزه انجام امور تسویه معامالت بورس اوراق بهادار و 

نرم افزاری و همچنین تفاوت بسیار زیاد تسویه معامالت اوراق با  رسد اما تا کنون به علت وجود برخی مشکالت اجرایی وز طریق شرکت مذکور به انجام نیز می بایست ا
وجیهی خاصی است که در معامالت کاال ، انتقال امور تسویه بورس کاال به شرکت مذکور محقق نگردیده است.تفکیک واحد معامالت بورس از واحد تسویه دارای مبانی ت

، به نحوی که بورس فلزات لندن پس از سالها جدایی واحد تسویه از واحد معامالت ، مجددا به سیستم یکپارچه بین صاحبنظران همواه مورد بحث و مناقشه قرار گرفته 
 :رجعت نمود.جهت مطالعه بیشتر در این خصوص رجوع نمایید به

Belozertsev , op cit , p 23 
 



که نشان دهنده مالکیت مقدار کاالی مشخصی بوده و همانند قبض انبار قابل نقل و  کاال شاید در ابتدا سندی را به ذهن متبادر سازد

اما با تعریفی که از حواله خرید کاال مشاهده گردید و همینطور سایر مقررات دستورالعمل تسویه ، ، انتقال از سوی خریدار می باشد

له انتظار داشت و پس از صدور حواله نیز آنچنان که در ادامه چنین برداشتی صحیح نبوده و چنین کارکردی را نمی توان از این حوا

 11خواهیم دید ،فروشنده ممکن است از تحویل کاال امتناع نموده و همین امر موجب از هم پاشیده شدن معامله گردد.بر اساس ماده 

گردد، قرارداد منفسخ شده و اصل وجه دستورالعمل تسویه چنانچه حواله کاال طی مدت مقرر تا پایان روز کاری مهلت تسویه صادر ن

درصد ارزش معامله به عنوان خسارت انفساخ به فروشنده پرداخت می گردد.در واقع در چنین حالتی اصل وجه  1معامله به اضافه 

گردد که  درصد خسارت انفساخ به خریدار مسترد می 1معامله که نزد اتاق پایاپای موجود است به فروشنده پرداخت نشده و به همراه 

افو ، از محل وثایق کارگزار فروشنده نزد اتاق کمبلغ اخیر از محل وثایق یا مطالبات فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم ت

پایاپای تامین و به خریدار پرداخت می گردد ، هر چند در فرض اخیر کارگزار می تواند مبالغ پرداختی را از فروشنده مطالبه و وصول 

 نماید.

پس کارکرد حواله را شاید بتوان به زبان ساده ،نکول فروشنده دانست که از طریق عدم صدور آن ،وی زمینه انفساخ معامله را فراهم 

.اما آیا وضع چنین مکانیزمی مطلوب است؟ در برخی از 1کارکرد اعمال فسخی را دارد که لباس انفساخ بر تن کندسازد.در واقع این امر 

درصد افزایش قیمت  1مقاطع ممکن است یک کاال دچار نوسانات شدید قیمتی گردد و به طور مثال تا چند روز به صورت روزانه 

درصدی  11 یا 11درصدی داده و بدین وسیله سودی  1دهد.پس بدیهی است که فروشنده ترجیح می دهد تن به پرداخت جریمه 

بدست آورد.آیا بهتر نبود در چنین حالت مقرر می گردید چنانچه تفاوت قیمت کاال در بازار با قیمت خریداری شده توسط مشتری 

داشته باشد ، مشتری مکلف به پرداخت این مبلغ نیز می بود و بدین طریق امکان نقض قرارداد از سوی درصد اختالف  1از بیشتر 

 رسید؟مشتری به حداقل می 

اما از نگاهی دیگر پیش بینی چنین راه حلی ) صدور حواله خرید کاال( موجب می گردد تا فروشنده از پرداخت خسارات تاخیر ) عالوه 

از این جهت  بر خسارت انفساخ( نیز معاف گردیده و پیشاپیش قصد خود مبنی بر عدم تحویل کاال در آینده را اعالم نماید.چنین امری

تا وی بتواند هر چه سریع تر به دنبال تهیه کاالی خود از فروشنده دیگری رهسپار شده و از وضعیت بی ثبات و  ر استبه نفع خریدا

اما به نظر ما بهتر بود در زمینه وصول خسارت از طریق مکانیزم های بورس کاال، چنانچهتفاوت  .غیر قابل پیش بینی رهایی یابد

درصد گردیده باشد ،طرف ناقض قرارداد یعنی فروشنده ، مکلف به پرداخت این  1خ پیش از قیمت مورد معامله و قیمت زمان انفسا

 1افزایش نیز می گردید.

                                                           
اجرای معامالت بورسی تلقی نموده اند ، در حالیکه در صورت عدم صدور حواله هر چند برخی از نویسندگان انفساخ معامله به علت عدم صدور حواله را نوعی ضمانت -1

عدم صدور حواله در واقع نکول فروشنده از انجام تعهدات قراردادی خود بوده و نمی توان مفهوم واقعی ضمانت اجرا را از آن  معامله منفسخ می گردد اما همانطور که گفته شد

11، ص  31،زمستان  11،فصلنامه بورس اوراق بهادار ،شماره ضمانت اجرای حقوقی معامالت در بازار سرمایه لی ،صفدری ،مرضیه ،استنباط کرد.انصاری ، ع  

پیشنهاد یزم های حقوقی امروزه در تحلیل اقتصادی قراردادها با استفاده از تئوری های اقتصادی همچون تئوری بازی ها تحلیل گران روش هایی را جهت برقراری مکان-1
ادی قرارداد را حفظ نموده و موجب داده اند که نقض قرارداد را برای متعهد سنگین ساخته و خودبخود وی را از نقض قرارداد دور نگه دارد.البته تا جایی که که کارایی اقتص

ی قرارداد نقض شده نائل نمود ،دیگر دلیلی جهت اصرار بر ملزم نمودن الزم ،خریدار را به منفعت اقتصاداتالف منابع نگردد.از همین روی چنانچه بتوان با پرداخت خسارات 
معامله با قیمت زمان انفساخ به تحویل کاالی موضوع قرارداد ولو با هزینه های بسیار سنگین وجود نخواهد داشت.در فرض مساله ما نیز اگر پرداخت ما به التفاوت قیمت  وی

اجرای قرارداد مراجعه نمایید به: صادی نائل می گردیدیم.جهت مطالعه بیشتر در خصوص تحلیل اقتصادی ضمانتپیش بینی می گردید به همان مطلوبیت اقت  



ری سازمان بورس و اوراق می تواند با مراجعه به هیات داو البته وصول این مبلغ تحت عنوان خسارت قراردادی بر اساس ضوابط عام

گفته شد بهتر بود امکان وصول چنین خسارتی از طریق مکانیزم های بورسی امکان پذیر بهادار به عمل آید ، هر چند همانطور که 

 اعالم می گردید.

 تحویل کاال-بند سوم

فروشنده مکلف است کاالی فروخته شده را در مهلت مقرر و طی روشی که در اطالعیه عرضه ذکر نموده است به خریدار تحویل 

افزایش یا کاهش قابل  ، محدوده تلورانس مجاز به خریدار تحویل شود.تلورانس مجاز دردهد.همچنین کاالی تحویلی می بایست 

تی که حجم کاالی تحویل شده در در صور" 18وب نگردد.بر اساس ماده اغماض کاالست به نحوی که عرفاً نقض تعهد محس

ویل آخرین محموله کاال توسط خریدار به تحویل ، قبل از تح محدوده تلورانس تحویل مثبت باشد ، تسویه وجوه ناشی از تلورانس

فروشنده پرداخت می شود و در صورتی که حجم کاالی تحویل شده شده در محدوده تلورانس منفی باشد ، فروشنده مکلف است 

حداکثر  با خریدا اقدام نماید ، در غیر اینصورت خریدار می تواندحداکثر ظرف یک ماه از تاریخ آخرین محموله نسبت به تسویه حساب 

تلورانس ."ماه پس از تحویل آخرین محموله از طریق کارگزار خود درخواست دریافت وجه مربوطه را به اتاق پایاپای ارائه نماید 1تا 

تلورانس " 1ماده  11دستورالعمل تعریف گردیده که با مفهوم عرفی تلورانس تفاوت آشکاری ندارد.بر اساس بند  1تحویل نیز در ماده 

عبارتست از میزان مجاز تفاوت وزن کاالی تحویلی نسبت به کاالی معامله شده که توسط هیات پذیرش بورس تعیین و در تحویل 

در معامالت غیر بورسی معموالً تلورانس افزایش یا کاهش وزنی کاال به نحو قابل اغماض بوده و  1."منتشر می شود 1قالب امید نامه

اما در معامالت بورسی همانطور که  ، نین افزایش یا کاهشی از طرف مقابل ادعای وجهی نمایندطرفین معامله نمی توانند به علت چ

مشاهده گردید هر چند تلورانس مجاز به رسمیت شناخته شده و به طور مثال خریدار نمی تواند به علت تحویل کاال به میزانی که در 

داد نماید اما در نقطه مقابل می تواند به میزانی که به وی کاال تحویل محدوده تلورانس مجاز قرار می گیرد ، مبادرت به فسخ قرار

نگردیده درخواست استرداد ثمن خود را نماید ، ولو آنکه چنین کمبودی عرفاً مستحق چشم داشتی نباشد.پیش بینی چنین امری شاید 

یک از معامالت بورس کاال قابل توجه بوده و بدین صورت که با توجه به آنکه حجم کاال در هر  ، از یک لحاظ توجیه پذیر باشد

میزان تلورانس مجاز نیز بالتبع قابل توجه است ، لذا چنین تلورانسی علی رغم آنکه به عنوان نقض تعهد قابل محاسبه نیست اما از 

ا به ازایی در د و مطرف دیگر نمی توان انتظار داشت که طرف قرارداد که با چنین تلورانسی روبرو شده است ، از حق خویش بگذر

اما مشکل آنجاست که ممکن است در یک محموله بزرگ و چند صد تنی ، فروشنده صرفاً به خاطر وجود مقابل آن طلب نکند. 

امتناع نموده و بدین وسیله موجب زیان وی گردد.به  18ماده  1کیلیویی ، از تحویل بار به خریدار با استناد به تبصره  1تلورانس مثبت 

 18و مازاد بر آن مشمول حکم مقرر در ماده  شدبهتر بود حداقلی از تلورانس به عنوان تلورانس قابل اغماض پیش بینی می  نظر ما

قرار می گرفت و بدین ترتیب بین آنچه از مفهوم تلورانس در عرف معامالت به ذهن متبادر می گردد با آنچه شایسته است در 

                                                                                                                                                                                           
Meure , Michael , The economics of contract law , law and contemporary problem,1989 , posner, eric a , 

Economic analysis of contract law after tree decades , yale law journal , 2003 ,farber , Daniel a , Contract law 

and modern economic theory , new u.l rev , 1983 , posner , Richard a , Economic analysis of law, worlters 

Kluwer , 2015 

اوراق بهادار مبتنی بر کاال در فهرست نرخ های بورس ، جهت اطالع عموم در سایت  امید نامه مجموعه اطالعاتی است که بورس ملزم است در زمان درج نام یک کاال یا-1
دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران(. 1رسمی خود منتشر نماید) ماده   

م برده شده است.تحویل نا نیز "عنوان خطای مجاز"در دستورالعمل معامالت بورس کاال از تلورانس تحت -1  



در حالتی که میزان کاستی کاال از تلورانس مجاز بیشتر باشد ، این امر مشمول 1می گردید. معامالت بورس وضع گردد ، قرابت حاصل

قانون مدنی ،  834دستورالعمل تسویه و ضمانت اجراهای آن بوده و در فرض افزونی کاال از تلورانس مجاز ، بر اساس ماده  14ماده 

از تحویل کاال به خریدار امتناع نماید و در صورت وقوع این امر مشمول  زیاده متعلق به بایع بوده و فروشنده نمی تواند به این علت

در خصوص تحویل کاال یکی از مسائل دیگری که ممکن است ضمانت اجراهای مربوط به عدم تسلیم مبیع خواهد خواهد گردید. 

مطرح گردد تحویل کاالهایی با میزان انبوه و بسیار زیاد می باشد.در عرضه هایی که تحویل مورد معامله به صورت تحویل درب 

اشد محموله را در محل اما اگر فروشنده تعهد نموده ب شود ،کارخانه فروشنده ذکر شده باشد ، مشکلی در این خصوص ایجاد نمی 

عملی نباشد ،  13تعیین شده از سوی خریدار تحویل دهد و حجم کاال نیز در حدی باشد که تحویل آن عرفاً در مدت مقرر در ماده 

آیا می توان حکم به پرداخت خسارت تاخیر از سوی فروشنده داد؟ فرض نماییم یک شرکت تولید کننده فوالد سی هزار تن میلگرد را 

دستورالعمل تسویه به  13روز مذکور در ماده  8ورت نقد به فروش برساند.حال آیا می توان انتظار داشت کل محوله را در مدت به ص

 13خریدار تحویل دهد؟ مطمئناً نمی توان به این سوال پاسخ مثبت داد اما در عمل دعاوی بسیاری از سوی خریداران به استناد ماده 

را نیز صرفاً در خصوص معامالتی قابل  13ار خسارت تاخیر گردیده اند.به نظر می رسد می بایست ماده به عمل آمده و آنان خواست

اجرا دانست که امکان تحویل کاال در مدت های مقرر عرفاً امکان پذیر بوده و در مورادی که حجم کاالی مورد معامله اجازه تحویل 

دستورالعمل معامالت نیز استفاده  11ماده  3ای عرفی گردید.البته می توان از بند در این مدت ها را نمی دهد ، قائل به وجود مهلت ه

 13کرد و به عرضه کننده اجازه داد در اطالعیه عرضه زمان بندی تحویل را اعالم نماید و بدین وسیله از محدوده تنگ ماده 

 دستورالعمل تسویه خارج شود.

 تاخیر در تحویل-بند چهارم

 14ه طی مهلت های ذکر شده تمام یا بخشی از کاالی مورد معامله را به خریدار تحویل ندهد ، بر اساس ماده چنانچه عرضه کنند

می تواند یا در خواست تحویل با تاخیر کاالی فروخته شده را  خریداربین دو امر مخیر خواهد بود. ویدستورالعمل تسویه و پایاپای ، 

روز  81ت کند.مهلت خریدار جهت استفاده از یکی از این روش ها طبق تبصره ماده مذکور خ قرارداد را درخواسیا آنکه فس 1بنماید

تقویمی پس از پایان مهلت تسویه برای قراردادهای نقدی و نسیه و پس از تاریخ سررسید قراردادهای سلف می باشد و چنانچه در 

ایفا شده تلقی خواهد  )اتاق پایاپای( طرفین از نظر شرکت خواست ها را به بورس ارائه ندهد ، تعهداتراین مدت وی یکی از این د

پرونده یک معامله بورسی را باز نگه داشت و برای آن فرجامی تا ابد  زیرا نمی توان شد.برقراری چنین اماره ای نیز منطقی است ،

شود و خریدار یکی از درخواست های  روزه سپری 81چنانچه مهلت ، قائل نگردید.البته همانطور که در این ماده نیز تصریح گردیده 

ایفا شده تلقی می شود و خریدار نمی تواند در فرض عدم انجام  "از نظر شرکت"فوق را به بورس ارائه ندهد ، تعهدات فروشنده صرفاً 

                                                           
:جهت مطالعه بیشتر در خصوص جنبه های حقوقی تلورانس در قراردادهای فروش مراجعه نمایید به-1  

DeebGabriet , Henry , Contracts For The Sale Of Goods , Oxford , 2011 , pp 156-162 

تلورانس ی ، سید مرتضی، و همچنین جهت مطالعه تفاوت های حقوقی آثار تلورانس در معامالت بورسی و غیر بورسی مراجعه نمایید به :عبدی پور فرد ، ابراهیم ، شهید

  1838، 11،فصلنامه بورس و اوراق بهادار ، شماره  تحویل در معامالت بورسی

اره شد صرفاً در خصوص تعهدات فروشنده پیش بینی گردیده و در مقابل در فرض عدم تسویه قرارداد از سمت خریدار )عدم درخواست تحویل با تاخیر همانطور که اش-1
در این خصوص اعطا نماید. خریدارپرداخت کامل ثمن( وی نمی تواند مانع انفساخ قرارداد شده و مهلتی به   



وی می تواند با  تعهدات فروشنده از مکانیزم های حمایتی بورس استفاده نماید اما با این حال چنین فرض و اماره ای مطلق نبوده و

 11مراجعه به هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به الزام فروشنده به تحویل کاال و اخذ خسارات احتمالی اقدام نماید.

 درخواست تحویل با تاخیر -الف

/. 11روزه به اتاق پایاپای تقدیم می کند فروشنده مکلف است  81در فرضی که خریدار درخواست تحویل با تاخیر خود را ضمن مهلت 

روزهای تاخیر بین پایان زمان تحویل و تاریخ تحویل کاال به درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده قرارداد را به صورت روزشمار به ازای 

اخت نماید که این مبلغ از محل وجوه و یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافو ، از محل عنوان خسارت تاخیر پرد

دستورالعمل تسویه(.پس محاسبه خسارات ارتباطی با تاریخ تسلیم  11وجوه یا وثایق کارگزار فروشنده تامین خواهد شد )ماده 

روزه تقویمی نیز ارائه کند،  81مهلت  13ر مثال درخواست تحویل با تاخیر را در روز درخواست با تاخیر نداشته و چنانچه خریدار به طو

روز گذشته نیز می گردد. اما به چنین درخواستی چه آثاری مترتب می گردد؟ آیا  13و شامل خسارات مذکور از روز اول محاسبه شده 

روز  11مقرر گردیده که تحویل با تاخیر حداکثر تا  11ماده  1این درخواست مهلتی برای عرضه کننده ایجاد خواهد نمود؟ در تبصره 

/. درصد قیمت بخش 11تقویمی پس از مهلت تسویه امکان پذیر است.پس حداکثر مدتی که می توان از فروشنده خسارات روزانه 

دامه تبصره مذکور در درصد ارزش بخش تحویل نشده(.بر اساس ا 11روز می باشد ) مجموعاً  11تحویل نشده را درخواست نمود 

صورت عدم تحویل کاال توسط فروشنده ، خریدار می تواند از طریق کارگزار خود درخواست فسخ معامله را تا پایان آخرین روز مهلت 

روزه به اتاق پایاپای ارائه نماید.پس درخواست تحویل با تاخیر ، حق فسخ خریدار را طی این مدت محدود نکرده و وی همچنان  11

حقی برای عرضه کننده ، روزه ، آزادانه به فسخ معامله اقدام نماید؛ لذا چنین درخواستی در نقطه مقابل  11تواند تا پایان مدت می 

ایجاد نکرده و وی نمی تواند به علت تقدیم چنین درخواستی از سوی خریدار ، خواستار شناسایی این مدت به عنوان مهلت گردیده و 

تحویل با تاخیر بهتر بود امکان فسخ قرارداد در درخواست روزه را ممکن بداند.البته به نظر ما در فرض  11دت تحویل کاال تا پایان م

طی این مدت ممنوع می گردید، زیرا تقدیم چنین درخواستی چه بسا عرضه کننده ای که به عللی غیر عامدانه قادر به انجام تعهدات 

ازد! به هر ترتیب پس از خود نبوده است را به سوی انجام تعهد خود سوق دهد اما ناگهان با فسخ قرارداد از سوی خریدار مواجه س

روزه و عدم ارائه درخواست فسخ از سوی خریدار ، تعهدات طرفین از نظر شرکت ایفا شده تلقی گردیده و امکان  11گذشت زمان 

روزه به عمل  11جبران خسارت و ...مرتفع می گردد و چنانچه درخواست فسخ معامله در مدت توسل به مکانیزم های بورس جهت 

دستورالعمل تسویه ، وجوه پرداخت شده جهت خسارت تاخیر به عنوان بخشی از وجوه خسارت فسخ  11ماده  1اس تبصره آید ، بر اس

درصد ارزش کاالی تحویل نشده به قیمت معامله به  1شامل  11لحاظ خواهد شد.خسارت فسخ قرارداد نیز بر اساس تبصره ماده 

رت روزشمار و به ازای روزهای بین زمان واریز وجه معامله به حساب فروشنده یا /. درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده به صو11عالوه 

                                                           
وضع گردیده ، چنانچه خریدار به علت عدم درخواست فسخ یا تحویل با تاخیر در  14ره ای که در تبصره ماده سوالی که در اینجا مطرح می گردد اینست که با وجود اما-1

نکه فروشنده مکلف است انجام تعهد از سوی خود را به اثبات تعهد فروشنده با وی است یا آروزه ناچار به مراجعه به هیات داوری گردد ، مسئولیت اثبات عدم انجام  81مدت 
واعد عمومی مراجعه نمود و اصل ند؟ به نظر ما همانطور که در این تبصره ذکر گردیده ، چنین اماره ای صرفاً از سوی بورس قابل استناد است ودر غیر این مورد باید به قبرسا

 را بر عدم انجام تعهدات فروشنده بنا نهاد.
ند تحویل کاال را ثابت کند ،هیات داوری به چه امری حکم می کند؟ آیا فروشنده مکلف به تسلیم کاال حال چنانچه خریدار اقدام به طرح دعوی نموده و فوشنده نیز نتوا-1

دستورالعمل تسویه تعیین می گردد یا آنکه هیات داوری بر اساس ضوابط عام حقوقی رسیدگی خواهد نمود؟  11و  11می گردد ؟ خسارات تاخیر در تحویل بر اساس مواد 
پاسخی به این پرسش نیز داده نشده است. متاسفانه در مقررات  



زمان یکسانی اراده های 

دـهــام تعــخ با انجــفس  
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کارگزار وی تا بازپرداخت مبلغ مقادیر تحویل نشده از سوی کارگزار فروشنده می باشد.پس در چنین حالتی نه تنها خسارت عدم انجام 

م تعهد نیز پرداخت خواهد شد ؛ امری که به وضوح با قواعد تعهد به خریدار پرداخت می گردد ، بلکه به نوعی خسارت تاخیر در انجا

عمومی جبران خسارات قراردادی ناهماهنگ است ، زیرا جمع بین خسارت عدم اجرای تعهد و تاخیر آن غیر منطقی است.البته شاید 

سارتی است که منبعث از وجود /. درصد وجوه دریافت شده ( در واقع خ11استدالل شود که در اینجا خسارت پیش بینی شده ) روزانه 

بسیار باالتر از سود وجوه خریدار در نزد فروشنده بوده و خسارت تاخیر محسوب نمی گردد ،در حالیکه از یک طرف وضع چنین مبلغی 

رده شده از این وجه به صراحت به عنوان خسارت تاخیر نام ب ، همانطور که مشاهده گردید 11ده روزانه پول نقد بوده و همچنین در ما

است ، لذا تنها توجیهی که برای وضع این مصوبه می توان ارائه نمود سخت گیری و ضمانت اجرا بخشیدن به تعهدات فروشنده است 

روزه  11درصد مبلغ ارزش معامله طی زمان  11تا در صورت نقض آن با ضمانت اجرای سنگینی مواجه شده و چه بسا به بیش از 

درصد پیش بینی می گردید ، فروشنده بعد از روز بیستم عمالً  1اقتصادی نیز اگر صرفاً همان خسارت  محکوم گردد.از لحاظ تحلیل

 انگیزه ای برای انجام تعهدات خود نداشت ) نمودار ذیل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد نیز محکوم می گردید و به نفع وی بود که قرارداد به  1زیرا از روز بیستم به بعد وی در صورت انجام تعهد به خسارت بیش از 

/. درصد به نفع وی است که هر چه زودتر تعهد خود را 11 صدی و همچنین خسارت روزانهدر 1نتهی گردد اما با جمع خسارت فسخ م

و ضمانت اجرایی قوی برای  انجام داده و از پرداخت خسارات روزانه رهایی یابد.شاید در نگاه اول وضع چنین راه حلی مفید باشد

غیر ارادی توانایی انجام  ه به علت مشکالت غیر قابل پیش بینی واما در جایی که فروشند ، معامالت بورس کاال به حساب آید

تعهدات خود را نداشته باشد ، چه بسا خریدار از طرح درخواست تحویل با تاخیر) به جای درخواست فسخ( سوء استفاده نموده و زمینه 

ع همچنین پیش بینی خسارات روزانه را می توانستیم از مبلغ کمتر شرودرصدی از سوی فروشنده را فراهم سازد. 11پرداخت خسارت 



نموده و آنرا به صورت پلکانی افزایش دهیم تا بدین وسیله زمینه انجام تعهد فروشندگان و تشویق آنان به انجام تعهد فراهم می 

 گردید.

 درخواست فسخ-ب

نسبت به تقدیم  14روزه مذکور در ماده  81چنانچه فروشنده نسبت به تحویل کاالی عرضه شده اقدام نموده و خریدار ظرف مهلت 

خسارت فسخ به نحو ذکر شده در بند قبل را دستورالعمل تسویه فروشنده مکلف است  11درخواست فسخ اقدام نماید ، بر اساس ماده 

ن مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافو ، از محل وجوه یا به خریدار پرداخت نماید که ای

در این ماده از درخواست فسخ نام برده شده است و این ابهام را ایجاد می کند که آیا وی .1وثایق کارگزار فروشنده تامین خواهد شد

پایاپای صورت می پذیرد؟ بر اساس ضوابط حقوقی ، اعمال حق فسخ صرفاً از  صرفاً درخواست فسخ را نموده و عمل فسخ توسط اتاق

سوی طرفین معامله یا اشخاص ثالثی که آنان اعمال حق فسخ را به ایشان تفویض یا توکیل نموده باشند قابل اعمال است ، پس می 

منظور از درخواست فسخ در واقع همان اعالم فسخ بایست ظاهر این ماده را منطبق با اصول حقوقی تفسیر نمود و قائل به آن شد که 

بوده و ماهیت انشایی دارد نه استدعایی.همچنین در ماده مذکور از فسخ قسمت تحویل نشده صحبت به میان آمده و ظاهراً امکان 

تکافوی نیاز وی را فسخ تمام قرارداد مجاز شمرده نشده است ، در حالیکه به نظر می رسد چه بسا مقدار کاالی تحویلی به مشتری 

ننموده و به نفع وی باشد تا همان بخش تحویل شده را نیز به فروشنده مسترد سازد و شاید مخیر نمودن خریدار به پذیرش بخش 

کاالی عرضه شده می باشند ، با این  بخشی ازتحویل شده مانع از آن می گردید که فروشندگانی که عالم به عدم قدرت بر تحویل 

 یدار موظف به پرداخت وجه معامله تا آن میزانی که تحویل گرفته است ،ترغیب به انجام چنین معامالتی گردند.تحلیل که خر

 تحویل کاال با کیفیت پایین-بند پنجم

یا نداشتن شرایط کیفی الزم کیفی یکی از مهمترین اختالفاتی که در معامالت بورسی به وفور ایجاد می گردد ، نداشتن استانداردهای 

مندرج در امید نامه یا اطالعیه عرضه می باشد.بر اساس ضوابط قانون مدنی چنانچه موضوع تعهد کلی باشد ، متعهد مجبور نیست از 

فرد اعالی آن تعهد خود را ایفا کند و معیوب نبودن کاال در این خصوص کفایت می کند.در نتیجه تحویل کاالی بی کیفیت اما غیر 

اما در خصوص عرضه کاال در بورس ،شرط پذیرش کاال و صدور مجوز عرضه آن ،  .وب می گردددین محس ءمعیوب نیز ایفا

                                                           
له ای هیچ گونه تضمینی جهت همانطور که در گفتار قبل اشاره شد پرداخت مبلغ معامله به فروشنده منوط به صدور حواله کاال از سوی کارگزار وی می باشد اما چنین حوا-1

بخش تعاریف دستورالعمل  3لذا ضروری است تضامینی از فروشندگان جهت انجام تعهد اخذ گردد.تضمین نیز بر اساس بند  ، تحویل کاال از سوی فروشنده ایجاد نمی نماید
را نیز مورد پذیرش  تسویه شامل وجه نقد ،ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت می باشد که البته ممکن است هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی تضامین دیگری

فرضی را پیش دستورالعمل  11هد.این تضمین می بایست به نحوی باشد که هم پوشش دهنده اصل وجه معامله بوده و هم خسارات و کارمزدها را در برگیرد.اما ماده قرار د
اید تا حدودی غیر منطقی به نظر آید.قائل شدن به بینی کرده که تضامین فروشنده نزد اتاق کافی نبوده و لذا اتاق پایاپای مجاز گردیده از تضامین کارگزار استفاده کند که ش

خود را به شکل ناقص و ابتری جلوه گر نموده است.در شیوه کارگزار  موضوع کارگزار محوری داشته کهتضامنی کارگزار در این خصوص به نظر ریشه در  شبهه مسئولیت
ن و ت تضامین الزم را از مشتریان اخذ کند ، در حالیکه از یک طرف اخذ تضامین از فروشندگامحوری طرف حساب اتاق پایاپای کارگزاران طرفین بوده و وی خود مکلف اس

بوده و از طرف دیگر چنانچه این تضامین تکافوی  شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه )در حال حاضر شرکت بورس کاال( تیارات تعیین میزان و حدود آن جزو اخ
د ، کارگزار مسئول پرداخت آن قرار می گیرد! امری که به وضوح متناقض و غیر منطقی بوده و ضروری است جایگاه و مسئولیت هر کدام از جبران خسارت خریداران را نده

 ارکان بازار سرمایه به نحو شفاف تری و متناسب با اختیارات تعیین گردد.



گواهی استاندارد کاال و در مورد کاالهایی که مشمول استاندارد اجباری نمی باشند ، گواهی کنترل کیفیت از آزمایشگاه های دوجو

 .1مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ضروری است

نیز می بایست ذکر گردد که بخشی از آن به مشخصات کیفی  "مشخصات کاالی قابل عرضه"ین در فرم سفارش فروش همچن

عرضه اختصاص دارد.اما با این حال چه بسا کاالی تخصیص یافته برای خریدار فاقد کیفیت الزم باشد.در چنین حالتی  موردکاالی 

همانند تامین  ، و بتواند با فراهم نمودن ادله ای مبنی بر نداشتن کیفیت الزم کاال چنانچه خریدار از تحویل گرفتن کاال امتناع کند

دلیل ،آنرا به اثبات برساند ، شاید بتوان فروشنده را در چنین مواردی مشمول همان قواعد عدم تحویل کاال به حساب آورد و ضمانت 

اما در جایی که کاال به خریدار تحویل گردیده و وی سپس مدعی عدم  1اجراهای مربوط به آنرا در این خصوص نیز جاری دانست.

کیفیت کاالی تحویل شده گردد ، مشکالت عمدتاً اثباتی متعددی ایجاد می گردد که شاید مهمترین آن این مساله باشد که خریدار 

وی تحویل داده است؟ همچنین چنانچه  چگونه باید ثابت کند که کاالی فاقد کیفیت مورد ادعا همان کاالیی است که فروشنده به

صرفاً یک بخش از کاال فاقد کیفیت الزم باشد تکلیف چیست؟ آیا در چنین حالتی می توان فروشنده را در حکم کسی دانست که به 

 11 طور کل کاالیی در آن بخش به خریدار تحویل نداده است و تمام ضمانت اجراهای مربوط به عدم تحویل کاال مذکور در ماده

 11در دستورالعمل تسویه در خصوص موضوع عدم کیفیت کاال صرفاً ماده  دستورالعمل تسویه را در این خصوص نیز جاری دانست؟

در کلیه قراردادهای منعقده در بورس چنانچه خریدار نسبت به کیفیت یا کمیت "به این امر اختصاص یافته است که مقرر می دارد 

ماه پس از تحویل کاال به همراه مستندات مربوطه  8ض باشد ، می بایست اعتراض خود را حداکثر تا کاالی تحویل گرفته شده معتر

کتباً به کارگزار و اتاق پایاپای اعالم نماید.پس از انقضای مهلت مذکور هیچگونه اعتراضی از سوی خریدار پذیرفته نمی 

اعتراض خود در خصوص کیفیت یا کمیت کاالی تحویل گرفته همانطور که مشاهده می گردد مشتری سه ماه مهلت دارد که ."شود

.در این ماده فارغ از 8شده را به کارگزار و اتاق پایاپای اعالم نماید ؛ مهلتی که به نظر بیش از حد الزم در نظر گرفته شده است

؟ 1تکلیف چه خواهد بود موضوع عدم تعیین تکلیف موضوعات اثباتی ،همچنین مشخص نگردیده که در فرض پذیرش فقدان کیفیت

آیا فروشنده موظف است کاالی غیر منطبق را مسترد نموده و و کاالی با کیفیت الزم را به خریدار تحویل دهد؟ در چنین فرضی آیا 

                                                           
11/11/1831س کاالی ایران مصوب دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بور 3ماده -1  
یت ، بار اثباتی بر عهده نکته حقوقی ظریفی که در اینجا مطرح می گردد اینست که در فرض عدم تحویل گرفتن کاال از سوی خریدار و نبود دلیلی جهت اثبات فقدان کیف-1

را ارائه داده اما خریدار از تحویل گرفتن آن امتناع کرده یا آنکه خریدار باید ثابت کند که  کدام یک از طرفین است؟ آیا فروشنده می بایست ثابت نماید که کاال با کیفیت الزم
نمود آنچه باید اثبات شود صرفاً کاالهای ارائه شده به وی فاقد کیفیت الزم بوده و بر همین اساس وی از تحویل گرفتن آن امتناع ورزیده است؟ در اینجا می توان استدالل 

زیرا عموماً کاالهای تحویلی دارای کیفیت است اما در مقابل می توان استدالل نمود اگر کاال  ، و در خصوص کیفیت باید اصل را بر داشتن کیفیت الزم نهاد ارائه کاالست
به  81در قانون بیع بین المللی کاال در مواد  ، اصل بر آنست که  نوعاً خریداران در این حالت از تحویل گرفتن آن امتناع نمی کنند.چنین مساله ای اشددارای کیفیت الزم ب

 : بعد مطرح و اصل بر عدم انطباق کاال ) به استثناء موارد خاص( نهاده شده است.جهت مطالعه تفصیلی در این خصوص مراجعه نمایید به
Bridge ,Michael , The international sale of goods , oxford , 2007 , p 342 , Ferrari , franco , torsello , marco , 

International sales law , west academic , 2015 , p 17 , szasz , ivan , A uniform law on international sales of 

goods , sellier , 2011 , p 225 

 
مدتی که با توجه به اوضاع و احوال ممکن باشد کاال را بازرسی ( مشتری موظف گردیده ظرف کوتاه ترین 1331کنوانسیون بیع بین المللی کاال ) وین  83در ماده -8

روز بعد از تحویل گرفتن مال  3حداکثر تا  ) که از لحاظ موضوع ما قابل قیاس با عدم انطباق کاالست( قانون تجارت دادن اطالع آوارای 831کند.همچنین بر اساس ماده 
 التجاره قابل پذیرش می باشد.



ر خسارات مربوط به عدم تحویل کاال و تحویل با تاخیر کاال نیز می بایست پرداخت شود؟ همچنین آیا امکان فسخ قرارداد برای خریدا

مربوط به عدم تحویل کاال فراهم است؟ متاسفانه پاسخ هیچ یک از پرسش های فوق را نمی توان در دستورالعمل طبق ضوابط 

ضوابط "خر آن مقرر گردیده بود آین ماده در بخش رد و از همین روی در زمان تصویب اتسویه و سایر مقررات بورسی مشاهده ک

و  "ناشی از تحویل کاال به پیشنهاد شرکت به تصویب هیات مدیره سازمان خواهد رسید مربوط به رسیدگی به شکایت کیفی و کمی

جالب آنجاست نه تنها چنین ضوابطی هیچگاه تصویب نشد بلکه قسمت اخیر این ماده نیز در اصالحات بعدی دستورالعمل حذف 

ش بینی تمهیداتی می توان اختالف معامله کنندگان گردید و حذف صورت مساله به حل آن ترجیح داده شد! در حالی که مطمئناً با پی

وسیله  زرسی کاال را شناسایی نمود و بدیندر خصوص کیفیت کاال را به حداقل رساند.به طور مثال می توان شرکت های معتبر با

ختالف بین .رویه حال حاضر بورس کاال بدین صورت است که در فرض ا1بسیاری از مشکالت اثباتی در این خصوص را حل نمود

خریدار و فروشنده در خصوص کیفیت کاالی تحویلی ، طرفین به هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار هدایت گردیده و عمالً 

مکانیزم های بورس را عمدتاً به علت نقص و اجمال قوانین قابل اجرا نمی دانند؛ امری که خریداران از بورس را در گیر در روند مطول 

 فراهم می آورد.ه و موجبات نارضایتی آنان را قضایی نمود

 بهینه سازی ساختارها و روش ها ضرورت -مگفتار چهار

و در بخش  8همانطور که در بخش آغازین این مقاله اشاره گردید ، معامالت بورس کاال به دو بازار فیزیکی و مشتقه تقسیم می گردد

فیزیکی ، هدف مشتریان خرید و فروش واقعی کاال به نحوی که به تسلیم آن ختم گردد ، می باشد.در اکثر بورس های شاخص دنیا 

همانند بورس فلزات لندن و همچنین بورس شیکاگو ، شاید نتوانیم آنچه در بورس کاالی ایران در بخش بازار فیزیکی می گذرد را 

منعقد گردیده و بیش از  4به صورت آتی )توام با اختیار خرید و فروش یا بدون آن( وماًین بورس ها قراردادها عممشاهده نماییم.در ا

لذا تطبیق ضمانت اجرای موجود در این بورس ها با آنچه در بازار 1درصد این قراردادها نیز به تحویل فیزیکی ختم نمی گردد. 31

ان امکان پذیر نمی باشد و هر چند در قراردادهای آتی نیز امکان تحویل کاال در آن فیزیکی بورس کاالی ایران می گذرد ، چند

بورس ها موجود می باشد اما ساختار آن بورس ها و مکانیزم حاکم به نحوی است که نوع ضمانت اجراها ، متفاوت از آن چیزی است 

به عنوان ابزار تضمین گر زات لندن ی همچون بورس فلیی که در بورس هایکه ما در ایران شاهد آنیم.یکی از مهمترین ابزارها

                                                                                                                                                                                           
کمیت نیز مطرح گردیده است و این بحث را مطرح می سازد که در فرض کمیت مگر نمی توان آنرا منطبق با عدم تحویل کاال از سوی فروشنده  در این ماده موضوع-1

را به نحو کامل تحویل ه کاال دانست؟ و دلیل تکرار آن در این ماده چیست؟به نظر ما این اختالف د رکمیت مربوط به حالتی است که مشتری اقرار نموده یا پذیرفته است ک
 گرفته اما پس از توزین مجدد کاال ، متوجه نقص کمی آن شده باشد.

شتر در باشد.جهت مطالعه بیاستفاده از شرکت های بازرسی کاال امروزه در بسیاری از بورس های کاالیی معتبر جهان همانند بورس فلزات لندن یا بورس شیکاگو رایج می -1
  این خصوص مراجعه نمایید

العمل اجرایی معامالت در مقررات بورس کاال اشاره صریحی به اصطالح بازار فیزیکی نشده است و چنین تفکیکی را می توان از محتوای دستورالعمل معامالت و دستور-8
شناخته شده و به صورت یکپارچه طی یک  ، صراحتاً چنین تقسیم بندی به رسمیت 1831قراردادهای آتی  بدست آورد.در آیین نامه معامالت بورس انرژی مصوب سال 

 دستورالعمل هر دو را در برگرفته است.
 

 

4-future 
5-cme ,a traders guide to future ,available at www.cmegroup.com/education/files , uddin , akther , conventional 
future ,msh law review 2008 , p 334 , till , Hilary , why some future contracts succeed an others fail , business 
school , vol 2 , 2014 

http://www.cmegroup.com/education/files


 معامالت مورد استفاده قرار می گیرد ، انبارها می باشند.با استفاده از انبارها ، خریدار مطمئن است که کاال در انبارهای مورد وثوق و

از زیر بار ارائه تضامین سنگین به بورس پذیرفته شده توسط بورس موجود بوده و از طرف دیگر فروشنده نیز با تحویل کاال به انبار 

رهایی می یابد.متاسفانه در کشور ما انبارها حتی در حوزه غیر بورسی نیز تکامل نیافته اند و از نقش مهمی که می توانند در حوزه 

های عمومی ، تا موسوم به تصویب نامه تاسیس انبار 1841و هر چند قانون مصوب  مالی و اقتصادی داشته باشند ، غفلت شده است

حدودی برخی خالء های موجود در خصوص انبارداری را پر نموده است ، اما مشکل اصلی در نبود انبارهای حرفه ای و به روز می 

باشد که این امر اجازه پیاده سازی نظام انبارداری در معامالت بورس را نمی دهد و ضروریست دولت در این خصوص به حمایت های 

زمینه تاسیس اینگونه انبارها توسط بخش خصوصی همت گمارد.همچنین ساختار بورس های پیشرفته مخصوصاً در الزم و ایجاد 

بخش اتاق پایاپای به نحوی است که ضمانت معامالت در بستری مناسب تر به منصه ظهور می رسد.در بورس فلزات لندن اعضای 

الی باال بوده و همین اعضاء مسئول تسویه وجوه خرید و فروش مشتریان خود اتاق پایاپای عمدتاً بانک ها و نهادهای مالی با قدرت م

می باشند ، در حالیکه در معامالت فیزیکی بورس کاالی ایران همانطور که اشاره گردید کارگزاران صرفاً به عنوان واسطه معامالت 

تسویه امروزه تنها اشخاص مطرح در  1می باشد.مطرح بوده و هر مشتری خود مسئول تسویه معامله و تحویل کاال به طرف مقابل 

کارگزاران می باشند که در ساختار موجود بیشتر نقش بازاریاب را بر عهده داشته و عالوه بر آنکه مسئولیتی در  ،معامالت بورسی

سئولیت آنان در آنچنان ناچیز است که در فرض قائل شدن به م خود ندارند ، همچنین سرمایه آنها خصوص اعتبار سنجی مشتریان

نمی توان در این خصوص طرفی بربست.لذا ضروریست قبل قبال مشتریان خود )آنچنان که در دستورالعمل تسویه مشاهده نمودیم( 

از آنکه ضمانت اجرای معامالت را بر ساختار کنونی تقویت نمود و ارتقا داد ، سعی نمود اندکی نیز به اصالح ساختار معامالت و چینش 

 رح در آن همت گمارد و به سمت سازوکاری کارا و مفید گام برداشت.اشخاص مط

 نتیجه گیری

معامالت فیزیکی بورس کاالی ایران بخش مهمی از معامالت بورس کاالی ایران را بر عهده دارد و در کشور ما که سیستم عرضه و 

رانت ها و واسطه های متعدد در آن دخیلند ،  تقاضای بسیاری از کاالهای اساسی از جمله محصوالت پتروشیمی به نحوی است که

معامالت این محصوالت در بورس کاال می تواند و توانسته است تا حدود زیادی عالوه بر کشف قیمت واقعی و منصفانه ، راه وصول 

ویه معامالت این ه کاالی مورد نیاز را فراهم سازد ، اما علی رغم وجود این حسن ، مکانیزم حاکم بر تسمصرف کنندگان واقعی ب

عدم وجود بازار کامالً مشابه این بخش از معامالت در سایر  وبورس ، خواه به علت عدم دقت در تنظیم و خواه به علت نوپا بودن 

بورس های جهان و همچنین نبود تجربه کافی در این خصوص ،به نحوی است که ایرادات متعددی را می توان بر آن وارد ساخت.در 

تسویه معامالت بورس کاال از یک طرف شاهد آنیم که با طرفین معامله رفتار عادالنه صورت نپذیرفته و شاید بتوان ادعا دستورالعمل 

نمود که نگاه بیشتر بر حمایت از خریداران استوار گردیده است.همچنین ایراد بسیار مهم دیگر مسکوت ماندن مصادیق بسیاری از 

                                                           
است که تحت این عنوان مطابق دستورالعمل و هر شخص حقوقی دیگری دانسته  دستور العمل تسویه اعضای اتاق پایاپای را کارگزار ،کارگزار/معامله گر 1ماده  در-1

به عنوان عضو در اتاق پایاپای قائل پذیرش اعضا در اتاق پایاپای ، به عنوان عضو اتاق پایاپای پذیرفته شده باشند و ظاهراً منعی جهت ورود نهادهای مالی از جمله بانک ها 
ماده به تصویب نرسیده است.همچنین چیستی و ماهیت عضویت و حدود مسئولیت عضو اتاق در قبال  نشده است اما متاسفانه تا کنون دستورالعمل پذیرش مذکور در این

یاپای مطمئناً گرته برداری مشتری و بورس نیز مبهم بوده و شاید از همین روی تا کنون دستورالعمل مذکور به عالم هنجارها پای ننهاده است.سیستم عضو محوری اتاق پا
هایی می است اما تصویب کنندگان مقررات نتوانسته اند جایگاه واقعی آنرا در بازار سرمایه ایران طراحی نموده و از همین روی شاهد چنین آشفتگی  شده از نظام های غربی

 باشیم. 



راحتی و مختصر اعالم گردیده که در این فروض تعهدات طرفین از لحاظ بورس ایفا شده تلقی روابط حقوقی طرفین می باشد که به 

 سازمان بورس و اوراق بهادار می گردد و مشخص نیست معامله کنندگانی که خالف این فروض را به اثبات برسانند ، در هیات داوری

اساس ضمانت اجراهای بورسی به روابط حقوقی طرین رسیدگی  با چه برخوردی مواجه می گردند.آیا هیات داوری در این فروض بر

، حدود اختیارات و تکالیف بورس خواهد نمود یا آنکه قوانین عام از جمله مقررات قانون مدنی را چراغ راه خود قرار می دهد؟ همچنین 

رفاً مامور ثبت سفارش مشتریان بوده و حتی و کارگزاران نیز به شکل متناسب تنظیم نگردیده و در حالی که کارگزاران صاتاق پایاپای 

در فرض عدم ثبت سفارش یک مشتری خاص ، می بایست مسئولیت انتظامی را گردن نهند ، اما با این حال در فرض عدم کفایت 

لف به تضامین مشتری که اتفاقاً توسط هیات مدیره شرکت تسویه وجوه ) در حال حاضر بورس( تعیین می گردد ، کارگزار راساً مک

جبران خسارات وارده به زیان دیده بوده و به نوعی مسئولیت شبه تضامنی با مشتریان خود دارد. همچنین در موضوع تسویه وضعیت 

و ساختار اتاق پایاپای و مفهوم عضویت و ماهیت آن به کلی مبهم بوده و تا به امروز سازوکار حاکم بر آن مشخص نگردیده است.لذا 

م بر ضمانت اجراهای معامالت بورس کاال را می توان خالء های موجود در مقررات مربوط به تسویه معامالت مهمترین ایراد حاک

و در وادی حیرت بمانند.امروزه  سیاری از سواالت خود پاسخی نیافتهدانست که این امر موجب می گردد معامله کنندگان نسبت به ب

می بایست سعی نمود  تمامی فروض روابط حقوقی اشخاص به صراحت نیت ، و ایجاد حس امدر تنظیم مقررات اقتصادی و مالی 

پیش بینی گردیده و پاسخ درخور به آن داده شود ؛ امری که در دستورالعمل تسویه معامالت بورس کاال آن طور که بایسته است 

 رعایت نشده و ضروری است در این خصوص اصالحات الزم به عمل آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مورد مطالعهمنابع   

منابع فارسی-الف  

، ترجمه شده توسط موسسه موج ، دفتر مطالعات اقتصادی  مهندسی مالی و قراردادهای اسالمیاقبال ،منور ،خان ، طریق اهلل ،

 1831مرکز پژوهش های مجلس ،

 11،فصلنامه بورس اوراق بهادار ،شماره ضمانت اجرای حقوقی معامالت در بازار سرمایه انصاری ، علی ،صفدری ،مرضیه ،

  31،زمستان 
 

  1831،انتشارات سمت ،  حقوق بازار سرمایهسلطانی ،محمد ، 

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در بازار  99تبیین و تحلیل جایگاه ماده سلطانی ، محمد ،

  31،زمستان  11،فصلنامه بورس اوراق بهادار کشور ،شماره  سرمایه کشور

 1833،شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس ، چاپ دوم ، هیات داوری بازار اوراق بهادارسوادکوهی ، سام ،

 ه.ق 1411، چاپخانه مهر ، 1، جلد  منهاج الصالحینخویی ، ابوالقاسم ، 

 1831، معصومی نیا ،غالم علی ،ابزارهای مشتقه ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

، مجله حقوقی دادگستری ، شماره قانون و اعتبار زمانی آن با تاکید بر مفهوم و اوصاف قانون موقت میرزایی ، اقبال ، 

31  ،1838  

 ه.ق1411، 11، دارالکتب االسالمیه ، جلد  جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالمنجفی ، محمد حسن ، 
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