
تبعی فروش اختیار اوراق معامالت بیانیه ریسک  

بورس  در تبعی فروش اختیار اوراق معامالت دستورالعمل 14 مادهو  1ماده  6 بنداین بیانیه در راستای اجرای 

 ،ارهیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهاد 14/06/1397 مورخ، مصوب ایران  فرابورس اوراق بهادار تهران و

 گزارتوسط مشتری نزد کار از آغاز معامالتاست و باید پیش تهران تنظیم شده  اوراق بهادار بورس شرکت توسط

ت های مربوط به معامالتوسط مشتری حاکی از آگاهی و پذیرش کامل ریسک امضای این بیانیه برسد. ءبه امضا

یر زموارد به شرح  حداقل ،اوراق اختیار فروش تبعی و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با آن در بازار سرمایه

 باشد:می

 فرم باید بعیتاوراق اختیار فروش  بازار در فعالیت منظور به مشتریان همۀها: بندیها و اولویتثبت سفارش (1

 انواع .شودیم ابالغ و تهیه بورس توسط ریسک بیانیۀ فرم. کنند امضا و تکمیل کارگزار نزد را ریسک بیانیۀ

 در معامالت مانجا نحوۀ اجرایی دستورالعمل" شرح به اختیار فروش تبعیاوراق  بازار در آن اعتبار و سفارش

 که ستا "بهادار اوراق و بورس سازمان مدیرۀهیئت 14/06/1397مورخ  مصوب تهران، بهادار اوراق بورس

 ی برشده در سامانۀ معامالتثبت یها. اجرای سفارششودمی انتخاب بورس توسط فنی، مالحظات براساس

 .شوداساس اولویت زمانی ثبت سفارش انجام می ها، براولویت قیمت و در صورت برابری قیمتاساس 

 بعی،ت فروش اختیار اوراق ثانویه حسب مورد معامالت عرضه و فرآیند در: بینی شدهپیشهای رعایت سقف (2

 نماید، خریداری تبعی فروش اختیار اوراق دارد، اختیار در ای کههیپا ییدارا تعداد از بیش تواندنمی خریدار

 باید اکثرحد معامالتی، روز هر پایان در شخص هر مالکیت تحت تبعی فروش اختیار اوراق تعداد مجموع لذا

طالعیه عرضه با رعایت سقف خرید هر کد معامالتی اعالمی در ا شخص آن به متعلق پایه ییدارا کل تعداد به

 تبعی فروش اختیار اوراق تعداد مجموع سررسید، در نیز و معامالتی جلسه هر پایان در که صورتی باشد. در

 العیهاط در وی و یا سقف خرید اعالمی مالکیت تحت پایۀ دارایی تعداد مجموع از شخص هر مالکیت تحت

و مبلغ  بوده راعتبا فاقد مازاد، تبعی فروش اختیار اوراق باشد، بیشتر برای هر کد در پایان هر روز  عرضه

 .گیردق میکننده تعلعنوان خسارت به عرضههای مربوطه، بهگذار پس از کسر هزینهسرمایه پرداختی توسط

امکان انجام معامالت ثانویه  ،که مطابق با اطالعیه عرضهدر صورتی معامالت ثانویه:انجام عدم امکان احتمال  (3

مشتری تواند اوراق بهادار خریداری شده را به اوراق اختیار فروش تبعی وجود نداشته باشد، مشتری نمیبرای 

 دیگر واگذار نماید.



 به توجه اب و بازار در مشتریان گسترده وجود عدم یا و بازار خاص شرایط در بازار: نقدشوندگیاحتمال کاهش  (4

خود  مطلوب لهمعام نتواند یا نبوده ایمعامله هیچ انجام به قادر است ممکن مشتری تقاضا، و عرضه نیروهای

 کارگزار و ورسب متوجه مسئولیتی گونههیچ صورت این در که دهد انجام اوراق اختیار فروش تبعی بازار در را

 علیه اییادع گونههیچ مشتری حالت این در لذا. باشدمی مشتری متوجه هامسئولیت تمامی و بود نخواهد

 .داشت نخواهد مرتبط اشخاص سایر و کارگزار بورس،

 وراقا معامالت دستورالعمل"که مشتری به هر دلیلی تعهدات خود را مطابق ضوابط صورتیدر : هاخسارت (5

ه عرضه ایفا و موارد مندرج در اطالعی "ایران فرابورس در بورس اوراق بهادار تهران و تبعی فروش اختیار

 .شوددر اطالعیه عرضه میننماید، مشمول پرداخت خسارات  مقرر 

ط فق "اوراق اختیار فروش تبعی"خریداران: سررسیدعدم امکان اعمال اوراق اختیار فروش تبعی بعد از  (6

اوراق "یخ، توانند اوراق اختیار فروش خود را اِعمال نمایند. پس از گذشت این تارمی "تاریخ سررسید"در

ق پس از این هیچگونه تعهدی نسبت به تسویه اوراکننده نشده تلقی شده و عرضه، اِعمال"اختیار فروش تبعی

واست اعمال نخواهد داشت؛ لذا الزم است مشتری در مهلت مقرر در اطالعیه عرضه نسبت به ارائه درختاریخ 

 اقدام نماید.از طریق کارگزار خود 

 بسته ایهپ دارایی معامالتی نماد سررسید" در کهصورتی در :سررسید تاریخ در پایهدارایی  نماد بودن بسته (7

 : صورت این در باشد،

 به پایه دارایی مبنای قیمت  و اعمال قیمت التفاوتمابه پرداخت صورتبه تعهدات تسویه چنانچه( الف

 خرینآ براساس تسویه باشد، تبعی فروش اختیار اوراق دارنده به کنندهعرضه سوی از نقدی صورت

 .شودمی انجام پایه، دارایی مبنای قیمت آخرین و بورس اعالمی اعمال قیمت

 دارنده از مالاع قیمت به پایه دارایی انتقال صورت به تبعی فروش اختیار اوراق تعهدات تسویه چنانچه( ب

 رس،بو توسط اعالمی اعمال قیمت آخرین براساس باشد، کنندهعرضه به تبعی فروش اختیار اوراق

 .شودمی تسویه

 انتقال و قلن امکان توثیق، یا توقیف و  دلیل به کهصورتی در پایه در سررسید:توقیف یا توثیق بودن دارایی  (8

 مربوطه تبعی تبعی یا اختیار خرید فروش اختیار اوراق نباشد، حسب مورد ممکن سررسید در پایه دارایی

 باشد.مسئولیت این موضوع برعهده مشتری می بوده و اعمال غیرقابل



یا  کننده: در صورت عدم تکافوی مبالغ واریزی توسط عرضهدر سررسید اوراق کامل عدم امکان تسویه (9

فروش تبعی  اوراق اختیارکامل  تسویه به منظور ایفای تعهدات، تضامین یا وثایق ویفروش مبالغ حاصل از 

سئولیتی بورس در این خصوص مممکن نبوده و است، که درخواست اعمال آن توسط دارنده اوراق ارائه شده

 ندارد. 

-شرکت زا یکی سهام ،یتبع فروش اریاخت اوراق موضوع هیپا ییدارا چنانچه اقدامات شرکتی ناشر سهم پایه: (10

م سود(، ، بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه )افزایش سرمایه و تقسیباشد بورس در شدهرفتهیپذ یها

کند و مشتری با اختیار تبعی را مطابق ضوابط دستورالعمل تعدیل میحسب مورد قیمت اعمال و تعداد اوراق 

دام حسب مورد اق علم به این موضوع و آگاهی از کلیه تبعات ناشی از تعدیالت اوراق اختیار تبعی و سهام پایه،

 کند.به خرید یا فروش در بازار اوراق اختیار تبعی می

تبعی،  که اوراق اختیار فروشدر صورتی د سهام جدید:تقدم خریاوراق اختیار فروش تبعی ناشی از حق (11

تقدم اهی حقتقدم خرید سهام پایه جدید شرکت باشد، دارنده اوراق باید مبلغ تعیین شده در گوناشی از حق

راق اختیار صورت اوخرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر به حساب ناشر سهم پایه واریز نماید. در غیر این 

ل آن نخواهد کننده تعهدی در قبال اعماتقدم سهام جدید، فاقد اعتبار بوده و عرضهی از حقفروش تبعی ناش

 .شدبانویسی سهام پایه میداشت. همچنین تاریخ اعمال این بخش از اوراق پس از پایان مهلت پذیره

 

حتوای و انتشار م هادوره برگزاری آگاه است که مشتری گذاران و انتشار اطالعات توسط بورس:آموزش سرمایه (12

ت و نمایش اطالعات امکانا و نیز اوراق اختیار تبعیدر خصوص معامالت  اوراق بهادار تهرانشرکت بورس  آموزشی توسط

 مشتری بوده واطالع  جهت ، صرفاًاوراق بهادار تهرانبورس  ، موجود در سایت رسمیاوراق اختیار تبعیمربوط به بازار 

و اثر آنها بر معامالت  ورموارد مذکحق هرگونه ادعا را در خصوص  مشتریوسیله بدین ندارد. گونه مسئولیتی برای بورسهیچ

ها و اطالعات موزشها و استنباطهای مشتری از آنماید و مسئولیت تبعات تمامی برداشتمیاز خود سلب و ساقط  وی،

 باشد.می خود مشتری هدهبر ع وی گردد، ا زیانو سود یاوراق اختیار تبعی تواند منجر به معامله در بازار که می مزبور

دهد تا آشنایی با مقررات، به مشتری امکان میو سایر مقررات مربوطه:  اطالعیه عرضهاطالعات مندرج در  (13

کامل داشته باشد. مطالعه دقیق بیانیه ریسک، دستورالعمل معامالت  و پذیرش آگاهی ،از حقوق و تعهدات خود

فقدان از الزامات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و بورس مسئولیتی در خصوص و سایر مقررات مرتبط، 

 آگاهی مشتری نخواهند داشت.



معامالت  رش،پذی ، شامل کارمزدفروش تبعیاختیار  اوراقکارمزدهای بازار : آگاهی از کارمزدها و کسور قانونی (14

ر فروش تبعی اختیااوراق  کنندهعرضه واوراق تبعی دارندگان کلیه و کارمزد اعمال است. کارمزد اعمال از 

 اخذ خواهد شد.، تبعی حسب مورد در صورت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید

ارسال  به به نسبت معامالتی، سامانۀ یا کاربری خطای دلیل به کارگزار اگر سامانه معامالتی:خطای کاربری یا  (15

 پایان تا گیرسید برای دلیل ذکر با را خود اعتراض مراتب باید باشد، معترض ها و یا انجام معامالتسفارش

  .است االجراالزم زمینه این در بورس مدیرعامل تصمیم. کند اعالم بورس به روز همان معامالت

ختالالت اکارگزار و بورس در اثر  چنانچه احتمال بروز اشکال فنی در سامانه معامالتی اوراق اختیار فروش تبعی: (16

ای قادر به اجر باشد،های الکترونیکی و سایر عواملی که خارج از اراده کارگزار و بورس میمخابراتی و سیستم

توجه وارد آید، مسئولیتی م مشتریخسارتی به  ،ی این اختالالتواسطهبه نباشند و مشتری هایسفارش

 باشد.می مشتریها متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود و تمامی مسئولیت

 

اوراق اختیار فروش تبعی و تأیید معامالت این اوراق به منظور  کنندگانعرضه الزم به ذکر است اعطای مجوز به

  ،یید مزایاأحصول اطمینان از رعایت  مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و به منزله ت

بورس اوراق بهادار  همچنین ،باشدنمیاوراق  اختیار فروش تبعی   مرتبط با هایتضمین سود آوری و انکار ریسک

 ندارد. عرضه کنندگان تهران مسئولیتی در قبال عدم ایفای تعهدات

کلیه  و پذیرش بیانیه ریسک را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعالم اطالعاینجانب/این شرکت  ،به موجب این سند

احتمال وقوع متصور بوده و یا  ق اختیار تبعیبازار اوراهایی که در ریسکتمامی مقررات و خصوصیات معامالتی و 

 .گرددو ملتزم می کردهیید أ، مراتب را تا شناخت و درک کامل از ماهیت امردارد و نیز ب


