قرارداد معامالت اختیار معامله (مشتري-كارگزار)
موضوع بند  15ماده  1و ماده  81دستورالعمل معامالت قرارداد اختيار معامله سهام ،مصوب مورخ  1395/09/17هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده  )1مقدمه
 .1اين قرارداد بين شرکت کارگزاري ايساتيس پويا (سهامی خاص)به شماره ثبت 7919 :به نمايندگی آقايان محسن عبداللهی(مدير عامل) ،آقاي مهدي حاجی غالم
سريزد ( رئيس هيئت مديره) ،آقاي محسن زارعيان (نايب رئيس هيئت مديره ) ،آقاي سيدمحمد هاشمی بافقی (عضو هيئت مديره) ،آقاي سيدعلی اصغر خبيري
(عضو هيئت مديره) بر اساس آخرين روزنامه رسمی به نشانی يزد  ،بلوار جمهوري اسالمی  ،نبش کوچه شرق  ،ساختمان بورس  ،طبقه همکف ،کدپستی:
 ،8917957913شماره تلفن ،035-35220459 :شماره نمابر 035-35220459داخلی  ،5به نشانی سايت اينترنتی  www.ipb.irکه از اين پس در اين قرارداد
"کارگزار" ناميده می شود از يک طرف و مشتري حقيقی به مشخصات جدول ذيل که ساير اطالعات آن درفرم مشخصات مشتريان درج گرديده است و ازاين پس در
اين قرارداد "مشتري" ناميده می شود از طرف ديگر ،منعقد و شرايط آن به شرح زير تعيين می گردد:
الف) براي اشخاص حقیقي ايراني:
زن

مرد

نام و نام خانوادگي:

جنسیت:

كد مالكیت:

تاريخ دريافت كد مالكیت:

نام پدر:

تاريخ تولد (روز /ماه /سال):

محل تولد:

كد ملي:

شماره شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:

شماره سريال شناسنامه:

شماره تلفن منزل با كد شهر:

شماره تلفن محل كار با كد شهر:

شماره تلفن همراه:

نام و كد بانك:

شماره حساب بانكي:

آدرس پست الكترونیكي:
آدرس منزل:
آدرس محل كار:

.2

.1
 .2تعليق مجوز معامالت قرارداد اختيار معامله کارگزار بيش از  20روز؛
 .3لغو مجوز قرارداد اختيار معامله کارگزار يا عدم تمديد مجوز وي پس از اتمام دوره مجوز.
فسخ قرارداد و تسويه حساب قطعی بين کارگزار و مشتري؛

در اين قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار ،اختصاراً سازمان ،شرکت بورس اوراق بهادار تهران
(شرکت سهامی عام) اختصاراً بورس ،قوانين ،مصوبات هيأت وزيران ،شوراي عالی بورس و اوراق
بهادار ،سازمان و بورس ،اختصاراً مقررات ناميده شده اند.

.3

ماده  )4مبلغ قرارداد

دستورالعمل معامالت قرارداد اختيار معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران ،مصوب

مبلغ قرارداد ،صرفاً معادل کارمزدهاي معامله است که کارگزار بر اساس مقررات از مشتري دريافت

 95/09/17هيأتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار ،در اين قرارداد دستورالعمل ناميده می شود و

ميکند.

تعاريف آن در اين قرارداد به همان مفاهيم بهکار رفته اند.

ماده  )5تعهدات مشتري

 .4اتاق پاياپاي ،واحدي در شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه است که براساس

.1

دستورالعمل ،وظيفة انجام امور تسويه ،پاياپاي و اعمال قرارداد اختيار معامله را بر عهده دارد.

اسرع وقت به کارگزار اطالع دهد.

ماده  )2موضوع قرارداد

.1
.2

مشتري متعهد ميشود در صورت تغيير اطالعات مندرج در جدول مشخصات مشتري ،مراتب را در

.2

مشتري متعهد ميشود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به اختيار معامله ،هيچگونه سفارشی

موضوع قرارداد ،ارائه خدمات زير توسط کارگزار به مشتري است:

براي معامله قرارداد اختيار معامله صادر نکند .مشتري اعالم می کند از ريسک ها و مقررات حاکم

اجراي درخواست هاي اتخاذ موقعيت خريد و اتخاذ موقعيت فروش و همچنين درخواستهاي اعمال

بر بازار قرارداد اختيار معامله کامالً مطلع بوده و آنها را پذيرفته است و از اين رو ،بيانيه ريسک (فرم

و اعالم نوع تسويه در بازار معامالت قرارداد اختيار معامله؛

پيوست قرارداد) را تکميل و امضا کرده است .مشتري اعالم ميدارد توانايی ارزيابی و تحمل ريسک

ايفاي تعهدات مشتري در مقابل اتاق پاياپاي و بورس.

مالی را که خريد يا فروش اختيار معامله به همراه خواهد داشت ،دارد.

.3

ماده  )3مدت قرارداد

کارگزار می تواند در مورد سفارشهاي فروش ،عالوه بر وجه تضمين اوليه ،به منظور اطمينان از ايفاي
تعهدات مشتري ،وثايق يا تضامينی تا سقف تعيين شده در مشخصات قرارداد از مشتري دريافت کند،

قرارداد از تاريخ امضا و ابالغ قرارداد آغاز ميشود و در صورت تحقق هر يک از موارد زير خاتمه مييابد:

امضا و اثرانگشت مشتري

امضا و مهر كارگزار
1

بر اين اساس مشتري موظف به توديع يک فقره چک تضمين به مبلغ  .....................به شماره ...............

ماده  )6تعهدات كارگزار

 .1نماينده کارگزار جهت اجراي مفاد اين قرارداد و ارتباط با مشتري ،آقا/خانم مطهره السادات خبيري

بانک  .............کد شعبه  ...........به کارگزار ميباشد.

.4

.5

است .تکميل و امضاي ساير مدارك توسط نماينده براي کارگزار تعهدآور است.

اتاق پاياپاي از طرف مشتري وکالت بالعزل دارد متناسب با تغييرات ،بخشی از وجه تضمين را به
عنوان اباحهتصرف در اختيار کارگزار طرف ديگر قرارداد اختيار معامله (بر حسب مورد خريدار يا

 .2کارگزار مسئوليت ايفاي تعهدات مشتريان در مقابل اتاق پاياپاي را به شرح دستورالعمل بر عهده دارد.

فروشنده) قرار دهد و وي حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحويل تسويه کند.

.3کارگزار بايد سفارش مشتريان را در فرمهاي تعيين شده توسط بورس ثبت و نگهداري کند.

مشتري موظف است در صورتی که پس از عمليات به روزرسانی حساب توسط کارگزار ،وجه تضمين

 .4کارگزار بايد فرم هاي ثبت سفارش را براي هر مشتري به ترتيب شماره سريال ،بايگانی کند و حسب

مربوط به موقعيتهاي باز وي به کمتر از حداقل وجه تضمين کاهش يابد ،بر اساس اخطاريه افزايش

درخواست به بورس يا سازمان ارائه نمايد .جهت رعايت نوبت مشتريان ثبت تاريخ و زمان دقيق تکميل

وجه تضمينی که کارگزار به وي به روش تعيين شده در اين قرارداد ارسال می کند ،بايد تا  2ساعت

فرم سفارش الزامی است.
 .5کارگزار بايد در زمان اخذ سفارش خريد يا فروش ،هزينه هاي معامالتی به عالوة ارزش معامالتی

پس از شروع معامالت روز بعد ،وجه تضمين خود را تا وجه تضمين الزم روز معامالتی قبل افزايش
دهد .در غير اين صورت کارگزار بايد در همان روز معامالتی ،راساً اقدام به بستن آن دسته از موقعيت

اختيارمعامله يا وجه تضمين موردنياز را ،حسب مورد ،به حساب مشتري منظور کند .حساب مشتري

هاي ب از مشتري که تعهدات وجه تضمين آن ايفا نشده است ،بکند .در صورتی که به هر دليلی طی

از محل وجوه واريزي وي به حساب عملياتی کارگزار ،بستانکاري وي در دفاتر کارگزاري و وجوه متعلق

مهلت هاي مقرر مشتري تعهدات خود را ايفا ننمايد ،کارگزار ميتواند رأساً از محل بستانکاري مشتري

به کارگزار قابل تأمين است.
.6کارگزار موظف است شماره حساب جاري خود نزد بانک عامل را که مطابق فرم اعالم حساب در اختيار،

و يا وثايق وي نزد کارگزار ،اقدام به تأمين و جبران تعهدات مشتري نمايد.

.6

بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پايه (افزايش سرمايه و تقسيم سود) ،قيمت اعمال ،اندازه

افتتاح آن را به اطالع بورس و شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه رسانده است،

قراردادهاي اختيار معامله و سقف موقعيتهاي يک گروه اختيار معامله را تعديل ميکند و مشتري با

در بند  16ماده  5مرقوم کند.
 .7کارگزار موظف است در دفاتر خود براي هر مشتري و نماد معامالتی ،سرفصل هاي جداگانه اي ايجاد

علم به اين موضوع اقدام به اتخاذ موقعيت باز در بازار قرارداد اختيار معامله می کند.

.7

کند و در زمان اجراي سفارش هاي مشتري از کفايت وجه تضمين اوليه در حساب وي اطمينان يابد.

مشتري از سقف موقعيتهاي باز هر نماد معامالتی به ازاي مشتري و کارگزار آگاه است و با علم به

.8کارگزار بايد سوابق معامالت و صورتحساب مشتري را به نحوي نگه داري کند که حسب مورد به سازمان،

اين موضوع کارگزار را انتخاب و اقدام به اتخاذ موقعيت باز در بازار قرارداد اختيار معامله می کند.

.8

بورس يا شرکت سپرده گذاري قابل ارائه باشد.

خسارت هاي مقرر در مشخصات قرارداد از محل حساب عملياتی کارگزار و در صورت عدم کفايت ،از

 .9در صورتی که مشتري پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله در چارچوب مقررات از اجراي سفارش

محل وثايق کارگزار نزد اتاق پاياپاي تأمين و رأساً برداشت می شود .در صورت عدم کفايت وثايق،
کارگزار مکلف است حسب دستور اتاق پاياپاي خسارت هاي مربوطه را پرداخت کند .بديهی است

منصرف شود يا کارگزار به هر علت نتواند نسبت به اجراي سفارش مشتري اقدام کند ،حسب درخواست

کارگزار می تواند اين خسارات را رأساً از محل وثايق يا تضامين مشتري برداشت کند و در صورت

مشتري وجوه وي بايد توسط کارگزار مسترد شود.
 .10کارگزار می تواند در مورد سفارش هاي فروش ،عالوه بر وجه تضمين اوليه ،به منظور اطمينان از

عدم کفايت از مشتري مطالبه کند .مستندات اين اقدامات بايد در سوابق کارگزاري نگهداري شود.

.9

در صورتيکه به هر دليلی مشتري تعهدات خود را ايفا ننمايد ،کارگزار ميتواند رأساً از محل بستانکاري

ايفاي تعهدات مشتري ،وثايق يا تضامينی تا سقف تعيينشده در مشخصات قرارداد از مشتري دريافت

مشتري و يا وثايق وي نزد کارگزار ،اقدام به تأمين و جبران تعهدات مشتري نمايد.

کند.

مشتري متعهد است در ارائه سفارش هاي خريد و فروش ،همه قوانين و مقررات مربوطه به ويژه

 .11کارگزار موظف است در صورت دريافت وجه تضمين اوليه از مشتري ،سفارش وي را در سامانه

مقررات مربوط به فصل ششم قانون بازار (دارندگان اطالعات نهانی ،دستکاري قيمت) را رعايت کند.

معامالت بازار اختيار معامله ثبت کند و مجاز نيست به هيچ وجه از وجوه مشتريان به نفع خود يا
ساير اشخاص استفاده نمايند.

 .10مشتري متعهد به تأديه کارمزد معامله و اعمال است .کارمزد اعمال از همة دارندگان موقعيت باز

 .12کارگزار پس از دريافت گزارش اتاق پاياپاي عمليات به روزرسانی حساب ها را بر اساس مفاد

تخصيص يافته توسط اتاق پاياپاي (هم قابل اعمال و هم غيرقابل اعمال) اخذ می شود.

دستورالعمل انجام می دهد.

 .11چنانچه تسويه به صورت فيزيکی باشد ،از همة دارندگان موقعيت باز فروش در قرارداد اختيار معامله

 .13شيوه ابالغ اخطاريه افزايش وجه تضمين به مشتري به يکی از روش هاي زير است:

خريد و همةدارندگان موقعيت باز خريد در قرارداد اختيار معامله فروش که سهم پايه موضوع قرارداد
را به طرف مقابل تحويل می دهند ،ماليات اخذ خواهد شد.
 .12بورس می تواند در مورد تعداد کارگزارانی که يک مشتري می تواند از طريق آنها معامله کند،

)1

حضوري و اخذ امضاي مشتري؛

)2

ارسال به شماره همراه و پست الکترونيکی مندرج در فرم مشخصات مشتريان

محدوديت تعيين کند.در اين صورت تغيير کارگزار صرفاً با رعايت مقررات اتاق پاياپاي و تکميل فرم

 .14کارگزار موظف است اگر مشتري مشمول دريافت اخطاريه افزايش وجه تضمين شدهاست ،تا پيش

مربوطه و تاييد آن توسط کارگزار مبداء ،کارگزار مقصد و اتاق پاياپاي امکانپذير است .مسئوليت

از واريز وجوه يا بستن موقعيت هاي باز توسط مشتري ،متناسب با اخطاريه افزايش وجه تضمين،
سفارش هاي افزاينده موقعيت هاي باز مشتري را نپذيرد.

تخلف از مفاد اين بند و جبران خسارت هاي مربوطه بر عهده مشتري است.

 .15اگر مشتري تا  2ساعت پس از شروع معامالت روز بعد ،وجه تضمين خود را تا وجه تضمين الزم روز

 .13مشتري ملزم است سفارش خود را در فرمهاي تعيين شده توسط بورس تکميل و ارائه کند.
 .14مشتري با امضاي اين قرارداد ،همه مقررات و مفاد دستورالعمل و اصالحات بعدي آن را می پذيرد و

معامالتی قبل ا فزايش ندهد ،کارگزار بايد در همان روز معامالتی ،راساً اقدام به بستن آن دسته از

متعهد به ايفاي تمام وظايف و تعهدات خود مطابق قرارداد و مقررات است ،هر چند در اين قرارداد

موقعيت هاي باز مشتري که تعهدات وجه تضمين آن ايفا نشده است ،کند .در صورت بستن موقعيت

ذکر نشده باشد.

توسط کارگزار ،اختيارمعامله بر اساس قيمت معامله اي که منجر به بستن موقعيت شده است،
تسويه می شود.

 .15در صورت تعيين ساير روش هاي تخصيص غير از روش ردگيري موقعيت ،فروشندگان اختيار معامله

 .16کارگزار بايد مازاد موجودي حساب مشتري نسبت به وجه تضمين تعيين شده را در صورت درخواست

بايد حين انعقاد قرارداد به اتاق پاياپاي وکالت و اجازه دهند که اتاق پاياپاي ،مشتري طرف قرارداد

مشتري به حساب بستانکاري مشتري منظور و حداکثر دو روز کاري ( )T+2پس از درخواست

آنان يا هر دارنده اختيار معامله را براي اعمال اختيار به آنان حواله دهد.
 .16در همه مواردي که مشتري ملزم به واريز وجه به حساب کارگزار است ،مبالغ بايد به شماره حساب
بانک هاي عامل کارگزاري که در وب سايت کارگزاري آمده بابت معامالت قرارداد اختيار معامله به

مشتري به وي پرداخت کند.
 .17مشتري می تواند پس از پايان جلسه معامالت ،تا انتهاي روز کاري از کارگزار درخواست کند تا اطالعات
موقعيتهاي باز وي را به لحاظ تغييرات وجه تضمين سود (زيان) روزانه و ساير موارد به وي ارائه نمايد

نام کارگزار واريز شود و رسيد واريز را به کارگزار ارسال نمايد.

و کارگزار موظف است پيش از شروع جلسه معامالت روز کاري بعد ،اطالعات درخواستی را در اختيار
مشتري قرار دهد.
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 .18اگر از تاخير يا عدم اقدام کارگزار در ايفاي تعهدات موضوع دستورالعمل در مقابل

 .8اعمال قرارداد اختيار معامله در زمان توقف نماد معامالتی آن امکان پذير نيست.

اتاق پاياپاي ،خسارتی به مشتري وارد شود يا مشتري متحمل هزينه هايی شود،

صرفاً قرارداد اختيار معامله اي که تا پايان دورة معامالتی متوقف باشد ،در آخرين

کارگزار ملزم به جبران همه هزينه ها و خسارات وارده است .مسئوليت کارگزار

روز معامالتی می تواند اعمال شود که در اين صورت قرارداد اختيار معامله براساس

منوط به تأمين به موقع وجوه توسط مشتري نزد کارگزار است.

آخرين قيمت پايانی سهم پايه در بازار نقدي ،تسوية نقدي ميشود.
 .9در صورتی که پس از اعمال ،ميزان مالکيت سهامدار از سقف هاي مجاز سهامداري

 .19کارگزار موظف است نسبت به حفظ و عدم افشاي اطالعات سفارش ها و معامالت

بيشتر گردد ،سهامدار مزبور موظف به عرضه سهام مازاد ايجاد شده به علت اعمال

مشتري مطابق مقررات ،تمهيدات الزم را به کار برد.
 .20کارگزار موظف است بنا به درخواست مشتري ،گزارش کاملی از ريز معامالت انجام

در مهلت تعيين شده توسط بورس خواهد بود.
.10درخواست اعمال مشتري ،پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پاياپاي ،قابل

شده مشتري و وضعيت حساب وي را به يکی از روشهاي مندرج در بند  13ماده 6

اصالح يا لغو نيست.

قرارداد مشتري-کارگزار ارائه نمايد.

ماده  )8حوادث ناگهاني و فورس ماژور

ماده  )7تسويه نهايي قرارداد اختیار معامله

 .1دارندة موقعيت باز خريد در صورت تمايل به اعمال قرارداد اختيار معامله ،بايد

هرگاه اجراي تمام يا بخشی از قرارداد به واسـطه يـک علـت خـارجی ،غيرقابـل

درخواست اعمال و نوع تسويه خود را در مهلت مقرر در مشخصات قرارداد به روش

پيشـگيري ،مقاومـت ناپـذير و غيرقابـل پيش بينی غيرممکن شود يا به تأخير
افتد ،طرفی که در اين وضعيت قرار گرفته است مسئول جبران خسارت ناشی از

ارسال درخواست به شماره  03535220458به کارگزار ارائه کند.

عدم اجرا يا تاخيير در اجراي قرارداد نيست  .دراين صورت وي مکلف است در

 .2کارگزار بايد در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد ،درخواست هاي اعمال را

اسرع وقت (حداکثر 7روز کاري ) مراتب را کتبا به طرف مقابل اطالع دهد .اعالم

به همراه نوع تسويه به اتاق پاياپاي اعالم کند .اعالم کارگزار مبناي تخصيص وجوه

رسمی بورس يا شرکت سپرده گذاري مرکزي در حکم اطالع مشتري است .

موجود در حساب اعمال کارگزار به تفکيک مشتري است.

ماده  )9فسخ قرارداد

 .3کارگزار ميتواند تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعيت باز تخصيص يافته را

 .1هر يک از طرفين می توانند در صورت تحقق موارد ذيل ،مراتب را با ذکر مستندات

به اطالع ايشان برساند.

به طرف ديگر اعالم کند .اگر در مدت ده روز کاري پاسخی ارائه نشود يا پاسخ ارائه

 .4اگر دارندة موقعيت باز خريد ،قرارداد اختيار معامله را اعمال کند ،دارندة موقعيت

شده مورد قبول اخطاردهنده نباشد ،فسخ قرارداد کتباً به طرف ديگر اعالم می شود:

باز فروش موظف به انجام تعهدات خود مطابق با دستورالعمل می باشد .اگر دارندة

 )1نقض هر يک از شروط قرارداد

موقعيت باز فروش به تعهدات خود عمل نکند ،قرارداد اختيار معامله بر اساس

 )2بروز حوادث موضوع ماده  8و تداوم آن بيش ازبيست روزکاري

قيمت پايانی سهم پايه در آخرين روز معامالتی ،تسويه نقدي و خسارت هاي مقرر

 .2هر گاه مشتري از ادامه همکاري در بازار قرارداد اختيار معامله از طريق کارگزار

در مشخصات قرارداد از وي دريافت می شود.

منصرف شود ،ميتواند قرارداد را فسخ کند ،مشروط به آن که مراتب را از قبل،

 .5اجراي درخواست اعمال فيزيکی قرارداد اختيار معامله خريد ،مستلزم تامين ارزش

ظرف دو روز کاري به کارگزار اعالم کند.

اعمال قرارداد اختيار معامله توسط دارندة موقعيت باز خريد و اجراي درخواست

تبصره  )1فسخ قرارداد مانع مطالبه هزينه هاو خسارات مقرر در قرارداد نيست.

اعمال فيزيکی قرارداد اختيار معامله فروش ،مستلزم وجود سهم پايه به تعداد اندازة

تبصره  )2همزمان با فسخ قرارداد ،هر يک از طرفين موظف به اعالم کتبی مراتب با

قرارداد در کد مالکيت دارندة موقعيت باز خريد در زمان مشخص شده در

ذکر دقيق تاريخ فسخ ،به بورس هستند.

مشخصات قرارداد است.

تبصره  )3در صورت فسخ قرارداد توسط هر يک از طرفين ،نسبت به تسويه حساب

 .6در مورد موقعيت هاي باز فروش ،فروشنده بايد در مهلت مقرر در مشخصات

مطابق اعالم کارگزار اقدام ميشود.

قرارداد ،حسب مورد ،ارزش اعمال قرارداد اختيار معامله را در حساب اعمال کارگزار

ماده  )10حل اختالفات

تامين کرده يا سهم پايه موضوع قرارداد اختيار معامله را در کد مالکيت خود در

در صورت بروز اختالف در تفسير يا اجراي مفاد تمام يا بخشی از قرارداد ،طرفين بدواً

شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه داشته باشد .سهم پايه

سعی خواهند کرد که آن را از طريق مذاکره حل وفصل کنند .در صورت عدم حصول

موجود در کد مالکيت فروشنده به ميزان تعهد وي در قرارداد اختيار معامله توسط

نتيجه ،ترتيبات مواد  36و  37قانون بازار اوراق بهادار در مورد حل اختالف الزم

شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مسدود می شود .در غير

االجرا است.

اين صورت ،قرارداد اختيار معامله بر حسب قيمت پايانی سهم پايه در آخرين روز

ماده  )11اقامتگاه قانوني طرفین

معامالتی ،تسويه نقدي می شود و مشتري ملزم به پرداخت خساراتی است که

اقامتگاه طرفين همان است که در ماده يک قرارداد ذکر شده است .هر يک از طرفين

توسط اتاق پاياپاي از کارگزار دريافت ميشود.

در صورت تغيير نشانی موظف است اقامتگاه جديد خود را ظرف مدت حداکثر  7روز

 .7اگر درخواست اعمال ارائه شده توسط کارگزار به دليل عدم وجود شرايط موضوع

کاري پس از تغيير به طرف ديگر اطالع دهد .تا زمانی که نشانی جديد اعالم نشده

ماده  43دستورالعمل اجرا نشود ،عليرغم عدم اجراي درخواست اعمال ،کارگزار

است ،مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می شوند و دريافت شده تلقی ميشوند.

مکلف به پرداخت کارمزد هاي اعمال می باشد .مشتري ملزم به پرداخت خسارتهاي
موضوع اين بند به کارگزار ميباشد.
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بیانیه ريسك (معامالت قرارداد اختیار معامله )
اين بیانیه در راستاي اجراي بند  18ماده  1دستورالعمل معامالت قرارداد اختیار معامله سهام  ،مصوب مورخ  1395/09/17هیأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ،توسط
شركت بورس اوراق بهادار تهران تنظیم شده است و بايد پیش از آغاز معامالت به امضاي مشتري برسد .با توجه به ريسك در معامالت قراردادهاي اختیار معامله ،مشتري با

امضاي اين بیانیه ،آگاهي و پذيرش خود را نسبت به كلیه ريسك هاي موجود در اينگونه معامالت ازجمله موارد زير اعالم مي كند:
آخرين روز معامالتی می تواند اعمال شود که در اين صورت قرارداد اختيار معامله

 )1محدود نشدن حداكثر ضرر به وجوه تضمین پرداخت شده توسط مشتري:

براساس آخرين قيمت پايانی سهم پايه در بازار نقدي ،تسوية نقدي ميشود.

دارنده موقعيت باز خريد در اعمال حق خود ،مختار است و در صورت صرف نظر کردن
از اعمال قرارداد ،تنها مبلغی (قيمت قرارداد اختيار معامله) را که در ازاي اين حق

 )6اطالعات مندرج در مشخصات قرارداد و ساير مقررات مربوطه :آشنايی با مقررات،

پرداخت است ،از دست می دهد .به بيان ديگر دارنده موقعيت باز خريد می تواند در

به مشتري امکان می دهد تا از حقوق و تعهدات خود ،آگاهی و پذيرش کامل داشته

صورتيکه شرايط به نفع او نباشد ،از اعمال اختيار خودداري کرده و هزينه او محدود

باشد .مطالعه دقيق بيانيه ريسک ،قرارداد مشتري-کارگزار ،دستورالعمل معامالت و ساير

به همان مبلغ اوليه اي است که براي ايجاد حق يا اختيار به فروشنده پرداخت نموده

مقررات مرتبط ،از الزامات فعاليت در اين بازار بوده و کارگزار و بورس مسئوليتی در

است .اما دارنده موقعيت باز فروش در صورت درخواست اعمال خريدار متعهد به انجام

خصوص فقدان آگاهی مشتري نخواهند داشت.

موضوع قرارداد ميباشد .در همين راستا به منظور جلوگيري از امتناع از انجام تعهدات

 )7اهمیت و مديريت تاريخ سررسید و سبك اعمال تعیین شده در قرارداد :تاريخ

قرارداد ،وجهی در قالب شرط ضمن عقد ذيل عناوين وجه تضمين اوليه ،الزم ،جبرانی

سررسيد ،تاريخی است که پس از آن قرارداد اختيار معامله منقضی ميشود .دارندة

و اضافی (حسب مورد) توسط کارگزار از او دريافت ميشود .با توجه به ويژگيهاي اهرمی

موقعيت باز خريد می تواند براساس سبک اعمال تعيين شده در مشخصات قرارداد،

قرارداد اختيار معامله ،ريسک دارنده موقعيت باز فروش محدود به وجه تضمين سپرده

قرارداد اختيار معامله خود را اعمال کند .اعمال می تواند براساس ضوابط اين

شده نخواهد بود ،بلکه ممکن است ضرر و زيانی به ميزان چندين برابر وجوه تضمين

دستورالعمل تا آخرين روز معامالتی ،صرفاً در آخرين روز معامالتی يا در برخی از

مشتري به حساب وي منظور گردد.

روزهاي معامالتی صورت پذيرد.

 )2خسارتهاي عدم ايفاي تعهدات :مبلغی است که به عنوان وجه التزام بابت عدم

 )8آگاهي از كارمزدها و كسور قانوني :کارمزدهاي بازار قراردادهاي اختيار معامله،

ايفاي تعهدات دارندگان موقعيت هاي باز ،متناسب با موقعيت هاي ايشان براساس

شامل کارمزد معامالت و کارمزد اعمال است .کارمزد اعمال از همة دارندگان موقعيت

شرايط مندرج در مشخصات قرارداد اخذ می شود.

باز تخصيص يافته توسط اتاق پاياپاي (هم قابل اعمال و هم غيرقابل اعمال) اخذ می

 )3رعايت سقفهاي پیش بیني شده :در صورت اعالم بورس مبنی بر رعايت سقفهاي

شود .همچنين چنانچه تسويه به صورت فيزيکی باشد ،از همة دارندگان موقعيت باز

مربوط به قراردادهاي اختيار معامله در يک نماد معين ،موقعيتهاي باز و همجهت نبايد

فروش در قرارداد اختيار معامله خريد و همة دارندگان موقعيت باز خريد در قرارداد

از سقفهاي تعيين شده تجاوز کند .سقف موقعيتهاي باز در سطح مشتري ،کارگزار و

اختيار معامله فروش که سهم پايه موضوع قرارداد را به طرف مقابل تحويل ميدهند،

بازار و سقف موقعيتهاي هم جهت در سطح مشتري و کارگزار در مشخصات قرارداد

ماليات اخذ خواهد شد.

تعيين ميشود .همچنين بورس ميتواند حداکثر تعداد مجاز قرارداد اختيار معامله به

 )9ثبت سفارشها و اولويت بندي ها :همة مشتريان به منظور فعاليت در بازار مشتقه

ازاي هر سفارش را تحت عنوان سقف سفارش تعيين و در مشخصات قرارداد اعالم

بايد فرم بيانية ريسک و قرارداد فی ما بين مشتري و کارگزار را نزد کارگزار تکميل

کند.

و امضا کنند .فرم بيانية ريسک توسط بورس تهيه و ابالغ می شود .انواع سفارش و

 )4احتمال كاهش نقدشوندگي بازار تحت شرايط خاص :متداول ترين روش خروج

اعتبار آن در بازار مشتقه به شرح "دستورالعمل اجرايی نحوة انجام معامالت در بورس

از بازار قراردادهاي اختيار معامله ،انجام معامله متقابل موقعيت باز فعلی (معامله

اوراق بهادار تهران ،مصوب هيئت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار" است که

معکوس) مشتري است .مشتري ممکن است در شرايط خاص با توجه به نيروهاي

براساس مالحظات فنی ،توسط بورس انتخاب می شود .اجراي سفارش هاي ثبت

عرضه و تقاضا و تغييرات قيمت روزانه ،در زمان مناسب (و با قيمت مورد نظر) نتواند

شده در سامانة معامالتی بر اساس اولويت قيمت و در صورت برابري قيمت ها ،بر

از بازار خارج شود و زيانی به وي تحميل شود .در اين صورت مشتري حق اعتراض

اساس اولويت زمانی ثبت سفارش انجام می شود
 )10خطاي كاربري يا سامانه معامالتي :اگر کارگزار به دليل خطاي کاربري يا سامانة

ندارد
 )5اثر توقف نماد معامالتي :توقف و بازگشايی نماد معامالتی قراردادهاي اختيار

معامالتی ،نسبت به معامالت معترض باشد ،بايد مراتب اعتراض خود را ذکر دليل تا

معامله ،به طور همزمان با توقف و بازگشايی سهم پايه در بازار نقدي و به يک روش

پايان معامالت همان روز به بورس اعالم کند .تصميم مديرعامل بورس در اين زمينه

انجام می شود .در شرايط خاصی طبق دستورالعمل ،سازمان يا مديرعامل شرکت

الزم االجرا است .چنانچه کارگزار و بورس در اثر اختالالت مخابراتی و سيستم هاي

بورس ميتواند دستور توقف نماد معامالتی را صادر کند .بازگشايی مجدد نماد تحت

الکترونيکی و ساير عواملی که خارج از اراده کارگزار و بورس ميباشد ،قادر به اجراي

شرايطی می-تواند بر سود و زيان موقعيت هاي باز تاثيرگذار باشد.

سفارشهاي مشتري نباشند و به واسطه ي اين اختالالت ،خسارتی به مشتري وارد

همچنين اعمال قرارداد اختيار معامله در زمان توقف نماد معامالتی آن امکانپذير

آيد ،مسئوليتی متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود و تمامی مسئوليت ها متوجه

نيست .صرفاً قرارداد اختيار معامله اي که تا پايان دورة معامالتی متوقف باشد ،در

مشتري ميباشد.

به موجب اين سند ،اينجانب/اين شركت  ..............بیانیه ريسك را دريافت و مطالعه نموده و ضمن اعالم اطالع از كلیه مقررات و خصوصیات معامالتي و
تمامي ريسكهايي كه در بازار قرارداد اختیار معامله متصور بوده و يا احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درك كامل از ماهیت امر و پذيرش مقررات
مربوطه ،مراتب را تايید كرده و ملتزم بوده و حق هر گونه ادعا واعتراضي در اين خصوص را از خود سلب و اسقاط مي نمايم.

امضا و اثرانگشت مشتري

امضا و مهر كارگزار
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