
 1 

 بسمه تعالی 

 

 

 دستورالعمل اجرایی معامالت قرارداد اختیار معامله در شرکت بورس کاالی ایران

 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 71/90/7901مصوب 
 

 اصطالحات و تعاریف اول: فصل  

  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تعریف  7اصطالحات و واژگانی كه در مادۀ  ۀهم (1مادۀ 

 اند، به همان معانی در این دستورالعمل كاربرد دارند. واژگان دیگر، دارای معانی زیر هستند:شده

 ماه در بازار مشتقهقراردادهای اختیار معامله یک زیرگروه هم ۀآخرین روزی كه امكان معامل آخرین روز معامالتی: (1

 وجود دارد؛

 انجام امور تسویه، پایاپای و اعمال ۀواحدی در شركت است كه بر اساس این دستورالعمل وظیف اتاق پایاپای: (2

 قراردادهای اختیار معامله را بر عهده دارد؛

تا وجه تضمین الزم از مشتریان وجه تضمین  منظور افزایش ای است كه بهاخطاریه اخطاریۀ افزایش وجه تضمین: (3

 شود؛اتاق پایاپای ارسال می طرف

 ضرب اندازۀ قرارداد در قیمت اعمال است؛ حاصل ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله: (4

یه در بازار نقدی حاصل ضرب اندازۀ قرارداد در قیمت پایانی دارایی پا ارزش بازار دارایی پایۀ قرارداد اختیار معامله: (5

 است.

 ضرب اندازۀ قرارداد در قیمت قرارداد اختیار معامله است؛ حاصل ارزش معامالتی قرارداد اختیار معامله: (6

 ؛بر اساس ضوابط این دستورالعمل است استفاده از اختیار موضوع قرارداد اختیار معامله: اعمال (7

     ا فروش آن را تعهدیمقداری از دارایی پایه است كه فروشنده در قرارداد اختیار معامله، خرید  اندازۀ قرارداد:  (8

 كند؛می

در بازار مشتقه  ماهقراردادهای اختیار معامله یک زیرگروه هم ۀاولین روزی كه امكان معامل اولین روز معامالتی: (9

 وجود دارد؛

 آتی و اختیار معامله در بورس كاالی ایران است؛بازار معامالت قراردادهای  بازار مشتقه: (11

 است؛ (و خارج از بورس كاال بورس كاالی ایراناعم از ( فیزیكی كاالبازار معامالت  در این دستورالعمل، بازار نقدی: (11

منظور انجام عملیات بانكی مربوط به امور پایاپای، تسویه و اعمال قراردادهای  بانكی كه شركت به بانك عامل: (12

 كند؛ختیار معامله تعیین میا

ا سلب ی ید در همان نماد معامالتیت خریفروش با اتخاذ موقع ت بازیسقوط تعهد دارندۀ موقعبستن موقعیت:  (13

 ؛ی استت فروش در همان نماد معامالتید با اتخاذ موقعیت باز خریدارندۀ موقع )حق( اریاخت
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 بورس كاالی ایران است؛ بورس: (14

 این در كه به ترتیبی و پایاپای اتاق روزانه توسط معامالت انیپا از پس كه است فرآیندی :حساب ها یبه روز رسان (15

 صدوراخطاریه افزایش وجه تضمینمورد هدف تعیین وجه تضمین الزم و حسب  با است، شده دستورالعمل ذكر

 شود.می انجام
رسد و حاكی از آگاهی مشتری می به امضای فرمی است كه پیش از آغاز معامالت در بازار مشتقه بیانیۀ ریسك: (16

 در بازار  است؛ و پذیرش آن كامل مشتری از ریسک معامله

های باز فروش را برای انجام تعهدات فرآیندی است كه طی آن اتاق پایاپای، برخی از دارندگان موقعیت تخصیص: (17

 كند؛عیین میشده بر اساس ضوابط این دستورالعمل تمربوط به قراردادهای اختیار معاملۀ اعمال

تسویۀ قرارداد اختیار معامله در حالتی كه دارندۀ موقعیت باز پس از اعمال، تعهدات موضوع قرارداد تسویه نقدی:  (18

التفاوت ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله و ارزش بازار دارایی پایۀ قرارداد اختیار را ایفا نكند، در این حالت مابه

 شود؛بر اساس ضوابط این دستورالعمل منظور می معامله به حساب طرفین معامله

     بورس تعیین مدیرۀ كه توسط هیئت طی یک روز كاری است انجام معامالت  ۀپیوستزمانی  دورۀ :یجلسۀ معامالت (19

 معامالتی داشته باشد. جلسۀشود. بورس می تواند در یک روز كاری چند می

كسری از قیمت قرارداد اختیار معامله كه تغییرات قیمت سفارش باید مضرب  :هر سفارش حداقل تغییر قیمت (21

 صحیحی از آن باشد و مقدار آن حداقل یک ریال است؛ 

تر از آن شود، كم مشترینسبتی از وجه تضمین الزم است كه اگر موجودی حساب عملیاتی  حداقل وجه تضمین: (21

 شود؛منجر به صدور اخطاریۀ افزایش وجه تضمین می

وجوه مربوط به  ۀكه بر اساس مشخصات اعالمی شركت به منظور تسوی استحساب بانكی  :مشتریساب اعمال ح (22

 ؛تواند با حساب عملیاتی مشترک باشد كه می شوداعمال قراردادهای اختیار معامله معرفی می

تودیع وجوه تضمین  به منظوركه بر اساس مشخصات اعالمی شركت  استحساب بانكی  :مشتریحساب عملیاتی  (23

 شود ؛معرفی می و تسویه و پایاپای معامالت قرارداد اختیار معامله

است كه به عنوان وجه التزام بابت عدم ایفای تعهدات دارندگان موقعیت باز فروش، متناسب با  یمبلغ خسارت: (24

 شود؛مندرج در مشخصات قرارداد اخذ میشرایط  های ایشان بر اساس موقعیت

قرارداد اختیار معامله است كه در مشخصات قرارداد تعیین  مهلت تحویل كاالی موضوع دارایی پایه :تحویلمهلت  (25

 ؛شودمی

 ؛استهر قرارداد اختیار معامله  یلغایت آخرین روز معامالتروز معامالتی فاصله زمانی اولین  :یمعامالت دورۀ (26

 ؛شودمبتنی بر كاال كه قرارداد اختیار معامله بر روی آن منعقد می اوراق بهادار كاال یا  :هیپا ییدارا (27

یا در قالب  توسط انبارهای مورد تائید بورسبه صورت قبض انبار حسب مورد سندی است كه  :تحویلد یرس (28

  كند.یم یک كاال گواهیاز  یصادر شده و مالكیت شخص را بر مقدار مشخصتوسط شركت  گواهی سپرده كاالیی
 ؛بورس تعیین می شود مدیرۀكه توسط هیئت قراردادهای اختیارمعامله است روزهای مجاز معامالتی : کاری روز (29

ار معامله اعمال شده به یاخت یبر اساس آن قراردادها های تخصیص است كهكی از روشی روش تسهیم به نسبت: (31

 گردد؛یم مین دارندگان آن تسهیباز فروش، ب یهاتینسبت تعداد موقع
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ار معامله اعمال شده بصورت یاخت یبر اساس آن قراردادها های تخصیص است كهكی از روشی تصادفی:روش  (31

 ابد؛ییص میت باز فروش تخصیبه دارندگان موقع یتصادف

ار معامله یقرارداد اخت یمعامالت ۀبر اساس آن سابق های تخصیص است كهكی از روشی روش ردگیری موقعیت: (32

 یابد؛آن قرارداد تخصیص میدارنده موقعیت باز فروش  شده به  قرارداد اعمالشده پیمایش شده و  اعمال

شده بر اساس  ار معامله اعمالیاخت یهای تخصیص است كه بر اساس آن قراردادهایكی از روش روش زمانی: (33

 ابد؛ییص میت باز فروش تخصیبه دارندگان موقع یت زمانیاولو

 ؛شودقرارداد اختیار معامله منقضی میتاریخی است كه پس از آن  :زمان سررسید (34

 ؛كه زمان سررسید آنها یكسان است  همعاملیک گروه اختیار  ۀقراردادهای اختیار معامل ۀ مجموع: ماهزیرگروه هم (35

 باشد؛ كنندۀ مواعد زمانی مجاز اعمال می های مختلف اعمال است كه تعیین كی از روشی سبك اعمال: (36

 موقعیت خرید یا فروش قرارداد اختیار معامله است؛ درخواست مشتری جهت اخذ سفارش: (37

که در مشخصات  قرارداد اختیار معامله به ازای هر سفارش است حداكثر تعداد مجاز  سفارش: حداکثر حجم هر  (38

 ؛شودمی قرارداد تعیین

 ماه استزیرگروه هم هر مشتری، كارگزار یا بازار در باز هایموقعیت مجاز تعداد حداكثر :های بازموقعیت سقف (39

 ؛شودمی كه در مشخصات قرارداد تعیین

ماه زیرگروه همهای هم جهت مشتری و كارگزار در هر : حداكثر تعداد مجاز موقعیتهم جهت یت هایسقف موقع (41

 می شود.است كه در مشخصات قرارداد تعیین 

 ؛است كه وظیفه تسویه و پایاپای معامالت انجام شده در بورس كاالی ایران را برعهده دارد یشركتشرکت:  (41

 مابین مشتری و كارگزار است؛های مالی فیاطالعات و مستندات مربوط به تراكنش حساب مشتری:صورت (42

 گردد؛ضوابط پیوست این دستورالعمل است كه براساس آن وجوه تضمین محاسبه می  ضوابط وجه تضمین: (43

ماه است كه در مشخصات قرارداد بین قیمت اعمال نمادهای معامالتی یک زیرگروه هم ۀ: فاصلمت اعمالیق ۀفاصل (44

 شود؛تعیین می 

شود در صورت درخواست اوراق بهاداری است كه به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می: قرارداد اختیار معامله (45

های تواند در زمان یا زمانمی ه قیمت اعمال معامله كند. خریدار اوراقخریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را ب

اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد، مبلغ معینی  ۀمعینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشند

د، فروشنده ضمن قرارداد كند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قراردااز خریدار اوراق دریافت می

شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد كارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات متعهد می

توانند در مقابل مبلغی معین، قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل كند. هر یک از خریدار و فروشنده می

ها خواهد بود. اوراق اختیار معامله میثالثی واگذار كنند كه وی جایگزین آناختیار یا تعهد خود را به شخص 

 صورت اختیار فروش یا خرید باشد؛تواند به
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ماه است كه قیمت اعمال آن با قیمت ه هموای در هر زیرگرقرارداد اختیار معامله: 1تفاوتقرارداد اختیار معاملۀ بی (46

 پایانی دارایی پایه برابر است؛

ه وهر قرارداد اختیار معاملۀ یک زیرگربه در مورد قرارداد اختیار معاملۀ فروش، : 2د اختیار معاملۀ در زیانقراردا (47

هر به در مورد قرارداد اختیار معاملۀ خرید،  و تر استماه كه قیمت اعمال آن از قیمت پایانی دارایی پایه كمهم

، گفته تر استمال آن از قیمت پایانی دارایی پایه بیشماه كه قیمت اعقرارداد اختیار معاملۀ یک زیرگروه هم

 ؛شودمی

هر قرارداد اختیار معاملۀ یک زیرگروه به در مورد قرارداد اختیار معاملۀ فروش، : 3قرارداد اختیار معاملۀ در سود (48

هر به لۀ خرید، در مورد قرارداد اختیار معام و تر استماه كه قیمت اعمال آن از قیمت پایانی دارایی پایه بیشهم

، گفته می تر استماه كه قیمت اعمال آن از قیمت پایانی دارایی پایه كمقرارداد اختیار معاملۀ یک زیرگروه هم

 ؛شود

 قیمت توافقی خریدار و فروشنده در قرارداد اختیار معامله برای خرید یا فروش دارایی پایه است؛ :4قیمت اعمال (49

كه بر كاال  اوراق بهادار مبتنییا قیمت پایانی عبارت است از قیمت كاال در بازار نقدی قیمت پایانی دارایی پایه:  (51

 ؛توسط بورس محاسبه و اعالم می شودحسب مورد 

 یقیمت پایانی هرقرارداد اختیار معامله كه بورس پس از پایان روز معامالت قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله: (51

 كند؛محاسبه و اعالم می

قیمت قرارداد اختیار معامله به ازای یک واحد از دارایی پایه كه سفارش خرید یا  :5قرارداد اختیار معاملهقیمت  (52

 شود؛فروش بر اساس آن اجرا می

كارمزدی كه از طرفین قرارداد اختیار معامله در صورت اعمال قرارداد اختیار معامله دریافت می :کارمزد اعمال (53

 ؛شود

 شود؛در بازار مشتقه از مشتری اخذ می ۀ قرارداد اختیارمعاملهكارمزدی كه در قبال انجام معامل کارمزد معامله: (54

مجموعه قراردادهای اختیار معامله یک گروه اختیارمعامله است كه از یک نوع )اختیار  :6کالس اختیار معامله (55

 ؛خرید یا اختیار فروش( باشند

 ؛پایه است ییک دارایفروش مبتنی بر و خرید  ۀقراردادهای اختیار معامل ۀهم گروه اختیار معامله: (56

 ؛قرار داردشمسی است كه زمان سررسید قرارداد اختیار معامله در آن هجری های سال كی از ماهی ماه قرارداد: (57

موقعیت مشتری در هر نماد معامالتی است كه می تواند خرید یا فروش باشد.  یهاخالص موقعیت موقعیت باز: (58

تداوم امكان استفاده از اختیار موضوع قرارداد اختیار معامله و موقعیت باز فروش نشان  ۀباز خرید نشان دهند

 ؛تداوم تعهد موضوع قرارداد اختیار معامله است ۀدهند

                                              
1. At-The-Money (ATM)  

2. Out-of-The-Money(OTM)  

3. In-The-Money (ITM) 
4
 Strike price 

5
 Premium 

6
 Option class 

http://abcbourse.ir/


 5 

اختیار قرارداد  خرید های باز موقعیت خرید و ۀقرارداد اختیار معامل های باز فروش موقعیت: 7جهتهای همموقعیت (59

فروش قرارداد اختیار  های باز موقعیت خرید و ۀهای باز خرید قرارداد اختیار معامل یا موقعیت فروش ۀمعامل

 ماه قرارداد اختیار معامله است؛ فروش در هر زیرگروه هم ۀمعامل

معامله در  اریاخت یقراردادها نیضوابط وجه تضمست كه مطابق با بازی موقعیت موقعیت پوشش داده شده: (61

 پوشش داده شده باشد.  كاال یا اتخاذ موقعیت در بازار آتیبا خرید این دستورالعمل،  7پیوست 

ۀ ماه، نحوتعداد قراردادهای اختیار معامله اولین روز معامالتی یک زیرگروه هم نحوۀ درج قرارداد اختیار معامله: (61

جدید است كه در  ۀدرج قراردادهای اختیار معامل طشرایهای اعمال بر اساس فاصلۀ قیمت اعمال و تعیین قیمت

 شود؛مشخصات قرارداد اعالم می

كه برای جلوگیری از امتناع از انجام تعهدات قرارداد، در قالب شرط ضمن عقد، از  است وجهی وجه تضمین: (62

 شود؛موقعیت باز فروش دریافت می ۀدارند

با هدف پوشش ریسک ناشی از تغییرات قیمت است كه میزان افزایش در وجه تضمین الزم  وجه تضمین اضافی: (63

میزان این وجه تضمین توسط  شود.می محاسبههای باز و بر اساس ضوابط وجه تضمین متناسب با موقعیت

 شود؛ بورس تعیین می

   وجه تضمینی كه برای تضمین ایفای تعهدات، در زمان اتخاذ موقعیت باز فروش، متناسب با  وجه تضمین اولیه: (64

   دریافت دارندۀ موقعیت باز فروشو بر اساس ضوابط وجه تضمین، از )اعم از خرید و فروش( های باز موقعیت

 شود؛می

افزایش وجه تضمین، باید نزد اتاق پایاپای تودیع  ۀوجه تضمینی كه پس از دریافت اخطاری وجه تضمین جبرانی: (65

 شود؛

های باز و بر اساس ضوابط وجه تضمین ه متناسب با موقعیتطور روزانوجه تضمینی است كه به وجه تضمین الزم: (66

ر باشد، باید تا وجه تضمین الزم متد. اگر وجه تضمین پرداخت شده از حداقل وجه تضمین كوشمی تعیین 

 افزایش یابد؛

 

 

 

 

  قرارداد مشخصات دوم: فصل

یا كاالهای دارای پذیرفته شده در بورس  یبر كاال بهادار مبتنیاوراق  و  كاالها دارایی پایه از بین (2 مادۀ

  گردد.، انتخاب میمدیره بورسبازار نقدی قوی به تشخیص هیئت 

 :ک گروه اختیار معامله شامل موارد زیر استیمشخصات قرارداد  (3 مادۀ

                                              
7. Position in The Same Direction 
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 ؛مهلت تحویل و شرایط آن (71 دارایی پایه و مشخصات كامل آن؛ (7

 -قرارداد ماهسال و -نماد معامالتی)متشكل از دارایی پایه (1

 نوع قرارداد اختیار معامله(؛ -قیمت اعمال
 ؛جهتباز و همی هاسقف موقعیت (79

 ها؛خسارت (71 اندازۀ قرارداد؛ (9

 دریافت از مشتری؛سقف وثیقه قابل (71 فاصلۀ قیمت اعمال؛ (1

وجه تضمین )شامل وجه تضمین اولیه، وجه تضمین الزم،  (1

 حداقل وجه تضمین و نحوه تعیین وجه تضمین اضافی(؛
 مهلت ارائه درخواست اعمال؛ (71

 معامله؛ اریدرج قرارداد اخت ۀنحو (71 سبک اعمال؛ (1

 نحوۀ اعمال؛ (71 روش تخصیص؛(1

 ساعات و روزهای معامالتی؛ (70 ؛هر سفارش حداقل تغییر قیمت (1

 كارمزدهای معامالتی؛ (19 های قرارداد؛ماه (0

 ؛پس از اعمالنوع تسویۀ  (17 دوره معامالتی؛ (79

 سفارش؛حداكثر حجم هر  (11 واحد پولی قیمت؛ (77

( 71) یرسد و بندهابورس می تصویب هیات مدیرهبه مشخصات قرارداد ( 71( تا )7بندهای ) :1ۀ تبصر

 شود.( بر اساس ضوابط این دستورالعمل تعیین می11تا )

  رسد.عموم میدر قالب مشخصات قرارداد به اطالع بندها  ۀكلی :2ۀ تبصر

روز كاری پیش از اولین روز معامالتی دو  معامالتی قرارداد اختیار معامله را حداقل  ۀبورس اطالعی (4 مادۀ

 رساند.ماه در قالب فرم های مصوب بورس از طریق سایت رسمی خود به اطالع عموم میهر زیرگروه هم

تواند، بر اساس سبک اعمال تعیین شده در مشخصات قرارداد، قرارداد موقعیت باز خرید می ۀدارند( 5 مادۀ

، 8تواند بر اساس ضوابط این دستورالعمل تا آخرین روز معامالتیاختیار معامله خود را اعمال كند. اعمال می

 ذیرد.صورت پ 11یا در برخی از روزهای معامالتی 9صرفاً در آخرین روز معامالتی

در های مزبور سقف های تعیین شده تجاوز كند. جهت نباید از سقفو همفروش های باز موقعیت (6 مادۀ

 شود. مشخصات قرارداد تعیین می

و در صورت عدم كفایت، از  مشتریهای مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملیاتی خسارت (7مادۀ 

كارگزار  ،قیشود و در صورت عدم كفایت وثامحل وثایق كارگزار نزد اتاق پایاپای تأمین و رأساً برداشت می

تواند كارگزار میبدیهی است های مربوطه را پرداخت كند. حسب دستور اتاق پایاپای، خسارت مكلف است

از محل وثایق یا تضامین مشتری برداشت كند و در صورت عدم كفایت از مشتری  این خسارات را راساً

 مطالبه كند. مستندات این اقدامات باید در سوابق كارگزاری ثبت و نگهداری شود.

                                              
8. American Style 

9. European Style 

10. Bermudan Style 
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ک قرارداد یدر سود،  ۀقرارداد اختیار معامل یکماه، حداقل رگروه همیدر اولین روز معامالتی هر ز (8مادۀ 

شود. این موضوع تحت عنوان نحوۀ درج در زیان درج می ۀقرارداد اختیار معامل یکتفاوت و اختیار معاملۀ بی

 شود.قرارداد اختیار معامله در مشخصات قرارداد اعالم می

بازار نقدی و بازار درحسب مورد درج قراردادهای اختیار معامله بر اساس قیمت پایانی دارایی پایه  (9مادۀ 

 شود. قیمت اعمال انجام می ۀروز معامالتی قبل و با لحاظ فاصل ، در بر كاال اوراق بهادار مبتنی

ماه، بورس باید از اولین روز معامالتی تا پنج روز كاری پیش از آخرین روز معامالتی هر زیرگروه هم( 11مادۀ 

قرارداد اختیار معاملۀ جدید در آن  یکحداقل ، پیش از آغاز معامالت روزانه، وع شرایط زیردر صورت وق

 معامالتی اعالم نماید:  ۀماه معرفی كند و از طریق سامانزیرگروه هم

ترین قیمت اعمال ا مساوی بیشیتر الف( قیمت پایانی دارایی پایه در روز معامالتی قبل، بزرگ

 معامله شود؛ یاقراردادهای اختیار 

رین قیمت اعمال متا مساوی كیتر ب( قیمت پایانی دارایی پایه در روز معامالتی قبل، كوچک

 قراردادهای اختیار معامله شود. 

قرارداد  یکقراردادهای جدید باید به نحوی معرفی شوند كه همواره امكان معاملۀ حداقل  :1 تبصره

تواند برای  بورس می ار معامله در زیان وجود داشته باشد.قرارداد اختی یکاختیار معامله در سود و 

 هر گروه اختیار معامله با هر زیرگروه هم ماه تعداد سقف نماد ایجاد شده تعیین نماید.

وجود ندارد، بورس  79و  0، 1هایی كه امكان درج نماد مطابق با مواد  در خصوص دارایی: 2تبصره 

 در مشخصات قرارداد اعالم نماید. مدیره بورستواند رویه درج نماد را پس از تصویب در هیئت  می

باز خرید و بر اساس ضوابط این  موقعیت ۀاعمال قرارداد اختیار معامله تنها به درخواست دارند( 11مادۀ 

 شود. شود كه تحت عنوان نحوۀ اعمال در مشخصات قرارداد اعالم میدستورالعمل انجام می

ردگیری  های باز فروش، براساس روش شده به موقعیت تخصیص قراردادهای اختیار معامله اعمال( 12ماده 

های باال یا اشكاالت  به دلیل هزینه مدیره بورسشود. در صورتی كه بنا به تشخیص هیئت  انجام می موقعیت

های تخصیص تسهیم به  فنی اجرای روش ردگیری موقعیت امكان پذیر نباشد، استفاده از یكی از روش

نسبت، زمانی یا تصادفی نیز بالمانع است. روش تخصیص قراردادهای اختیار معامله در مشخصات قرارداد 

 گردد. ذكر می

فروشندگان های تخصیص غیر از روش ردگیری موقعیت،  ن سایر روشدر صورت تعیی تبصره:

حین انعقاد قرارداد به اتاق پایاپای وكالت و اجازه دهند كه اتاق پایاپای مشتری باید اختیار معامله 

 .طرف قرارداد آنان یا هر دارنده اختیار معامله را برای اعمال اختیار به آنان حواله دهد

 شود.بورس تعیین می ۀمدیرهای انجام معامله در بازار مشتقه، توسط هیئتساعات و روز (13مادۀ 
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روز كاری قبل از اجرا، باید از طریق سایت  9تغییرات ساعات و روزهای معامله حداقل  :1تبصرۀ 

 رسمی بورس به اطالع عموم برسد.

را در صورت بروز  یتواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسۀ معامالتمدیرعامل بورس می :2تبصرۀ 

اشكاالت فنی در سامانۀ معامالتی تغییر دهد. این تغییرات باید بالفاصله از طریق سایت رسمی 

بورس و سامانۀ معامالتی به اطالع عموم برسد. بورس باید مستندات مربوط به اشكاالت فنی سامانۀ 

 ند.معامالتی را در سوابق خود نگهداری و حسب درخواست به سازمان ارائه ك

اختیار معامله شامل كارمزد معامالت و كارمزد اعمال است. كارمزد اعمال از  قرارداد كارمزدهای بازار (14مادۀ 

، اخذ گرددبه تحویل منجر  میو یا  ها تسویۀ نقدیكه قرارداد اختیار معامله آن یدارندگان موقعیت باز ۀهم

 می شود. 

یا  اوراق بهادار مبتنی بر كاالصورت ایجاد موقعیت تعهدی در بازار تحویل قرارداد اختیار معامله به  (15مادۀ 

 ۀموقعیت باز خرید، قرارداد اختیار معامله را اعمال كند، دارند ۀاگر دارند. شودمی تحویل فیزیكی كاال انجام 

اوراق موقعیت باز فروش موظف به انجام تعهدات واریز وجه تضمین اولیه به منظور اتخاذ موقعیت در بازار 

واریز وجه  به تعهداتموقعیت باز فروش  ۀدارند. اگر یا تحویل كاال بر اساس مقررات است بر كاال بهادار مبتنی

، قرارداد اختیار معامله بر اساس قیمت عمل نكند کاالا  تحویل ی تضمین اولیه به منظور اتخاذ موقعیت در بازار آتی

 شود.های مقرر دریافت میتسویۀ نقدی شده و خسارت ،پایانی دارایی پایه در روز اعمال

 عنوانتواند حداكثر تعداد مجاز قرارداد اختیار معامله به ازای هر سفارش را تحتبورس می (16مادۀ 

 مشخصات قرارداد اعالم كند.سفارش تعیین و در حداكثرحجم هر 

 

 مشتریان سفارش ثبت سوم: فصل  

برای انجام و مشتریان دسترسی به سامانۀ معامالتی مجاز به كارگزاران سازمان می تواند برای  (17مادۀ 

 قرارداد اختیار معامله محدودیت هایی تعیین نماید. معامالت

سامانۀ معامالت برای انجام معامالت در بازار مشتقه باید منظور دسترسی به نمایندگان كارگزاران به (18مادۀ 

را  مربوطههای آموزشی و دورهاشند مشتقه ب ی ابزارهایگرمعاملهمرتبط با ای حرفه ۀنامدارای گواهی

 گذرانده باشند.

كند، ها معامله تواند از طریق آنک مشتری مییكه  یتواند در مورد تعداد كارگزارانبورس می (19مادۀ 

 محدودیت تعیین كند. كارگزار و مشتری مكلف به كنترل و رعایت مفاد این ماده هستند.
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ریسک را نزد كارگزار تكمیل و امضا  ۀهمۀ مشتریان جهت فعالیت در بازار مشتقه باید فرم بیانی (21مادۀ 

مورد با مشتریان خود تواند حسب كارگزار می توسط بورس تهیه و ابالغ می شود.بیانیۀ ریسک نمایند. فرم 

 در خصوص ارائۀ خدمات معامالتی، قراردادی منعقد نماید.

ارزش  ۀهای معامالتی بعالوهزینهاز وجود كارگزار باید در زمان اخذ سفارش خرید یا فروش،  (21مادۀ 

 اطمینان حاصلحساب مشتری  در ا وجه تضمین موردنیاز ، حسب مورد، اختیارمعامله یمعامالتی قرارداد 

  نماید. 

ای ایجاد كند و در زمان اجرای جداگانه كارگزار باید در دفاتر خود برای هر مشتری، سرفصل :1 تبصره

 های مشتری از كفایت وجوه در حساب وی اطمینان یابد.سفارش

 نییتع مدیره بورس ئتیوجود ندارد، توسط ه 17 ۀمقرر در ماد باتیترت تیبه رعا ازیكه ن یموارد: 2تبصره 

 و در مشخصات قرارداد اعالم خواهد شد.

منظور اطمینان از های فروش، عالوه بر وجه تضمین اولیه، بهتواند در مورد سفارشكارگزار می (22مادۀ 

 ایفای تعهدات مشتری، وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین شده در مشخصات قرارداد از مشتری دریافت كند. 

دستورالعمل معامالت كاال و اوراق بهادار مبتنی »انواع سفارش و اعتبار آن در بازار مشتقه به شرح  (23مادۀ 

است كه بر اساس « شورای عالی بورس و اوراق بهادار 91/91/7910بر كاال در بورس كاالی ایران مصوب 

 شود.مدیرۀ بورس انتخاب میمالحظات فنی، توسط هیئت

 ۀیافت و ثبت سفارش های مشتریان و نگهداری سوابق معامالت مشتریان و تسویاحراز هویت، در (24مادۀ 

 انجام می شود. و بورس آنها بر اساس مقررات مصوب سازمان 

 

 معامالت انجام نحوۀ چهارم: فصل  

معامالت  ییدستورالعمل اجرا» بر اساس  قراردادهای اختیار معامله مراحل انجام معامالت  (25مادۀ 

 شود. تعیین می « رانیا یدر شركت بورس كاال یآت یقراردادها

ثبت شده در سامانۀ معامالتی بر اساس اولویت قیمت و در صورت برابری قیمت یهااجرای سفارش (26مادۀ 

 شود.ها، بر اساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می

پس از پایان معامالت روزانه بر  حداكثر یک ساعترا  قیمت پایانی قرارداد اختیار معاملهبورس  (27مادۀ 

 :كندزیر محاسبه و اعالم می ۀاساس روی

 قراداد اختیار معامله، قیمت پایانی ،ای در یک روز معامالتی معامله شود( اگر قرارداد اختیار معامله7

 است. معامالتی روزآن  یمت معامالت انجام شده طیمیانگین وزنی ق
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قیمت پایانی قرارداد ای در یک روز معامالتی معامله نشود، اگر قرارداد اختیار معامله ( 1

 به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته خواهد شد. اختیارمعامله در روز كاری قبل 

 قیمت پایانی روز كاری،  1این ماده تا حداكثر  1 بند عدم وجود قیمت پایانی موضوع ( در صورت 9

پس از  و ه عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته خواهد شد. بدر روز كاری قبل قرارداد اختیارمعامله 

 .گرددمیمحاسبه توسط بورس تئوریک به صورت  یا ماههای پایانی زیرگروه همبر اساس قیمتآن 

 گردد.توسط هیات مدیره بورس تعیین میمربوط به این بند   اتروش محاسب

، نسبت به معامالت معترض باشد، باید مراتب یمعامالتدلیل خطای كاربری یا سامانۀ اگر كارگزار به (28مادۀ 

مدیر روز به بورس اعالم كند. تصمیم  هماناعتراض خود را با ذكر دلیل برای رسیدگی تا پایان معامالت 

 االجرا است.بورس در این زمینه الزمعامل 

دی در قیمت قرارداد كاری قیمت در معامالت وجود داشته باشد یا تغییرات غیرعااگر ظن دست (29مادۀ 

تواند دستور توقف نماد معامالتی قرارداد اختیار اختیارمعامله مشاهده شود، سازمان یا مدیرعامل بورس، می

امكان  یمعامله را صادر كند. توقف نماد معامالتی توسط مدیرعامل بورس حداكثر به مدت سه جلسۀ معامالت

پذیر است. سۀ معامالت صرفاً با موافقت سازمان امكانپذیر است و توقف نماد برای مدتی بیش از سه جل

پذیر است. معامالت نماد معامالتی امكان ۀكنندبازگشایی مجدد نماد، حسب مورد، بر اساس دستور متوقف

 متأثر از اقدامات فوق به تشخیص مقام دستوردهنده توسط بورس قابل ابطال است.

تواند اقدام به بستن موقعیت باز الت آخرین روز معامالتی میمشتری تا پیش از پایان جلسۀ معام( 31مادۀ 

 خود نماید. 

 

  پایاپای و تسویه : پنجم فصل  

ت ایفای تعهدات مشتریان را در قبال اتاق پایاپای، بر عهده دارد. بدیهی است یكارگزار مسئول (31مادۀ 

 باشد. مسئولیت كارگزار رافع تعهدات مشتری در مقابل كارگزار نمی

اختیار معامله، باید حساب عملیاتی و حساب اعمال را  در بازار قرارداد برای انجام معامالت مشتری( 32مادۀ 

حساب اجازه برداشت، انسداد و سایر امور الزم برای هر  در زمان افتتاح مشترینزد بانک عامل افتتاح كند. 

و تسویۀ قراردادهای اختیار معامله اعمال تضمین الزم، تسویه و پایاپای معامالتن وجهییانجام عملیات تع

 دهد.شده را مطابق مقررات این دستورالعمل به اتاق پایاپای می

ا ارزش معامالتی قرارداد حسب یمعامالتی منوط به وجود وجه تضمین ۀ ثبت سفارش در سامان( 33مادۀ 

 باشد.می مشتریمورد، در حساب عملیاتی 
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این دستورالعمل، ثبت سفارش منوو  بوه وجوود وجوه تضومین در        39 ۀج در ماددر صورت وجود شرایط مندر: تبصره

 حساب عملیاتی مشتری نخواهد بود

تودیع كند.  نزد شركت ای منظور پوشش تعهدات خود در قبال اتاق پایاپای، وثیقهكارگزار باید به (34مادۀ 

 كند. اخذ آن را تعیین میمدیرۀ شركت ارزش و انواع وثایق مورد قبول و ضوابط تعیین و هیئت

 شود:به شرح زیر انجام می انهپایان معامالت روزپس از تسویه و پایاپای قراردادهای اختیار معامله  (35مادۀ 

بر اساس ارزش معامالتی قراردادهای اختیار معامله و با احتساب كارمزدهای  مشتریالف( معامالت 

 شود؛ی منظور میمربوطه و كسورات قانونی تسویه و به حساب و

 كند. را محاسبه می مشتریتضمین الزم ب( اتاق پایاپای بر اساس ضوابط وجه تضمین، وجه

تر شود، اتاق پایاپای اخطاریۀ از حداقل وجه تضمین كم مشتریج( اگر موجودی حساب عملیاتی 

 ند؛كبه كارگزار ارسال می معامالتی افزایش وجه تضمین را حداكثر تا پایان همان روز

، مراتب را به اطالع پس از دریافت اخطاریۀ افزایش وجه تضمین بالفاصله است موظف د( كارگزار

روز  یساعت پس از شروع جلسه معامالت کیحداكثر تا مشتری مربوطه برساند. مشتری موظف است 

فروش  های باز موقعیتآن دسته از  نسبت به بستن، وجه تضمین جبرانی را پرداخت كند یا بعد  یكار

 اقدام نماید. كه تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است، براساس ضوابط این دستورالعمل

 تعهدات خود را ایفا ننماید، مشتری ،های موضوع این مادهطی مهلتبه هر دلیلی اگر  :1 تبصره

 یمشتر باز یها تیاز موقع یبخش ایاقدام به بستن تمام  یاپایكارگزار مربوطه حسب دستور اتاق پا

  .دینما یم ازیمورد ن یجبران نیوجه تضم نیجهت تام

در ساعات معامالت  یمشتر یمعامالت تیكارگزار نتواند از محل بستن موقع كهیدر صورت: 1تبصره 

ق تودیع یاتاق پایاپای تعهدات وی را از محل وثا د،ینما یجبران نیوجه تضم نیاقدام به تام ،یعاد

 نماید. شده كارگزار تأمین می

از محل بستانكاری مشتری و یا  رأساً تواند ، كارگزار می1: درصورت وقوع شرایط تبصره 9تبصره 

 وثایق وی نزد كارگزار اقدام به تامین و جبران تعهدات مشتری نماید. 

است،  كه اخطاریۀ افزایش وجه تضمین دریافت كرده مشتریهای باز فروش برای افزایش موقعیت( 36مادۀ 

كه تعهدات وجه تضمین  یهای باز فروشاز پرداخت وجه تضمین جبرانی یا بستن آن دسته از موقعیتپس 

 پذیر است.ایفا نشده است، امكان هاآن

، معامالتی اتاق پایاپای پس از اعالم قیمت پایانی هر قرارداد اختیار معامله تا پایان همان روز( 37مادۀ 

 رساند:را كه حداقل مشتمل بر موارد زیر است، به اطالع كارگزار می یگزارش

 های باز كارگزار به تفكیک مشتری و نماد معامالتی؛( موقعیت7
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 ( معامالت انجام شده توسط كارگزار به تفكیک مشتری و نماد معامالتی؛1

 ؛مشتری ( موجودی حساب عملیاتی 9

 به تفكیک؛ ری( میزان وجه تضمین الزم كارگزار و مشت1

 بابت معامالت انجام شده ؛  مشتریبستانكاری ی یا( بدهكار1

 ( كارمزدهای معامالتی و كسورات قانونی.1

 وجه تضمین اضافی توسط اتاق پایاپای و بر اساس ضوابط وجه تضمین، محاسبه و در وجه تضمین (38مادۀ 

الزم لحاظ می گردد. پس از اعمال وجه تضمین اضافی اگر موجودی حساب عملیاتی اولیه و وجه تضمین 

 شود.افزایش وجه تضمین برای وی صادر می ۀاز حداقل وجه تضمین كمتر شود، اخطاری مشتری

 تیمحدود کنند یم اریباز فروش در معامالت اخت تیکه اقدام به اخذ موقع یدر خصوص افراد تواند یبورس م  (93 ۀماد

 گرید یاعتبار طیهر نوع شرا ایپوشش داده شده  یها تیشامل انتشار صرفا موقع تواند یم تیمحدود نی. ادینما جادیا

فروشندگان موجود در معامالت  یحاصل کند که تمام نانیاطم بورس. اگر شود یباشد که در مشخصات قرارداد ذکر م

باز فروش نموده اند، محاسبات  تیاقدام به اخذ موقع گرید یاعتبار طیهر شرا ای یپوشش تیموقع جادیبا روش ا اریاخت

 تواند انجام نشود. یم نیوجه تضم

  اعمال : ششم فصل  

 پذیر است. اعمال قرارداد اختیارمعامله صرفاً در روزهای مجاز بر اساس سبک اعمال امكان (41مادۀ 

باید درخواست اعمال خود موقعیت باز خرید در صورت تمایل به اعمال قرارداد اختیار معامله،  ۀدارند( 41مادۀ 

 ارائه كند. از طریق كارگزار به اتاق پایاپای مهلت ارائه درخواست اعمال مندرج در مشخصات قرارداد، طی را 

ی، مستلزم تامین وجه اعمال قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آت پذیرش درخواست :1تبصرۀ 

 موقعیت باز است. ۀتوسط دارندمورد نیاز در قرارداد آتی تضمین اولیه 

قرارداد اختیار معامله خرید مبتنی بر كاال مستلزم تأمین  درخواست اعمالنهایی پذیرش  :2تبصرۀ 

فروش مبتنی  ۀموقعیت باز خرید، و درخواست اعمال قرارداد اختیار معامل ۀارزش اعمال توسط دارند

بر كاال مستلزم ارائه مستندات مربوط به احراز دارایی پایه طبق ضوابط اعالمی توسط اتاق پایاپای 

 است.

 وجود ندارد.امكان اعمال قرارداد اختیار معامله به میزان كسری از اندازۀ قرارداد  :3 ۀتبصر

یک ارائه درخواست اعمال، امكان اعمال تعدادی از قراردادهای از صورتی كه پس  در :4تبصرۀ 

 مشتری وجود داشته باشد، اعمال بر اساس همان تعداد قرارداد انجام خواهد شد. 

. 
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معامله مبتنی بر  های اعمال قراردادهای اختیاردرخواست ۀپس از پایان مهلت ارائ یاپایاتاق پا( 42 ۀماد

 انجام می دهد:قرارداد آتی مراحل زیر را 

 های باز مشتری؛های درخواست شده فرد جهت اعمال با موقعیتتطبیق موقعیت .1

  دیباز خر یها تیدرخواست اعمال موقعبابت  مشتریبررسی واریز وجوه به حساب اعمال  .2

  قرارداد آتی مبتنی برقراردادهای اختیار معامله 

كی از روش های تخصیص یكننده قرارداد اختیار معامله با استفاده از تعیین طرف مقابل اعمال .3

 تعیین شده در مشخصات قرارداد

 مشتریبین حساب عملیاتی  ،التفاوت قیمت پایانی دارایی پایه در روز اعمال و قیمت اعمالمابه .4

به دارنده موقعیت خرید، توسط اتاق پایاپای  مشتریدارنده موقعیت فروش و حساب عملیاتی 

 شود.حساب ذی نفع منتقل می

را  به  مشتری به تفكیک های باز فروش اتاق پایاپای فهرست و میزان تعهدات آن دسته از موقعیت .5

 رساند.اطالع كارگزاران می

ها تعهدات مربوط به اعمال مشتریان را به اطالع آن، 1پس از دریافت گزارش بند كارگزاران باید  .6

 د. نبرسان

فرصت دارند  مهلت مندرج در مشخصات قراردادطی دارندگان موقعیت باز فروش تخصیص یافته  .7

تأمین  در حساب اعمال خودوجه تضمین اولیه مورد نیاز جهت گشایش موقعیت تعهدی باز آتی را 

 نمایند.

اند، های باز فروش كه تعهدات خود را ایفا نمودهاتاق پایاپای جهت آن دسته از دارندگان موقعیت .8

و پس از پایان روز معامالتی قرارداد آتی با نزدیكترین سررسید به سررسید قرارداد اختیار معامله 

ها ایفا نشده های باز فروش كه تعهدات آنتد و آن دسته از موقعییانممی گشایشقراردادهای آتی 

صورت سقف  در هرشود. میشده و مشمول خسارات مقرر در مشخصات قرارداد است تسویه نقدی 

از سقف مندرج  دینبادر معامالت اختیار معامله و قرارداد آتی جهت  و هم باز تعهدی  یها تیموقع

 باشد. شتریباختیار معامله در مشخصات قرارداد 

كراال   مبتنی برر های اعمال قراردادهای اختیارمعامله  اق پایاپای پس از پایان مهلت ارائه درخواستات( 43مادۀ 

 مراحل زیر را انجام می دهد:

های باز خرید مشتری در هرر نمراد   شده برای اعمال با موقعیتهای درخواستتطبیق تعداد موقعیت .1

 معامالتی؛

 شده؛بررسی كفایت موجودی حساب اعمال مشتری بابت قراردادهای اختیار معاملۀ خرید اعمال .2
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اعالمی اتاق پایاپای برای موقعیت براز خریرد بابرت    بررسی مستندات احراز دارایی پایه طبق ضوابط  .3

 شده؛قراردادهای اختیار معاملۀ فروش اعمال

اند در مورد قراردادهای اختیار خرید، رسرید تحویرل و در مرورد     دارندگان موقعیت باز فروش موظف .4

د. قراردادهای اختیار فروش، ارزش اعمال را طی مهلت مندرج در مشخصات قررارداد، ترامین نماینر   

های باز فروش به تفكیک مشتری  كارگزار موظف است فهرست و میزان تعهدات آن دسته از موقعیت

اند طی مهلت مقرر در مشخصات قرارداد بره اطرالع اتراق پایاپرای      را كه به تعهدات خود عمل كرده

 برساند.

ای درخواسرت  ، دارندگان موقعیت باز خریدی كه امكان اجر9تا  7های بندهای  پس از انجام بررسی .5

، تعهردات خرود را ایفرا    1اعمال آنها وجود ندارد و دارندگان موقعیت براز فروشری كره مطرابق بنرد      

های باز خرید و فروش موضوع این بند به روش تخصیص ذكرر   شوند. موقعیت اند مشخص می ننموده

شده در مشخصات قرارداد تسویه نقدی شرده و مشرمول خسرارات منردرج در مشخصرات قررارداد       

 واهند شد.خ

، صرفاً در مورد این اشرخاص، بره روش تخصریص    1اتاق پایاپای پس از دریافت گزارش موضوع بند  .6

 كند.  ها تعیین می ذكر شده در مشخصات قرارداد، دارندگان موقعیت باز خرید مقابل آن

ن كره امكرا   1اتاق پایاپای فهرست آن دسته از دارندگان موقعیت باز خرید و یا فروش موضروع بنرد    .7

رساند. كارگزار نیز طری   ها وجود ندارد را مشخص و به اطالع كارگزار می اجرای درخواست اعمال آن

 رساند. مهلت مقرر در مشخصات قرارداد موضوع را به اطالع مشتری می

اند، حسب مورد یكی كه تعهدات خود را ایفا ننموده 1در خصوص دارندگان موقعیت باز موضوع بند  .8

 ابل انجام است:از اقدامات ذیل ق

اند تسویه نقردی شرده و مشرمول     دارندگان موقعیت باز فروش كه تعهدات خود را ایفا ننموده. 7-1

 خسارات مندرج در مشخصات قرارداد به نفع دارنده موقعیت باز خرید تخصیص یافته خواهند شد.

رداد فرصرت  دارندگان موقعیت باز خرید در صورت تمایل، طی مهلت مقرر در مشخصرات قررا  . 1-1

دارند در مورد قراردادهای اختیار خرید، ارزش اعمال و در مورد قراردادهای اختیار فروش، مستندات 

اختیرار دارنردگان موقعیرت براز      احراز دارایی پایه را از طریق كارگزار به اطالع اتاق پایاپای برسانند.

 ، ملغی خواهد شد.اند بند اقدام الزم را انجام ندادهاین خریدی كه طی مهلت موضوع 

یافتۀ اتاق پایاپای تا پایان روز كاری پس از آخرین روز معامالتی، قراردادهای اختیار معاملۀ تخصیص .9

كند. اتاق پایاپای بر اساس ضوابط خود، مالكیت دارایی پایه موضوع قررارداد  اعمال را تسویه میقابل

رید یا فروش( به دارندۀ موقعیت باز خرید یا اختیار معامله را بر حسب نوع قرارداد اختیار معامله )خ

 كند.فروش منتقل و وجه آن را به حساب طرف مقابل منظور می
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ترا   7اگر درخواست اعمال ارائه شده توسط مشتری به دلیل عدم وجود شرایط موضوع بندهای  :1تبصره 

های باز مكلف به پرداخت  این ماده اجرا نشود، علیرغم عدم اجرای درخواست اعمال، دارندگان موقعیت 9

 باشد. های اعمال می كارمزد

 ، حسب مورد در مشخصات قرارداد تعیین خواهد شد.19و  11های موضوع ماده  مهلت :2تبصره 

پذیر نیست. صرفاً قرارداد اختیار اعمال قرارداد اختیار معامله در زمان توقف نماد معامالتی آن امكان (44ماده 

تواند اعمال شود كه در ایندورۀ معامالتی متوقف باشد، در آخرین روز معامالتی می ای كه تا پایانمعامله

 شود.، تسویۀ نقدی میدر بازار نقدی صورت قرارداد اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت پایانی دارایی پایه

 

  موارد سایر : هفتم فصل  

طور همزمان با به یبر قرارداد آت یمبتن ۀار معاملیاخت یقراردادها ینماد معامالت ییو بازگشا توقف (45ماده 

 شود.یک روش انجام میو به  یدر بازار آت ینماد معامالت ییتوقف و بازگشا

ربط، بورس نیز باید بر اساس در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذی (46ماده 

 د مراتب را به مرجع ذیصالح گزارش كند.ها رسیدگی یا حسب مورمقررات مربوطه به تخلفات آن

است كه بورس در آن طبق مقررات فعالیت می ییمنظور از روز كاری در این دستورالعمل، روزها (47مادۀ 

كند. اگر مواعد تعیین شده در این دستورالعمل با روز تعطیل مصادف باشد، اولین روز كاری بعد از روز 

 شود.تعطیل، موعد مقرر محسوب می

به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و  6/2/93در تاریخ است که تبصره  19ماده و  47مشتمل بر این دستورالعمل 

 اوراق بهادار رسید و در تاریخ ..................... اصالح شد.
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