
 

ان ھادار   ورس اوراق 
ی عام( ھا  )ر 

 بيانيه ريسك
دستورالعمل معامالت قرارداد اختيار معامله سهام ، مصوب  18ماده و  1ماده  18بند اين بيانيه در راستاي اجراي 

تهران تنظيم شده  اوراق بهادار بورس شركت توسط ،هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 17/09/1395مورخ 
با توجه به ريسك در معامالت قراردادهاي اختيار  برسد. مشترياز آغاز معامالت به امضاي است و بايد پيش 

 كند:  خود را از موارد زير اعالم ميو پذيرش مشتري با امضاي اين بيانيه، آگاهي  معامله،

 اعمال در موقعيت باز خريد دارنده: به وجوه تضمين پرداخت شده توسط مشتريشدن حداكثر ضرر نمحدود  )1

 كه را قيمت قرارداد اختيار معامله)( تنها مبلغي قرارداد، اعمال از كردن نظرصرف صورت در و است مختار ،خود حق
كه شرايط تواند در صورتي مي موقعيت باز خريددارنده به بيان ديگر دهد. مي دست از ،است پرداخت اين حق ازاي در

اي است كه براي ايجاد حق يا  خودداري كرده و هزينه او محدود به همان مبلغ اوليه اختياراعمال به نفع او نباشد، از 
متعهد به  در صورت درخواست اعمال خريدار . اما دارنده موقعيت باز فروشاستاختيار به فروشنده پرداخت نموده

در قالب ، وجهي تعهدات قرارداد جلوگيري از امتناع از انجام به منظور باشد. در همين راستاموضوع قرارداد ميانجام 
دريافت  از او ) توسط كارگزارحسب مورد(الزم، جبراني و اضافي  شرط ضمن عقد ذيل عناوين وجه تضمين اوليه،

ريسك دارنده موقعيت باز فروش محدود به وجه  ،هاي اهرمي قرارداد اختيار معاملهبا توجه به ويژگي شود.مي
بلكه ممكن است ضرر و زياني به ميزان چندين برابر وجوه تضمين مشتري به  ،شده نخواهد بودتضمين سپرده

 حساب وي منظور گردد.

 

 دارندگان تعهدات ايفاي عدم بابت التزام وجه عنوان به كه است مبلغي هاي عدم ايفاي تعهدات:خسارت )2
 شود. مي اخذ قرارداد مشخصات در مندرج شرايط براساس ايشان هاي موقعيت با متناسب ،باز هاي موقعيت

 

در صورت اعالم بورس مبني بر رعايت سقفهاي مربوط به قراردادهاي اختيار بيني شده: هاي پيشرعايت سقف )3
هاي شده تجاوز كند. سقف موقعيتهاي تعيينجهت نبايد از سقفهاي باز و همموقعيتمعامله در يك نماد معين، 

جهت در سطح مشتري و كارگزار در مشخصات قرارداد هاي همموقعيت باز در سطح مشتري، كارگزار و بازار و سقف
عنوان تواند حداكثر تعداد مجاز قرارداد اختيار معامله به ازاي هر سفارش را تحتبورس ميهمچنين  .شودتعيين مي

 .سقف سفارش تعيين و در مشخصات قرارداد اعالم كند

 

اختيار  قراردادهاي بازار از خروج روش ترين لومتدا :خاص شرايط تحت بازار نقدشوندگي كاهش احتمال )4
 خاص شرايط در است ممكن مشتري. است مشتري (معامله معكوس) فعلي باز موقعيت متقابل معامله انجام ،معامله
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 بازار از نتواند )مورد نظر (و با قيمت مناسب زمان در روزانه، قيمت تغييرات و تقاضا و عرضه نيروهاي به توجه با
 .ندارد اعتراض حقمشتري  صورت  اين در. شود تحميل وي به زياني و شود خارج
 

زمان با توقف و طور هم به ه،توقف و بازگشايي نماد معامالتي قراردادهاي اختيار معامل اثر توقف نماد معامالتي: )5
دستورالعمل، سازمان يا در شرايط خاصي طبق . شود بازگشايي سهم پايه در بازار نقدي و به يك روش انجام مي

-تواند دستور توقف نماد معامالتي را صادر كند. بازگشايي مجدد نماد تحت شرايطي ميمديرعامل شركت بورس مي

 گذار باشد.هاي باز تاثيرموقعيت تواند بر سود و زيان

صرفاً قرارداد اختيار  پذير نيست. اعمال قرارداد اختيار معامله در زمان توقف نماد معامالتي آن امكان همچنين
صورت  تواند اعمال شود كه در اين اي كه تا پايان دورة معامالتي متوقف باشد، در آخرين روز معامالتي مي معامله

 شود. قرارداد اختيار معامله براساس آخرين قيمت پاياني سهم پايه در بازار نقدي، تسوية نقدي مي
 

دهد تا  آشنايي با مقررات، به مشتري امكان مياطالعات مندرج در مشخصات قرارداد و ساير مقررات مربوطه:  )6
كارگزار، -كامل داشته باشد. مطالعه دقيق بيانيه ريسك، قرارداد مشتري و پذيرش آگاهي ،از حقوق و تعهدات خود

از الزامات فعاليت در اين بازار بوده و كارگزار و بورس مسئوليتي در دستورالعمل معامالت و ساير مقررات مرتبط، 
 فقدان آگاهي مشتري نخواهند داشت.خصوص 

 

تاريخي است كه تاريخ سررسيد،  :شده در قرارداداهميت و مديريت تاريخ سررسيد و سبك اعمال تعيين )7
تواند براساس سبك اعمال تعيين شده  خريد مي دارندة موقعيت باز. شودمنقضي مي پس از آن قرارداد اختيار معامله

تواند براساس ضوابط اين دستورالعمل تا  در مشخصات قرارداد، قرارداد اختيار معامله خود را اعمال كند. اعمال مي
 آخرين روز معامالتي، صرفاً در آخرين روز معامالتي يا در برخي از روزهاي معامالتي صورت پذيرد.

 
كارمزدهاي بازار قراردادهاي اختيار معامله، شامل كارمزد معامالت و كارمزد : كسور قانوني آگاهي از كارمزدها و )8

اعمال و هم (هم قابل توسط اتاق پاياپاي يافتهتخصيص دارندگان موقعيت باز ةكارمزد اعمال از هماعمال است. 
در  موقعيت باز فروش گاندارند ةهم از صورت فيزيكي باشد،ههمچنين چنانچه تسويه ب شود. اخذ مي اعمال)غيرقابل
ع وكه سهم پايه موض اختيار معامله فروشقرارداد ة دارندگان موقعيت باز خريد در هممعامله خريد و  اختيارقرارداد 

 اخذ خواهد شد. ، مالياتدهندقرارداد را به طرف مقابل تحويل مي

 
 قرارداد و ريسك بيانية فرم بايد مشتقه بازار در فعاليت منظور به مشتريان همةها: بنديو اولويت هاثبت سفارش )9

 .شود مي ابالغ و تهيه بورس توسط ريسك بيانية فرم. كنند امضا و تكميل كارگزار نزد را كارگزار و مشتري مابينفي
 بهادار اوراق بورس در معامالت انجام نحوة اجرايي دستورالعمل" شرح به مشتقه بازار در آن اعتبار و سفارش انواع

 انتخاب بورس توسط فني، مالحظات براساس كه است "بهادار اوراق و بورس سازمان مديرةهيئت مصوب تهران،



 

ان ھادار   ورس اوراق 
ی عام( ھا  )ر 

 ها، بر اساس اولويت قيمت و در صورت برابري قيمت شده در سامانة معامالتي برثبت يها . اجراي سفارششود مي
 شود. اساس اولويت زماني ثبت سفارش انجام مي

 
 معامالت به نسبت معامالتي، سامانة يا كاربري خطاي دليل به كارگزار اگر سامانه معامالتي:خطاي كاربري يا  )10

. كند اعالم بورس به روز همان معامالت پايان تا رسيدگي براي دليل ذكر با را خود اعتراض مراتب بايد باشد، معترض
  .است االجرا الزم زمينه اين در بورس مديرعامل تصميم

هاي الكترونيكي و ساير عواملي كه خارج از اراده كارگزار چنانچه كارگزار و بورس در اثر اختالالت مخابراتي و سيستم
وارد  مشتريخسارتي به  ،ي اين اختالالت واسطهبه نباشند و مشتري هايباشد، قادر به اجراي سفارشو بورس مي

 باشد.مي مشتريها متوجه آيد، مسئوليتي متوجه كارگزار و بورس نخواهد بود و تمامي مسئوليت

 

اينجانب/اين شركت .............. بيانيه ريسك را دريافت و مطالعه نموده و ضمن اعالم اطالع از  ،به موجب اين سند
متصور بوده و يا  ازار قرارداد اختيار معاملهبهايي كه در ريسكتمامي كليه مقررات و خصوصيات معامالتي و 

و  كردهمقررات مربوطه، مراتب را تاييد  پذيرش احتمال وقوع دارد و نيز با شناخت و درك كامل از ماهيت امر و
 گردد.ملتزم مي

 

 . .......................نام  كارگزار....     ..................مشتري نام و نام خانوادگي 

 كارگزار..................مهر وامضا                               ..............مشتري.................. 1مهرو  امضا 

                                               
 حقوقي است.مهر فقط براي اشخاص  1


