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 132-106 صفحه، 1399، پاییز و زمستان 2های نوین، دورۀ اول، شمارۀ دوفصلنامۀ تخصصی حقوق قراردادها و فناوری

 

 نفت یآت یکیالکترون یقراردادها لیتشک و یمبان
 3قناد فاطمه 2،یمیرح اهللفتح 1،یگلناز جالل

 13/10/1399تاریخ پذیرش:   10/8/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
ای قرار دارد و طبیعی است که در این وادی تاجران ایران از لحاظ صادرات نفت در جایگاه ویژه

های نوین، اورینیز به دنبال بازار بهتر و کسب سود بیشترند. با توسعه و پیشرفت اینترنت و فنّ
که از بین بازار بورس این است. گرفتهسیر صعودی اقتصاد جهان به سمت تجارت الکترونیک 

و معامالت خود را با است یک برای تاجران نفت مناسب المللی فارکس کدامایران و بازار بین

اسخ ها پاالتی است که به آنؤدست آورند، سچه نوع قراردادی منعقد کنند تا سود بیشتری به
بورس و  ضمن تبیین ماهیت و مبانی بازارهایاین پژوهش بر آن است تا  داده خواهد شد.

یکدیگر نگاه  در مقایسه باها التفاوت، به مزایا و معایب آنو قراردادهای آتی و مابه فارکس
 تطبیقی داشته باشد و انعقاد قراردادهای آتی را در این دو بازار بررسی کند.

المللی فارکس در ایران قانونی و مشروع حاکی از آن است که بازار بین های پژوهشیافته
شود ای فراوانی برای تاجران نفت دارد و ثابت میهبازار بورس مزیت در مقایسه بابوده و 

التفاوت در صورت استفاده از قراردادهای مابه ،همچنین معامالت در این بازار قمار و ربا نیست.
از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد. برای انعقاد  ،مالت خوددی در معاافیا سی

 قراردادهای آتی در بازار بورس و بازار فارکس نیاز به تشریفات خاصی است.
قراردادهای الکترونیکی، قراردادهای آتی نفت، بورس معامالت آتی انرژی، ابزار  :یدیکل واژگان
 مشتقه
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 مقدمه
شود و بخش مهمی از بازارهای جهانی را شمرده می انرژیترین منابع نفت یکی از مهم
بازار معامالت کند، در اقتصاد ایفا مینفت . با توجه به نقش مهمی که دربر گرفته است

ای قرار دارد و . ایران از لحاظ صادرات نفت در جایگاه ویژهاستشده بسیار گسترده  آن
 .باشندطبیعی است که در این وادی تاجران نیز به دنبال بازار بهتر و کسب سود بیشتر 

بازارهای سنتی که از گذشته تا به  :طور کلی در جهان دو نوع بازار مالی وجود داردبه
و بازارهای جدید که به آن دربر گرفته است حجم بسیار زیادی از معامالت را  حال

شود. این بازارهای جدید یا مشتقه از بازارهای سنتی ایده و بازارهای مشتقه نیز گفته می
با توسعه و پیشرفت اینترنت و  ،امروزه دارند.گوناگونی ند و خود نیز انواع اهرفتالگو گ

 .قتصاد جهان سیر صعودی به سمت تجارت الکترونیک گرفته استهای نوین، ااوریفنّ

از بین بازار بورس ایران ها پاسخ داده خواهد شده که در این پژوهش، به این پرسش

و معامالت خود را است برای تاجران نفت مناسب یک کدام 1المللی فارکسو بازار بین

قراردادهای آتی و  .دست آورندبا چه نوع قراردادی منعقد کنند تا سود بیشتری به

نشده ر جدی بررسی طوبهایران  درهنوز  ،نوظهوربودنعلت به  ،نفت 2(CFD) دیافسی

هدف از این بنابراین،  ماهیت و زوایای حقوقی این قراردادها ناشناخته مانده است. و

 ،مقاله ایندر است. نفت  ۀبا یکدیگر در حوزمذکور  بازارها و قراردادهای ۀیسنوشتار مقا

علل و عوامل و  شودبررسی این بازارها مزایا و معایب بر آن است که با نگاه تطبیقی قصد 

 .گرددواکاوی بازار فارکس در ایران شدن غیرقانونی اعالم

های تصویب قوانین جدید و زمینهباشده ثر ؤو م این پژوهش راهگشا رودامید می

 را فراهم آورد.

                                                      
1. Forex Market 

2. – Contract For Difference 



 1399 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 1دورۀ  های نوین                          قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

108 

  المللی فارکسبازار بینمبانی و  مبانی بازار بورس ایران. 1

های اقتصادی بورس ایران زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار است. بازار فعالیت
شود. بازار مین میأسرمایه به معنی بازاری است که در آن تقاضای وجوه بلندمدت ت

نامیده شد که بعدها بانک اعتبارات صنعتی  1325سیس بانک برنامه در سال أسرمایه با ت
وجود آمد. اوراق مشتقه یکی از ابزارهای مالی موردمعامله در بازار سرمایه است. به

به مشتقات کاال، مشتقات اوراق بهادار و مشتقات ارز براساس دارایی پایه، اوراق مشتقه 
ای برخوردار زارهای مشتقه، قراردادهای آتی از اهمیت ویژهبشود. در میان اتقسیم می

سهم بسیار زیادی  ،ترین نوع ابزارهای مشتقهیکی از کامل منزلۀبه ،ردادهای آتیقرا است.
 ها دارند.در افزایش حجم معامالت بورس

یک قانون بازار  ۀاز ماد 11مالی است که در بند  ۀقرارداد آتی از ابزارهای مشتق»

اردات و به لحاظ وابستگی شدید اقتصاد داخلی به و اوراق بهادار شناسایی شده است.

ای العادهارتباط کامل متغیرهای کالن اقتصادی با نرخ ارز، کنترل نرخ ارز از اهمیت فوق

برخوردار است. با وجود ضرورت فوق درخصوص ابزارهای مالی و مشتقات ارزی که 

در کنترل این نوسانات نقش اساسی دارند نظام قانونی و قضایی در وضع قانون، ایجاد 

جهرمی و پسندیده،  افتخار) «رویه تالش چشمگیری نداشته است.قضایی و وحدت  ۀروی

 (14 ص ،1399

 ۀو توسع دست آوردهبههای اقتصادی مردم جایگاه خوبی بین فعالیتدر بازار بورس 

دهد نسبت به دیگر بازارهای همین موضوع نشان می است.خوبی در اقتصاد ایران داشته 

 .شده استگذاران سرمایه جذبسبب ها و مزایایی دارد که مالی برتری
بازارهای مالی  نیتریکی از بزرگ و است 1بازار فارکس مخفف تبادل ارز خارجی

شوند به یکدیگر سنجیده میدر این بازار نسبتگوناگون رود. ارزهای شمار میبهجهان در 

طال و نفت  و این بازار ارتباط مستقیمی با سهامآید. دست میو نرخ برابری ارزها به

روزانه این بازار گیرد. در فارکس انجام می 2انکارگزاراز سوی اما این معامالت نیز  ،ندارد

                                                      
1. Foreign Exchange 

2. Broker 
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ها دالر سود شود و بسیاری از تاجران موفق روزانه میلیونجا میدالر پول جابهها میلیون

 .آورنددست میبه

برخالف بازارهای مالی سنتی که در مکان فیزیکی خاص و قوانین  ،تبادالت این بازار

در محل مشخصی متمرکز نیست و در حقیقت معامالت از شود، یافته انجام میسازمان

به  اًاصطالحرو ازاینپذیرد. بانکی صورت میارتباط بین ۀتلفن یا شبک و طریق اینترنت

 ، معاملهمکان فیزیکی دسترسی به این بازار علت نبودشود. به گفته می 1آن بازار فرابورس

توانند گران میمیسر شده و معامله ه،ساعت24صورت از روز دوشنبه تا پایان روز جمعه، به

این  ۀکنند. فعاالن عمدکنترل  معامالت خود را اینترنتی ۀبا استفاده از تلفن یا شبکفقط 

های بزرگ، های مالی، شرکتها، نهادهای مرکزی، سایر بانکها، بانکدولتبازار 

تاجران کاال و  و اشخاص کنندگان ارزهای خارجی مانندصرفبازان و مگران، سفتهمعامله

 .(65، ص 1388د )محمدی، ها هستنشرکت

را در الزم  ۀسرمای یتری تمامبرای انجام معامالت از طریق کارگزار نیاز نیست مش

 2تا  1 بلکه با پرداخت سهم کوچکی از حجم کلی معامله )معموالً ،اختیار داشته باشد

شود که امکان مدیریت گفته می 2. به این اعتبار اهرمیکندمعامله  تواندمیدرصد( 

این  سازد.اندک برای مشتریان فراهم می ۀرا با سرمایهای زیادی ها و فرصتموقعیت

پول الزم را برای خرید کاالی  ید تمامگران بایدرحالی است که در بازار بورس معامله

توان هم در بازار صعودی و صورت نقد پرداخت کنند. در بازار فارکس میموردنظر به

در صورت افزایش فقط که در بازار بورس درحالی ،هم در بازار نزولی کسب سود کرد

بر وهگران عالمعامله ،پذیر خواهد بود. در بازار بورسقیمت رسیدن به سود امکان

که بازار الکترونیک درحالی ،پردازندالتفاوت قیمت خرید و فروش، کمیسیون میمابه

در بازار بورس  گران شده است. معموالًها و حذف واسطهفارکس موجب کاهش هزینه

با شفافیت  ،که در بازار فارکسدرحالی ،شودترین قیمت ممکن انجام میمعامله در نزدیک

                                                      
1. Over the counter (OTC) 

2. Leverage 
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مرام و یزدانی، شود )پاکگران قیمت مناسب و عادالنه داده میهمیشه به معامله ،قیمت

 .(147-145، ص 1390

شود تحت عنوان که معامالتی که در بازار فارکس انجام مینظرند ای بر این عده

زیرا قانون  ها را تحت عنوان عقد بیع قرار داد.توان آنگیرد و نمیمی عقد معاوضه قرار

صورت در بازار عوضین معامله بهحال داند و بااینعین را موضوع عقد بیع میط فقمدنی 

فیزیکی وجود ندارد و معامالت به روش اعتباری و از طریق فضای مجازی صورت 

آباد، )رسولی فتححل آن است که به عقد معاوضه تمسک جست راهبنابراین، گیرد. می

 .(125، ص 1391

و  «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» ،قانون مدنی 338 ۀمادبنابر 

یکی از طرفین مالی  معاوضه عقدی است که به موجب آن» ،این قانون 464 ۀطبق ماد

که یکی از این ۀکند بدون مالحظکه از طرف دیگر اخذ می دهد به عوض مال دیگرمی

 .«عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد

تمییز بین عقد بیع و معاوضه تابع که توان نتیجه گرفت فوق می با توجه به تعاریف

بودن عوضین قصد قصد مشترک طرفین است. اگر طرفین بدون توجه به مبیع یا ثمن

اما  ؛تبادل دو چیز را بدون هیچ امتیازی داشته باشند، عقد تابع قواعد معاوضه خواهد بود

و دیگری بهای آن باشد، بر آن توافق  مبیع اگر اراده کرده باشند که یکی از دو عوضْ

 ،اگر تبادل کاال با کاال یا پول با پول صورت گیرد ،عبارتیشود. بهعنوان عقد بیع اطالق می

 گیردتحت عنوان عقد بیع قرار می ،عقد معاوضه است و اگر تبادل کاال با پول انجام شود

 .(323، ص 1396)بیات، 

رود و کار میاتی از قبیل خرید و فروش بهاز یک طرف اصطالح ،در بازار فارکس

نظر به ،این بازارسازوکار شود. با توجه به تبادل ارز مطرح می از سوی دیگر بحث از

زیرا حجم زیادی از این معامالت  ،شده در قالب عقد بیع استرسد که معامالت انجاممی

شود به خرید و فروش اختصاص دارد و یک ارز مبیع و ارز دیگر ثمن درنظر گرفته می

 .(83 -80، ص 1398)نوری و همکاران، 
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اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار  ۀفعالیت کلی ،16/01/1390در تاریخ 

. طبق این شدغیرقانونی اعالم سازمان بورس اوراق بهادار  المللی فارکس از سویبین

این افراد هیچ مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ندارند  ،اطالعیه

مجرم شناخته  کنندعنوان کارگزار فارکس در ایران فعالیت میهایی که بهو درنتیجه شرکت

اوراق بهادار ون قان 49 ۀماد 1بند  ها برخورد خواهد شد. طبقو طبق قانون با آنشوند می

هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان  ،01/09/1384مصوب 

گری یا بازارگردانی که مستلزم اخذ هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/ معاملهبه فعالیت

به حبس  ،یا خود را تحت هریک از عناوین مزبور معرفی کندکند مجوز است مبادرت 

آمده یا دستتا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به تعزیری از یک ماه

ها در نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بنابراین فعالیت کارگزاریزیان متحمل

های کشور نیاز به مجوز از سازمان بورس دارد و سازمان بورس نیز برای کارگزاری

 کند.فارکس مجوز صادر نمی

ها نامشروع اعالم شده است که در زیر به برخی از آنعللی ایران به  بازار فارکس در

 شود:اشاره می

 ؛گر از سوی کارگزاردادن اعتبار به معاملهـ 

 ؛ارز از کشور ۀرویخروج بیـ 

 زیاد؛نوسانات شدید و ریسک بسیار ـ 

کشورهای گذاران گران با سرمایهرقابت معامله بودنناممکناینترنت و کم سرعت ـ 

 ؛خارجی

 ؛بودن معامالت بازار فارکسربویـ 

 ؛صورت واقعیتبادالت ارزی به نیافتنمعامالت صوری و تحققـ 

آداب  ازآگاهی علت نابه های خودش را دارد. کاری ریسکوامروزه هر کسب

گران ضرر به دنبال بازار فارکس، طبیعی است که فعالیت در آن برای معامله تجارت

علم تجارت،  التجاره گواه این است که بدونکید اسالم بر آموزش فقهأت. تخواهد داش

قوانین  فقدان. کشاندگران را به سوی ربا میامالت نیز معاملهترین معسادهبرداشتن در گام
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بلکه در وضع  ،آن در منع نیست ۀشود که چارکالهبرداران می ۀاستفادهم موجب سوء

و از نشده درستی برای فقها تبیین سفانه ماهیت این بازار بهأقوانین و مقررات است. مت

رداری در آن در معامالت ناشناخته که بیم کالهبهای کلی مبنی بر اصل حضور پرسش

موضوعات مختلفی در این زمینه وجود  رود.بودن انتظار نمیرود پاسخی جز حراممی

طور مطلق نامشروع توان آن را بهنمیبنابراین دارد که نیازمند بررسی موشکافانه است. 

سازمان بورس  .کردتکیه  ابهام دارندهمگی  بر چند فتوا که اساساً تلقی کرد و صرفاً

سیس یک شرکت کارگزاری مستقیم تحت نظارت بانک مرکزی ایران، أبا ت ،تواندمی

د گذاران را از طریق کارگزار داخلی و بدون واسطه در بازار فارکس رصفعالیت سرمایه

 .(30-28، ص 1397)برارپور،  کند

از روی شانس بخواهید فعالیت  اگر بیش از حد طمع بورزید یا صرفاً ،در این بازار

خود را از دست بدهید.  ۀشوید و حتی ممکن است تمام سرمایمتحمل ضرر میفقط  ،کنید

از ورود است. حرکت بعدی بازار قابل های الزم پیش تنها راه موفقیت کسب آموزش

خواهید کرد و  1مبادله ،اما اگر دانش خود را در این حوزه افزایش دهید ،بینی نیستپیش

 .(17، ص1391آباد، نخواهید زد )رسولی فتح 2بندیدست به شرط مانند عوام جامعه صرفاً

ممکن است این شبهه ایجاد شود که معامله در بازار فارکس براساس شانس و از 

در قمار شخص از روی حیله و با که این خصوص باید بیان کرد  مصادیق قمار است. در

قصد دارد طرف مقابل را شکست دهد و او را  ؛شودتکیه بر شانس خود وارد بازی می

در آن افراد  که رودشمار میبهمجازی  یکه فارکس بازارحالیاز بازی خارج کند. در

خود در آن  ۀا تکیه بر دانش و تجربب و صرفاً ،طور موازی با یکدیگر، نه در مقابل همبه

دست بهخودشان در معامالت سود  ۀو از حاصل آگاهی، تالش و سرمای کنندمی معامله

با تکیه بر  توان صرفاًدر بازار فارکس، شانس جایگاهی ندارد و نمی ،عبارتی. بهآورندمی

 .(79)همان، ص  سود بردآن در معامالت 

                                                      
1. Trade 

2. Bet 
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 دیافاردادهای سی. ماهیت قراردادهای آتی و قر2

با برای کاالهای کشاورزی استفاده شد.  از قراردادهای آتی بار در بورس شیکاگواولین
تدریج و بهگردید تبدیل سرعت به ابزار حمایتی برای طرفین معامله اندکی تغییرات به

دی نیز یک ابزار مالی مهم افقراردادهای سیی دیگر نیز وارد بازار آتی شدند. کاالها
در این دهد. گران میاست که امکان سودآوری از نوسانات قیمت دارایی پایه را به معامله

 شود.دی بررسی میافقراردادهای آتی و سپس قراردادهای سیماهیت ابتدا  ،بخش

 یآت یقراردادها تیماه. 1-2

شود در سررسید قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می»قرارداد آتی 

و در  4کند بفروشدرا به قیمتی که االن تعیین می 3از کاالی مشخص 2مقدار معینی 1،معین

کند و برای  5شود آن کاال را با مشخصات خریداریمقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می

صورت شرط ضمن عقد متعهد جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به

شوند بگذارند و متعهد می 6جه تضمین نزد اتاق پایاپایعنوان وشوند مبلغی را بهمی

متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان 

 ۀعنوان اباحهریک از طرفین را به وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین

                                                      
 شودیم نییتع بورس از سویاستاندارد و مشخص  صورتبه کاال کی یرو بر یآت یقراردادها دیسررس خیتار: نیمع دیسررس .1

 .دارد وجود یآت معامالت انجام امکان شودیم نییتع که ینیمع یدهایسررس یبرا فقط و

مقدار  نیاز ا یحیصح یهامضرب توانندیم فقط گذارانهیسرما و شودیم نییقرارداد توسط بورس تع ۀقرارداد: انداز ۀانداز. 2

 .کنند معاملهرا 

 یرو بر جهان ییکاال یهابورس در. شودیم منتشر آن طبق یآت قرارداد که شودیم گفته ییدارا ای کاالآن : به هیپا یی. دارا3

 .شودیم منتشر... و ینفت یهاوردهافر انواع فلزات، انواع ،یکشاورز محصوالت لیقب از گوناگونی یهاییدارا

 براساس هیپا ییدارا دادنلیتحو به را خود و رساندیم فروش به را یآت قرارداد بورس در که یکس: فروش یتعهد تیموقع. 4

 فروش را اتخاذ کرده است. تیموقع ،کندیم متعهد ندهیآ در ینیمع خیتار در بورس استاندارد ضوابط

 ضوابط براساس هیپا ییدارا دیخر به متعهد را خود و خردیم را یآت قرارداد بورس در که یفرد: دیخر یتعهد تیموقع. 5

 .است کرده اتخاذ را دیخر تیموقع ،کندیم ینیمع خیتار در استاندارد

6 .Clearing houseیۀتسو و اجرا تیمسئول که دیآیم حسابسازمان بورس کاال به یادار التیتشک ۀندینما ؛ اتاق پایاپای 

 .دارد عهده به یاعتبار ای ینقد صورتبه را اتاق نیا یاعضا نیب کاال بورس در شدهمعامله یآت یقراردادها
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در سررسید  از آن را خواهد داشت تاتصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده 

  1.«باهم تسویه کنند

توان او را بایع تصور کرد. بهتر نمی کند،که فروشنده تعهد به بیع میبا توجه به این

استفاده شود. همچنین وجه « متعهد به فروش»فروشنده از عبارت  ۀواژ جایاست به

یسک پوشش ررارداد نیست، رفین از انجام قمختص جلوگیری از امتناع ط فقطتضمین 

زیرا  ،پایاپای وکیل طرفین نباشد رسد اتاقنظر می. بهشودنوسانات قیمت را نیز شامل می

 ،با توجه به نوسات قیمترود. نمی قرارداد ازبین در صورت فوت یا حجر یکی از طرفینْ

یافته انجام های سازمانمحورند و معامالت صرفاً در بورسقراردادهای آتی بورس

و مانند سایر کاالها در  گیردصورت میافراد  از سویشوند. عضویت در بورس می

معامله است. براساس قواعد حاکم بر سیستم سنتی بورس، معامالت بازارهای فعال قابل

گوگرد »معامالت که  برایشده های مشخصفقط در ساعات رسمی معامالتی و در محل

های مهم آتی معامالت اکنون بسیاری از بورسپذیرد. همشود انجام مینامیده می« معامله

رعایت شرایط و انجام معامله در بورس و دهند. ونیک انجام میصورت الکترخود را به

همچنین . استتابع تشریفات خاصی ، سنتی و الکترونیکی ۀلدر معامضوابط در بورس، 

چند هرایجاد تعهد برای طرفین عقد است،  ردادی عهدی هستند زیرا اثر مستقیم آنهاقرا

جنون یا سفه طرف مقابل، به  ،از طرفی چون با فوتکه اثر نهایی عقد تملیک باشد. 

، 1393. )موسوی، که قراردادی الزم هستند توان گفتدهند، میحیات خود ادامه می

 (35-34ص

 ریسک است. پوشش آن ریسک پوشش خاصیت آتی قراردادهای ترین مزیتمهم

 ریسک بردنازبین یا کردن حداقل آن از هدف که است بازار در موقعیتی اتخاذ معنی به

 یا ۀتولیدکنند یک ،مثال برای .است قیمت تغییرات و نوسانات از ناشی ۀناخواست

 ۀآیند قیمت بارۀدر که ریسکی و اطمینانعدم بردنازبین برای ،عمده ۀکنندمصرف

 یا فروش موقعیت یک اتخاذ با ،تواندمی راحتیبه ، روستروبه آن با خود محصوالت

                                                      
 .7/12/1386مصوب  ،در شرکت بورس کاالی ایران )سهامی عام( یآت یمعامالت قراردادها ییاجرا دستورالعمل. 1
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 نوساندر برابر  را خود، نیاز زمان برای مطلوب قیمت با آتیۀ معامل یک قالب در خرید

 .(8-7، ص 1393کند )شرکت بورس کاالی ایران،  بیمه آینده در هاقیمت

 ۀقیمت در روش معامل ۀحداکثر نوسان روزان 1،استانداردی قراردادهابرای هرکدام از 

دالر است. معامالت حضوری  بیستالکترونیکی  ۀمعامل روش دالر و در دهحضوری 

روز  15عصر تا  15صبح و معامالت الکترونیکی از ساعت  11:30تا  7روزانه از ساعت 

 نفت خام برنت (CL) السی مثال، اگر شخصی در یک قراردادبرای گیرد. بعد صورت می

دالر در هر بشکه به روش حضوری بخرد و تا روز آینده قیمت هر  1000به قیمت  را

 10000تواند می فقطدالر،  20000جای به ،صورت شخص دالر باشد، در این 102بشکه 

کرد، که اگر شخص به روش معامله الکترونیکی اقدام میدرحالیدالر سود کند. 

 ۀتوان به برتری روش معاملراحتی میبهبا این مثال د. دالر برس 20000توانست به سود می

 .(132-131، ص 1398حیدری، )شاهحضوری پی برد  ۀمعامل بری الکترونیک

بندی کرد که در توان به دو نوع تقسیمقراردادهای آتی رایج در بازارهای مالی را می

 زیر آمده است:

در زمان حال برای انجام  یتوافق آتی خاصْ  قرارداد 2:قرارداد آتی خاص -1بند 

شود که مقدار مشخصی می خرید دارد متعهد ۀطرفی که اراد .استای در زمان آینده معامله

و در مکان معلومی از فروشنده  با قیمت مشخص و تاریخ معین از یک دارایی را در

دارایی را با  آنشود که فروش دارد نیز متعهد می ۀتحویل بگیرد و طرف مقابل که اراد

منعقد  3(OTCسی )اُتی این قراردادها درهمان خصوصیات به خریدار تحویل دهد. 

طور گیرد و بهاست. در محل خاصی صورت نمی« از بورس خارج»شوند که به معنای می

شود. افزون بر این، کامپیوتر انجام می از طریق تلفن یاگران و معموالًمستقیم بین معامله
                                                      

 :دارد وجود جهان نفت یهابورس در خام نفت یآت یقراردادها یبرا استاندارد قرارداد نوع دو .1

 10 قرارداد هر در یمتیق نوسان حداقل که ردیگیم صورت معامله 42000 معادل بشکه 1000 واحد براساس: CLقرارداد  .1

 .است دالر

 قرارداد هر در یمتیق نوسان حداقل که شودیم معامله گالن 21000 معادل بشکه 500 واحد براساس: QM (E-mini) قرارداد -2

 .است دالر 5/12

2. Forward Contract 

3. Over the counter 
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مقررات استانداردی بر این معامالت حاکم نیست. این قراردادها در سررسید با ضوابط و 

ضمانت یا  معموالً ،شوند. در این قراردادانجام معامله و تسلیم ثمن و مثمن تسویه می

همیشه خطر نکول یکی از  بنابراین،شود. انجام تعهد از طرفین گرفته نمیبرای ای سپرده

 استفاده از اهرم قانونی است جود دارد و تنها ضمانتْطرفین برای عمل به تعهد و

 (189 ص، 1385نیا، )معصومی

 دادن دادنخاتمه یبرا نیطرف ،قراردادهادر این  قراردادهای آتی یکسان: -2بند 

جبرانی  ۀیک معامل ،مثال برایکنند. های دیگری را اتخاذ میروش بازار در خود معامله

که با گرفتن و دادن دهند یا ایناول انجام می ۀمعکوس با معاملای به این روش که معامله

التفاوت بین قیمت خرید یا موقعیت فروش با قیمت در تاریخ انقضای قرارداد از بازار مابه

که طرفین  قراردادهایی هستند شود.نامیده می 1»نقدی ۀتسوی»شوند. این روش خارج می

فروش یا دادوستدی را به  و خرید ،قرارداد ردشده  در تاریخ مشخص ،شوندمتعهد می

 شوندمیصادر  صورت یکسان و استانداردد. این قراردادها در مورد هر کاال بهنانجام برسان

 .کرد مذاکره توانفقط دربارۀ قیمت میو در این قراردادها 

به شخصی که متعهد شده مالی را در تاریخ مشخص و با قیمت معین در  ،بنابراین

و شخصی که متعهد شده مالی را در همان  2«موضع فروش» آینده بفروشد در اصطالح

 شدهگویند. همچنین قیمت توافقمی 3«موضع خرید» زمان و با همان قیمت خریداری کند

تاریخ تحویل مورد معامله در  ،5«توافقیقیمت »یا  4«قیمت آتی»برای خرید کاال در آینده 

شد  و به مورد معامله که در آینده تحویل خواهد 6«تاریخ تحویل»آینده تاریخ سررسید یا 

 .(80، ص 1390زاده،شود )حسیننامیده می 7«دارایی پایه»

                                                      
1. Cash settlement 

2. Short position 

3. Long position 

4. Future price 

5. Exercise price 

6. Delivery date 

7. The underlying asset 
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در تاریخ  :شودها دیده میهای زیاد قراردادهای آتی، معایبی نیز در آنبا وجود مزیت

این تردید بیاما  ،طرفین باید با یکدیگر تسویه کنندو  شودمی د قرارداد فسخسررسی

 ای کسی که ضرر کرده خوشایند نیست.موضوع بر

 یدافیس یقراردادها تیماه. 2-2

افراد برای شش ماه، یک سال و دو سال دیگر کاالیی را  ،در قراردادهای آتی

سررسید باید اختالف قیمت کنونی یا قیمتی در تاریخ و  کنندفروش میپیش خرید یاپیش

گر در قراردادی باید یک معامله ،مثال برایکنند.  که معامله با آن انجام شده را پرداخت

با فرارسیدن تاریخ اما  ،دالر تحویل دهد 50بشکه نفت را با قیمت صد شش ماه آینده 

دالر از قیمتی که او  دهعبارتی . بهدالر شده است 60نفت  هر بشکه قیمتسررسید، 

 ،نخواهد معامله را تسویه کند ضرر خودعلت به  گراست. اگر معامله بیشتر شده فروخته

سفانه پاسخ منفی است. او باید ضرر را أحلی وجود دارد؟ متتکلیف چیست؟ آیا راه

اما در  شوند.معامالت طبق آن تسویه میو دارد قرارداد تاریخ سررسید زیرا  ،بپردازد

 تواند معامله را تسویه نکند.گر میردادهای زیر معاملهقرا

ات قیمت دارایی التفاوت امکان کسب سود از نوساندی یا مابهافقراردادهای سی

است که بین دو طرف معامله بر مبنای تفاوت مبلغ فعلی  توافقی ؛سازدفراهم میپایه را 

موجب آن حق است که طرفین بهقراردادی  ؛گیردو مبلغ پایانی مورد معامله قرار می

التفاوت بین قیمت ابتدایی و پایانی یک معامله یا خرید و فروش دریافت یا پرداخت مابه

اگر در روز پایانی قیمت دارایی فعلی . کنندیک کاالی خاص را به یکدیگر واگذار می

رایی فعلی التفاوت را بپردازد و اگر قیمت دا، خریدار باید به فروشنده مابهیابدکاهش 

 بارۀگران درمعاملهشود. مند میجای فروشنده از این اختالف بهره، خریدار بهیابدافزایش 

بر همچنین،  ؛باشندمالک  کهبدون آن ،زنندافزایش یا کاهش قیمت یک دارایی حدس می

قراردادهای آتی است و ارزش خود  ۀکنند. این قراردادها بر پایها تمرکز میتفاوت قیمت

گیری از نوسانات قیمت دارایی پایه بدون نیاز بهره آن از هدفگیرد. از دارایی پایه میرا 

خواهند ولی می ،اندکی دارند ۀمین نیاز مشتریانی است که سپردأبه تحویل واقعی کاال و ت

 کند.. این قراردادها در بازار بورس نیست و خارج از بورس کار میدر بازارها فعالیت کنند
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های وانتقال مالکیت و هزینهگران در امر نقلدیگر معاملهبر مالیاتی وجود ندارد. در آن تم

گران از معاملهکمی دی کمیسیون بسیار افکارگزاران سی شوند.ناشی از آن درگیر نمی

تاجران نیازی  های این معامالت است.ترین ویژگیکنند و این یکی از جذابدریافت می

حاشیه  سپردهْ. کنندبخشی از مبلغ کل را واریز میفقط و گذاری کل مبلغ ندارند به سرمایه

کند. گذاری اهرمی تبدیل میدی را به یک محصول سرمایهافشود که سیشناخته می

های جهانی، ارزها، سهام و کاالها را ارائه شاخصها از قبیل ای از داراییطیف گسترده

جای تجارت در حرکت قیمت نفت است. به بارۀزنی دردهد. درواقع یک راه گمانهمی

با استفاده  ،توانندگران میمعامله کنید.اهرم حساب ایجاد می ههندبورس کاال، با یک ارائه

های کوچک خود از اعتبار اهرمی در معامالت نفت، حداکثر سود بالقوه را از سرمایه

و حتی در را تخمین بزنند صعود و نزول بازار توانند میبا این قراردادها  ؛آورنددست به

که در خرید نفت به روش سنتی زمانی حرکات نزولی قیمت، سود کسب کنند. درحالی

 ی نفت با نرخ باالتر فروخته شود.هادست آورد که بشکهتوان سود بهمی

 کرد.ها حفظ ها و سالتوان معامله را ماهدر نتیجه می ندارند،این قراردادها سررسید 

زمان  بارۀهیچ محدودیتی در .دیگر استرس تاریخ سررسید قرارداد را ندارندگران معامله

در زیر دو مثال در  مدت مبادله وجود ندارد. یورود یا خروج و هیچ محدودیتی در ط

 های خرید و فروش نفت آورده شده است:موقعیت

ت خام برنت بشکه نف 100خواهد فرض کنید یک تاجر می موقعیت خرید نفت:

 500دالر است. پس باید برای خرید  50بخرد. در پلتفرم معامالتی قیمت هر بشکه نفت 

خاصیت اهرمی الزم نیست کل مبلغ را پرداخت کند. اگر حاشیه  علتاما به  ،دالر بپردازد

کمیسیون نیز اضافه خواهد دالر پرداخت شود. البته مبلغ  5اینجا یک درصد باشد، باید  در

یابد. پس از مدتی، قیمت هر بشکه نفت کند قیمت نفت افزایش میبینی میپیش شد. او

کند به سودی که دریافت می ،های نفت خود را بفروشدرسد. اگر بشکهدالر می 60به 

 نحو زیر محاسبه خواهد شد:

از هزار دالر مبلغ کمیسیون کسر                  100×10=1000             60-50=10

 شود.او پرداخت میو به 
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توان از کاهش قیمت نفت نیز سود کرد. در مثال قبل فرض می موقعیت فروش نفت:

دالر  50بشکه نفت خام برنت را در قیمت هر بشکه  100 خواهدکنید یک تاجر می

 حقیقی ۀکند. سرمایاستفاده می یک درصد ۀدالر دریافت کند. از حاشی 5000بفروشد و 

 کند قیمت نفتبینی میشود. پیشدالر است و البته کمیسیون نیز شامل آن می 50او 

رسد. او باید موقعیت دالر می 40یابد. پس از مدتی قیمت هر بشکه نفت به کاهش می

 400دالر بخرد و برای آن  40بشکه نفت خام برنت به مبلغ  100فروش خود را ببندد و 

آید: قیمت گشایش از به دست می ت فروش نفت به نحو زیردالر بپردازد. سود در موقعی

و پس از کسر کمیسیون  شودمی شود. این عدد در تعداد بشکه ضربقیمت پایانی کسر می

 دست خواهد آمد.سود خالص به
 نفت یآت یکیالکترون یقراردادها انعقاد. 3

چندانی ندارند و از قراردادهای الکترونیکی از لحاظ ماهوی با قراردادهای سنتی تفاوت 
توان گفت تنها تفاوت آنها این ند. میتمام عناصر صحت قراردادهای سنتی برخوردار

 قراردادهای باگیری شکل ینداو از لحاظ فر شونداست که در بستر الکترونیک تشکیل می
ابتدا به شرایط عمومی و سپس به شرایط اختصاصی  ،در این بخش .تفاوت دارندسنتی 

 انعقاد این قراردادها در بازار بورس و بازار فارکس پرداخته شده است.

 قراردادها انعقاد یعموم طیشرا. 1-3

 ،قانون مدنی 10 ۀاز مصادیق ماد ای باشد نیعقود مع وجز کهنیاعم از ا ،آتی قرارداد

شدن، حادث یبرا ،و مانند هر عقد دیگری است حاکمقواعد عمومی قراردادها بر آن 

 علتبه  ،نیاست. همچن یمدن قانون 190 ۀنیازمند شرایط عام تشکیل عقد مطابق ماد

از شرایط مقرر در قوانین و مقررات بورس نیز  شود،یمکه این قرارداد در بورس واقع آن

صحت قراردادها وجود شروط خاصی الزم و ضروری  یبرا یکل طوربه. کندیم یرویپ

 است.

در انعقاد قرارداد الکترونیکی آتی نیز وجود  ها:قصد طرفین و رضای آن ـ1 بند

اجرای حاصل از عدم آن مانند قراردادهای سنتی باطل و ضمانت قصد و رضا الزامی است

به  ،قانون مدنی 191 ۀماد بنابر ،نفت خام گر برای فروشمعامله ۀ. ساماناستیا غیرنافذ 
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معنی ابراز قصد انشاء برای فروش است که در فضای الکترونیکی از طریق چت، ایمیل 

 از سویها در انعقاد قرارداد آتی پذیرد و تالقی ارادهالکترونیکی تحقق می ۀو نمایند

ابزار  ۀواسطبه ،. البته ممکن است در زمان برقراری ارتباطدشوسامانه محرز می

مقرر کرده  20 ۀاشتباهات زیادی رخ دهد. قانون تجارت الکترونیکی در ماد ،کترونیکیال

ساز نیست. در این قابل انتساب به اصل ،طور اشتباه صادر شده باشدکه اگر پیام به

طرفین قصد و رضای خود را در قالب ایجاب و قبول الکترونیکی اعالم و ابراز  ،قراردادها

طرفین باید قصد انعقاد قرارداد و آنچه خود را به آن متعهد  ،آتی در قرارداد نمایند.می

 شته و به آن رضایت داشته باشند.دا کنندمی

کند و درخواست افتتاح شخص با کارگزار فارکس ارتباط برقرار می ،در بازار فارکس

دهد با آگاهی از شرایط معامله به دنبال فرصت مناسبی است نماید که نشان میمی حساب

. این اقدام کند اقدام معاملهبه و شود با توجه به شرایط و تحلیل اقتصادی وارد بازار تا 

 .(81، ص 1396شخص است )کهیاریان،  بیانگر قصد

ست از توانایی قانونی شخص ا طور مطلق عبارتاهلیت به»اهلیت طرفین:  ـ2 بند

داراشدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای داراشدن حق اهلیت تمتع و توانایی  برای

بندی اهلیت در دو دسته طبقه. شودقانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می

 (113، ص 1392)صفایی،  «اهلیت استیفاء و اهلیت تمتع شود:می

 ۀطبق مادتواند صاحب حق باشد. هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می اصوالً

اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولدشدن انسان شروع و با مرگ  ،قانون مدنی 956

در اهلیت  ند.اهنیز به اهلیت تمتع اشاره کرد 959و  957شود. همچنین مواد او تمام می

 اشد.اما توانایی اجرای آن را نداشته ب ،استیفاء ممکن است شخص دارای حق باشد

کودکی که متولد  ،مثال برای. کندتواند در اموال و حقوق خود تصرف نمیعبارتی به

تواند داشتن اهلیت قانونی نمین علتبه  ،هرچند از حق تمتع برخوردار است ،شودمی

تواند حقوق خود کس نمیهیچ. ».. ،قانون مدنی 958 ۀمادطبق حق خود را استیفاء کند. 

 اشخاص باید عاقل پس« باشد. که برای این امر اهلیت قانونی داشتهرا اجرا کند مگر این
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 فروشنده اما در قراردادهای الکترونیکی چگونه .ندارندوگرنه اهلیت  ،بالغ و رشید باشند و

 که هیچ اطالعاتی از او ندارد؟درحالی ،تواند اهلیت خریدار را کنترل کندمی

با خطر تخلف از قرارداد و  ،اهمال کندطالعات سن خریدار ا دربارۀاگر فروشنده 

 ،سن وجود نداشته باشد ۀخواهد شد. اگر هیچ اطالعاتی دربار مسئولیت مدنی مواجه

شود چنین فرض میظاهری است.  شود و منظور از آن وکالتاعمال می« ظاهر» ۀنظری

 خدمات( ها بدهکار قیمت )کاال یاو آن طرف قرارداد بودند در و مادر کودکْکه پ

 .(75، ص 1393شوند )زرکالم، محسوب می

است. با دریافت شده سالگی قرار داده فارکس هجدهسن معتبر برای ورود به بازار 

افتتاح حساب معامالتی از سوی کارگزار فارکس، سن برای افراد  ۀیک کپی از گذرنام

گونه شود. کارگزار با ثبت دقیق اطالعات هویت متقاضی مانع از هرها احراز میآن

 .(82، ص 1396)کهیاریان،  شوداحتمالی از حساب و درآمد وی می ۀاستفادسوء

ده و تعریفی از موردمعامله آورده نش در قانون مدنی هیچ :موضوع معین ـ3 بند

موردمعامله باید مال یا عملی » ،قانون مدنی 214 ۀماد بنابراست. مصادیق آن آمده  صرفاً

اینجا در « عمل» ۀواژ« کنند.می آن رایا ایفای  باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم

 .(127، ص 1392عمل مثبت یا منفی )خودداری از انجام کار( است )صفایی، 

گران افزار معامالتی فارکس که هر کارگزار در اختیار معاملهاطالعاتی نرم ۀدر صفح

ای آن قرار داده شده است. در معامله در بازار و نرخ لحظهموضوعات قابل ،دهدقرار می

را از فهرستی که در مقابلش قرار  گر موضوع معاملهمربوط به معامله نیز، معامله ۀصفح

 .(101، ص 1391آباد، شود )رسولی فتحو وارد معامله میکند میدارد انتخاب 

در معامله الزم نیست که جهت آن » ،217 ۀماد بنابر: لهمعام برایمشروعیت  ـ4 بند

 «تصریح شده باشد باید مشروع باشد و اال معامله باطل است. تصریح شود ولی اگر

موضوع معامله باید قانونی باشد و همان قواعدی که بر  ،در قراردادهای الکترونیکی

شود. تنها تفاوتی که می است، بر قراردادهای الکترونیکی اعمالحاکم  قراردادهای سنتی

یکسان  وگرنه موضوعات کامالًاست  نامشروع ظهور جهات ۀهم دارند از لحاظ شیو با
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زیرا  یابد،می اهمیت زیادی است. در قراردادهای الکترونیکی موضوع موردمعامله

 شود.المللی و عرف نیز مطرح میبین و های قانونی داخلیمحدودیت

های از طرف بانک ؛معامالت به روش غیابی و قرارداد الحاقی است ،در بازار فارکس

 ،پیوندند. با توجه به شرایط حاکم بر معاملهگران به آن میمعامله شود وعامل عرضه می

 .های فردی ممکن نیست )همان(ورود انگیزه

 قراردادها انعقاد یاختصاص طیشرا. 2-3

انعقاد به شرایطی که شرح آن در ذیل قراردادهای الکترونیکی آتی برای تشکیل و 

 ،در کنار دیگر شرایط عمومی قراردادها جمع این شرایط با .خواهد آمد نیاز دارند

چنانچه شرایط  ،صورت در غیر این ،د داشتنخواهصحت و اعتبار قراردادهای آتی 

بود و نبود این شرایط یا صحت گردد. قرارداد آتی منعقد نمی ،اختصاصی رعایت نشود

صحت عقد نبوده و تأثیری در  شرط وو بطالن عقد را به دنبال خواهد داشت یا جز

ها اشاره در زیر به آنگردد. بلکه باعث اثربخشی یا لزوم عقد می ،صحت و بطالن ندارد

 شده است:

بورس  ۀساماندر کارگزار:  ۀواسطگر بهمعامله ۀانعقاد قرارداد آتی در سامان ـ1 بند

که گر محدودیتی وجود ندارد. زمانیو تابعیت اشخاص معامله نظر هویت ، ازکاالی ایران

عضو رسمی تکمیل و تأیید شد، نام کاربری و رمز ورود به سامانه در  هرنام برای ثبت

های معامالتی به نام کارگزار کارگیری واسطهقرار خواهد گرفت. معامالت با به ویاختیار 

های خصوصی و نمایندگان الکترونیکی بازار شرکتاز قبیل افراد حقیقی، اشخاص و 

افزارهایی هستند که اطالعات ها و نرمهای الکترونیکی برنامهشود. نمایندهبورس انجام می

پردازند و ها میقیمت ۀبازارها به مقایس همۀدر  ،کنندآوری میمعامالت موردنظر را جمع

به هر قرارداد آتی یک . کنندمی اقدامدرنهایت به خریدوفروش در بازارهای الکترونیکی 

شامل اطالعات مربوط به دارایی پایه به همراه ماه و سال شود که کد شناسایی داده می

 .(135-132، ص 1398حیدری، قرارداد است )شاه

گر معامله ۀدر سامانعضویت  ،یل قرارداد الکترونیکی آتی در بازار بورستشکبرای 

به پیداکردن طرف جام معامله به کارگزار بورس، سفارش ان با بورس الزم است. طرفین
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بورس مراجعه  ۀقرارداد نیز به سامان زیرا طرف مقابل ،ندارندنیاز  مقابل برای انعقاد قرارداد

او سفارش مشتری را انجام دهد. کارگزار می متقابل برای انجام معامله به کرده و سفارش

 کند.دریافت میالعمل خود کمیسیون و بابت حقدهد می

ها متصل های الکترونیکی به بانککارگزار از طریق شبکه ،در بازار فارکس نیز

افزار اختصاصی معامله ارسال آوری و در نرمها جمعبانک ها را ازو هر لحظه نرخشود می

 بر ،دهد. کارگزارمیسفارش افزار به کارگزار خود همان نرم از راهنیز کند. مشتری می

نوع ارزیابی کاالی موردمعامله، قیمت، تعیین خرید یا فروش و حجم معامله که اساس 

بلکه  ،گیردکند. کارگزار بازار فارکس کمیسیون نمیاقدام می آمدهدر سفارش مشتری 

برای ورود به بازار بنابراین، شود. اختالف قیمت خرید و فروش درآمد وی محسوب می

 .(90، ص 1396انتخاب کارگزار الزامی است )کهیاریان،  ،فارکس

مشتری باید با یک کارگزار یا بانک قرارداد ببندد و سپس در بانکی  ،در بازار فارکس

انجام معامالت  ۀکه پشتوانقرار دهد عنوان سپرده که کارگزار به او معرفی کرده مبلغی را به

از انتخاب بروکر )کارگزار( پس شود. یمباز شود. این حساب به نام مشتری محسوب می

شود نام، یک حساب بانکی در یکی از کشورها برای مشتری افتتاح مییند ثبتاو تکمیل فر

با دریافت  ،برای او ارسال خواهد شد. مشتریاز طریق ایمیل مشخصات حساب سپس و 

به حساب  افزاراز طریق نرم تواندمی ،نام کاربری و رمز ورود به حساب از سوی کارگزار

افزار کارگزاران سایت و نرمهریک از و به انجام معامالت بپردازد.  یابدخود دسترسی 

، ص 1391آباد، معامالت بین افرادند. )رسولی فتح انجام ۀها واسطجداگانه دارند. آن

105-107) 

نند. کاستفاده می 5و  4 1بسیاری از کارگزاران در سراسر جهان از دو پلتفرم متاتریدر

وتحیل پویای قیمت را در اختیار ابزارهای الزم برای تجزیه 5 متاتریدر معامالتی ۀسامان

توانند در بازارهای افزارها میبا استفاده از این نرم گراندهد. معاملهگران قرار میمعامله

توان های الزم میزمینه کردنبورس و فرابورس فعالیت کنند. با تصویب قوانین و فراهم

 مند شد.انجام معامالت بهرهبرای ها در بازار بورس ایران نیز ناز آ

                                                      
1. MetaTrader 
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ماهیت قراداد با کارگزار در بازار بورس و بازار شود که سؤال مطرح میحال این 

 فارکس چیست؟

 ؟شوددالل تلقی میکار است یا العملحق قرارداد، در انعقاد ،کارگزارعبارتی به

کار العملحق»گونه تعریف شده است: قانون تجارت این 357 ۀکار در مادالعملحق

کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری )آمر( معامالتی کرده و در مقابل 

های زیر را کار ویژگیالعملحق ،با توجه به این تعریف« دارد.العملی دریافت میحق

 دارد:

انشایی  ۀاراد .4 ؛العملدریافت حق .3 ؛معامله به حساب آمر .2 ؛معامله به نام خود .1

 .در انعقاد معامله

دالل کسی است که در »قانون تجارت آمده است:  335 ۀتعریف دالل نیز در ماد

خواهد معامالتی نماید معامالتی شده یا برای کسی که می انجام ۀمقابل اجرت واسط

 .1 ها را دارد:ژگیویاین دالل  ،با توجه به این تعریف« کند.طرف معامله پیدا می

 .انشایی در انعقاد معامله ۀعدم اراد .2 ؛بسترسازی انجام معامالت

که برای است از شخصی عبارت معامالت بورس  ۀنامار در آیینتعریف کارگز

کند و در تاالر بورس معامله را به نام خود و برای مشتری با کارگزاران می دیگران دادوستد

کارگزار کند. العمل دریافت میو حق برابر عمل خویش کارمزد ماید و درندیگر منعقد می

بنابراین کارگزار  ؛کندمی ه نام خود معاملهولی ب ،دهندهحساب آمر و سفارشبورس به 

 کارانالعملبه دیگر حقهای خاصی که کارگزار بورس نسبتکار است و ویژگیالعملحق

کارگزاران انجام  به دستبورس منحصراً چون معامالت  .اجرای معامله استدارد ضمانت

شخصًا  کارگزاران ،شوددهندگان اعالم نمیگیرد و هنگام معامله نام مشتریان و سفارشمی

کاری است که به نام خود و العملحق کارگزار بنابراین هستند.ضامن اجرای معامله نیز 

 .استکند و ضامن اجرای معامله حساب دیگری معامله می به

. کارگزار فارکس هیچ دخالتی در کندطرفین معامله را به یکدیگر معرفی می داللْ

گر سازد. شخص معاملهمعامله بین متعاملین را فراهم میزمینۀ  و فقط انعقاد معامالت ندارد

معامالتی زمینۀ ایجاد  در ازایکند و کارگزار خود و به حساب خود معامله می ۀبا اراد



  نفت یآت یکیالکترون یقراردادها لیتشک و یمبانو همکاران                                          اللیجگلناز 

125 

 ،در انجام معامله انشایی کارگزار فارکس ۀاراد نبودبا توجه به  .کندکارمزد دریافت می

 .(111شود )همان، ص دالل محسوب می ؛ ویکار تلقی کردالعملتوان او را حقنمی

طور صحیح قرارداد آتی به اتاق پایاپای،از سوی یید معامله أپس از صدور گواهی ت

برای انعقاد قرارداد آتی  رسد.میه اطالع مشتری )اصیل( کارگزار ب از سویواقع شده و 

 ۀسپرد به بورس کاال الزامی است. وضعیت 1حسن انجام تعهد ۀعنوان سپردمبلغی به ۀتأدی

کارگزار به اتاق  از سویمذکور به همراه دیگر مدارک و اطالعات مربوط به انجام معامله 

اتاق برسد و گواهی انجام معامله صادر شود. شود تا به تأیید نهایی آن می پایاپای سپرده

بانکی  ۀناممبلغی وجه نقد یا هرگونه دارایی دیگر از قبیل ضمانت حسن انجام تعهدْ ۀسپرد

حسن  ۀ)بدون قید شرط( است که باید به کارگزار پرداخت شود. هدف مستقیم سپرد

عدم انجام  علت بهانجام تعهد کاهش احتمال متضررشدن یکی از طرفین معامله در بازار 

درصد  10تا  2. تعیین میزان سپرده از اختیارات بورس و معموالً استتعهدات متعهد 

معروف  2اولیه ۀحسن انجام تعهد به سپرد ۀکاالی موردتعهد است. در بورس، سپرد ارزش

 .دشومیواریز  3« ودیعه حساب» ای به نامویژهاست. سپرده به حساب 

شده با قیمت تثبیت ،التفاوت آن رابهبورس، ما ۀشدقیمت اعالممطابق  ،پایاپای اتاق

حساب متضرر و منتفع منظور  بودن به لحاظ مثبت و منفیو از  در قرارداد، محاسبه

تا هنگام سررسید اعمال منظور پایاپای  روزانه از سوی بورس و اتاق ۀروند تسوی. کندمی

اگر وجه التزام  ؟است التزام یا وجه ستاعدول  ۀاین سپرده همان جریم. آیا شودمی

 شود؟طرف متقابل وارد میگردد یا خسارتی که به آیا جانشین عدم انجام تعهد می ،است

روزانه بر مبنای  ۀاولیه از طریق تسوی ۀمقررات بورس کاال، مبلغ سپرداساس  بر

 بنابراین .شودمیتعدیل د کنمیبورس برای کاالی موردمبادله اعالم  قیمتی که هر روز

نه و اولیه است نه بیعانه است  ۀسپرد معروف به حسن انجام تعهد در بورس که ۀسپرد

با توجه به نقش بورس در و از سوی بورس بلکه وجه التزامی است که  ،عدول ۀجریم
                                                      

1. Initial Margin 

کامل قرارداد  ۀشود که پس از تسویعضو اتاق توزیع می از سویشده، اولیه، در هر زمان و برای هر قرارداد آتی معامله ۀسپرد .2

 .گرددگذار مسترد میبه سپرده

3. margin account 
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شود. حال وجه التزامی که در قرارداد آتی و حاکمیت نظام واحد تعیین می دهیسامان

گردد یا خیر. اگر وجه التزام در برابر عدم انجام آیا جانشین اصل تعهد می ،دشومیتوزیع 

با تخلف متعهد، متعهدله حق انتخاب هریک از اجرای تعهد اصلی یا پرداخت  ،تعهد باشد

شده در قرارداد بینیوجه التزام خسارت احتمالی پیش ،وجه التزام را دارد. در این حالت

ن است که تالی فاسد عدم ایفای تعهد همان خسارت وجه طرفین ای است و قصد انشایی

. با استقراء در قوانین و مقررات بورس کاال و تعریفی که از قرارداد آتی آمده استالتزام 

مجازات عدم اجرای تعهد یا تأخیر انجام تعهد  ۀحسن انجام تعهد جریم ۀسپرد ،است

تواند طرف مقابل می کند،از طرفین قرارداد آتی از انجام تعهد خودداری  اگر یکیاست. 

اجرای اصل تعهد از  که درخواستبدون این ،وجه التزام مقرر در قرارداد را مطالبه کند

خسارت ناشی از  ۀهرچند این امر برخالف اصل همانا عدم اجتماع مطالباو سلب شود. 

نظر قانون مدنی معتبر به 10 ۀماد بنابر است،دات تخلف از اجرای تعهد و اجرای اصل تعه

 رسد.می

شود گر جانشین فروشنده میمعامله ۀ، ساماناین قراردادها: در ایجاب و قبولـ 2بند 

شمار بهالکترونیکی  ۀگر نمایندمعامله ۀدر حقیقت سامان کند.و با خریدار معامله می

 ۀگر از صحنمعامله ۀواقعی با اعالم قیمت موردنظر خود به سامان ۀزیرا فروشند رود،می

 ۀواسطهایی هستند که بهها و داللخریداران اغلب واسطه .شودانعقاد عقد خارج می

منزلۀ شوند و از این بازارها بهسرمایه و توان مالی شرکت خود وارد این بازارها می

با خرید  ،هاد. این واسطهکنناستفاده میگذاری و سوداگری ابزارهایی برای سرمایه

به قیمت پایه و به سررسید چند ماهه، به انتظار نوسانات دادهای الکترونیکی آتی نفت قرار

 .(144، ص 1398حیدری، نشینند )شاهقیمت در بازار می

ها شود، ایجابهای الکترونیکی انجام میهایی که معامالت از طریق سیستمدر بورس

 شود. ایجاب تا قبل از تشکیل قرارداد قابل رجوع است. به اینسیستم معامالت میوارد 

در  ،تواند سفارشی را که به کارگزار داده پس بگیرد و کارگزار نیزصورت که مشتری می

از ایجاب خود رجوع کند. بنابراین در قراردادهای آتی تواند می ،صورت تقاضای مشتری

 شوند.ها به ترتیب قیمت اجرا مییجابایجاب خطاب به عموم است. ا
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پذیرفته است که اگر ایجابی مناسب کند کارگزاری که ایجاب را در سامانه وارد می

با ارسال یک  فقط. ابراز اراده در سیستم الکترونیکی شودقرارداد منعقد  ه باشدوجود داش

 .(95-94، ص 1388پذیرد )امینی، داده صورت می

شدن تشکیل قرارداد و ضمیمه ۀانعقاد که نحو ۀدر مرحل :زمان و مکان ـ3بند 

 این قراردادها محل استقرارمحل انعقاد عقد در  ،دهدحقوقی قبول به ایجاب را پوشش می

های شخصی خود، . خریداران با رایانهاستگر الکترونیکی معامله ۀافزار( سامان)سخت

طور الکترونیکی به ،ی خود هستندکه در قطار، کشتی، هواپیما و اتومیبیل شخصدرحالی

و کنند میدعوت به ایجاب، ایجاب متقابل، قبول یا قبول مشروط را اعالم و ارسال 

توانند قبول را دریافت جغرافیایی که قرار داشته باشند می فروشندگان نیز در هر موقعیت

 .(143، ص 1398حیدری، و مطالعه کنند )شاه

. دشویافته تلقی میداد با تبادل ثمن معامله انجامدر محل اجرای عقد، موضوع قرار

پذیرد. های پرداخت الکترونیکی در سامانه صورت میبا استفاده از درگاهپرداخت وجه 

گر معامله ۀگر برای خود یک حساب کاربری الکترونیکی دارد که توسط سامانهر معامله

شود و گر واریز میمعامله ۀسامانوجود آمده است. وجوه خریداران به حساب برای او به

گردد. خریدار مبالغ و حساب کاربری خریدار در سامانه به همان مبلغ شارژ می

و معامالت مدنظر و  کندمیها را بررسی معامله و شرایط معامالتی آنقراردادهای قابل

با معامالت  متناسب ،گرمعامله ۀسامانکند. می انتخاب هابا توجه به آن مبالغ مربوطه را

و به حساب کاربری فروشنده  کندنهایی تأییدشده، از حساب کاربری خریداران کسر می

در  های کاربری خود. در پایان، خریداران و فروشندگان موجودی حسابکنداضافه می

محل بنابراین، کنند. طور الکترونیکی به حساب بانکی خود منتقل میگر را بهمعامله ۀسامان

اجرای عقد محل زیرا مالک  کرد،گر تلقی معامله ۀاستقرار سامان محل را باید اجرای عقد

 .)همان(پرداخت ثمن است 

ارسال  ۀوصول و در حقوق ایران نظری ۀالمللی کاال، نظریدر کنوانسیون بیع بین

جدید  ۀارسال، وصول و نظری ۀسه نظری ،است. در قانون تجارت الکترونیکی پذیرفته شده

  ساز بیان شده است.اصل از سویدر صورت توافق طرفین یا شرط  تأیید وصول
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 های الکترونیکیدر سیستم هادستورالعمل اجرایی درخصوص سفارش 18 ۀماد

اجرای سفارشات براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی »: است مقرر داشتهچنین 

اتاق  «معامالتی خواهد بود. ۀها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانقیمت

کند. دهد و نه ایجابی را قبول میتسویه در تشکیل قرارداد نقشی ندارد. نه ایجابی می

 ورود اتاق فرع بر تشکیل قرارداد است.
 گیرینتیجه

خود را در تاالر بورس با  خرید و فروشگران و کارگزاران قراردادهای در آغاز، معامله
ها سیستم مبادالت الکترونیکی را ، سایر بورس. پس از مدتیکردندمی گو منعقدوگفت

گران کردند. در این روش، معامله« حراج حضوری»سیستم سنتی  جایگزین
 کنند.گر وارد سیستم میمعامله ۀهای خود را از طریق ساماندرخواست

 متعهد طرفین آن در که است و معتبر آورالزام یقرارداد نفتْ ۀحوز در آتی قرارداد

 در نفتۀ شدوریافر یا خام محصول یک از ایشدهمیزان کیفیتو  حجم تسلّم و تسلیم به

. اندیافتهسازمان هایبورس در قرارداد انعقاد در زمان ایشدهتعیین قیمت به آتی تاریخ

التفاوت نسبت به قراردادهای آتی از امتیازات بیشتری دی یا مابهافقراردادهای سی

فقط گذاری کل مبلغ ندارند و تاجران نیازی به سرمایه ندارند،سررسید  ند؛ مثالًبرخوردار

دریافت ناچیزی گران کمیسیون کارگزاران از معامله ،کنندبخشی از مبلغ کل را واریز می

امکان کسب سود از نوسانات قیمت دارایی پایه را در روند صعودی و نزولی  ،کنندمی

در بازار بورس نیست و خارج و  ،سازدکه مالک باشند فراهم میگران بدون آنبرای معامله

طور کامل و جدی قراردادها بهایران به این  در هنوز ،تازگیعلت به  کند.از بورس کار می

 پرداخته نشده است.

به بازار بورس مزایای بیشتری برای تاجران نفت دارد. بازار بازار فارکس نسبت

. کارگزار در بازار بورس نقش دارددر مقایسه با بازار فارکس نوسانات کمتری  بورس

کند. معامالت در بازار فارکس از کار و در بازار فارکس نقش دالل را ایفا میالعملحق

همچنین معامالتی که در آن  و شانس در انجام آن دخالتی ندارد.نیست مصادیق قمار 

 شود ربوی نیست.انجام می
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بهتر بود به موضوع  ،درخصوص بازار فارکس سازمان بورسیین اقدامات در تب

جهت تصویب قوانین و رسد باید در نظر میشد. بهای تازه نگریسته میپدیده منزلۀبه

تجهیزات فنی گام برداشت. فعالیت در این بازار مستلزم کسب مقررات و تقویت 

جلوگیری از ضرر و زیان در ، برای بنابرایناطالعات، مهارت کافی و دانش الزم است. 

ای و پیشرفته برای افراد مستعد های حرفهشود در کشور دورهاین معامالت پیشنهاد می

بینی کنند. درستی پیشروند بازار را به تجارب خودتا در آینده بتوانند با شود برگزار 

م تحت سیس شرکت کارگزاری مستقیأسازمان بورس با تشود پیشنهاد می ،همچنین

گذاران را از طریق کارگزار داخلی و بدون فعالیت سرمایه نظارت بانک مرکزی ایران

بسیاری از کارگزاران در سراسر طور که گفته شد، همان .کندواسطه در بازار فارکس رصد 

همۀ  5معامالتی متاتریدر  ۀکنند. ساماناستفاده می 5و  4 جهان از دو پلتفرم متاتریدر

دهد. گران قرار میوتحیل پویای قیمت را در اختیار معاملهبرای تجزیهابزارهای الزم 

توانند در بازارهای بورس و فرابورس فعالیت افزارها میبا استفاده از این نرم گرانمعامله

ها در بازار بورس ایران توان از آنالزم میهای زمینه کردنکنند. با تصویب قوانین و فراهم

 مند شد.نیز بهره
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Foundations and Formation of Electronic Oil Futures 

Contracts 

Golnaz Jalali,1 Fathollah Rahimi,2 Fatemeh Ghanad3  

 

Abstract 

Iran is in a special place in terms of oil exports, and it is natural that in this 

valley traders are also looking for a better market and more profits. With 

development and progress of the Internet and new technologies, the world 

economy has taken an upward trend towards e-commerce. The questions that 

will be answered are the questions that can be answered between the Iranian 

Stock Exchange and the International Forex Market, which one can be suitable 

for oil traders and what kind of contracts they sign to make more profits. 

Therefore, this research aimed to explain the nature and fundamentals of stock 

and forex markets and future contracts and their differences, to have a 

comparative view on their advantages and disadvantages towards each other 

and to investigate the conclusion of futures contracts in these two markets. 

The findings indicate that the international forex market in Iran is legal 

and legitimate and has many advantages for oil traders compared to the stock 

market and it is proved that trading in this market is not gambling and usury. 

Also, if you use contracts for difference or CFDs in their transactions, they 

will receive more points. Special formalities are needed to conclude future 

contracts on the stock market and Forex markets. 

Keywords: Electronic Contracts, Oil Futures Contracts, Energy Futures 

Exchange, Derivative Instruments 
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