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توسعه و عمران استان   يذارگهیسرما سهام شرکت  قراردادهاي اختیار خرید و فروشدوره معامالتی  آغاز اطالعیه 

   1402ماه سال  اسفند و شهریور هاي سررسیددر کرمان 

 

توسعه و   يگذارهیشرکت سرماسهام    معامالت قراردادهاي اختیار خرید و فروش  ؛ رساندمحترم می  گذارانسرمایهمتقاضیان و  به اطالع  
فرابورس مشتقه  ابزارهاي  در بازار    28/12/1401  مورخ  شنبهیکروز  از    1402اسفند ماه سال    و  وریشهر  يدها یدر سررس  عمران استان کرمان

 این در برخط معامالت مجوز که کارگزارانی طریق از صرفاً و بوده برخط صورت به تنها قرارداد این به مربوط معامالت گردد.ایران آغاز می
 خواهد بود. انجام  قابل باشند، دارا را بازار

 
 به شرح جدول ذیل است:  1402ماه سال  وریشهر  دیدر سررستوسعه و عمران استان کرمان  يگذار  هیشرکت سرما سهام  اطالعات مربوط به نماد قراردادهاي اختیار خرید و فروش

 توسعه و عمران استان کرمان  يگذاره یشرکت سرما نام شرکت 
 کرمان نماد معامالتی دارایی پایه 

 تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیان حداقل سه قرارداد: حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی نحوه درج قرارداد* 

 نماد معامالتی اختیار خرید/ نام فارسی**

 14020606-900-کرمان  ارخیاخت 600کرمانض
 14020606-950-  کرمان  ارخیاخت 601کرمانض
 14020606-1000-  کرمان  ارخیاخت 602کرمانض
 14020606-1100-  کرمان  ارخیاخت 603کرمانض
 14020606-1200-  کرمان  ارخیاخت 604کرمانض
 14020606-1300-  کرمان  ارخیاخت 605کرمانض
 14020606-1400-  کرمان  ارخیاخت 606کرمانض
 14020606-1500-  کرمان  ارخیاخت 607کرمانض
 14020606-1600-  کرمان  ارخیاخت 608کرمانض

 نماد معامالتی اختیار فروش/ نام فارسی* 

 14020606-900- کرمان  فاختیار 600کرمانط
 14020606-950- کرمان  فاختیار 601طکرمان
 14020606-1000- کرمان  فاختیار 602طکرمان
 14020606-1100- کرمان  فاختیار 603طکرمان
 14020606-1200- کرمان  فاختیار 604طکرمان
 14020606-1300- کرمان  فاختیار 605طکرمان
 14020606-1400- کرمان  فاختیار 606طکرمان
 14020606-1500- کرمان  فاختیار 607طکرمان
 14020606-1600- کرمان  فاختیار 608طکرمان

 1402ماه    شهریور هاي قرارداد ماه

 06/06/1402لغایت    28/12/1401 دوره معامالتی 

 
  



 

 به شرح جدول ذیل است: 1402اسفند ماه سال  دیدر سررس توسعه و عمران استان کرمان يگذاره یشرکت سرما سهام اطالعات مربوط به نماد قراردادهاي اختیار خرید و فروش 

 توسعه و عمران استان کرمان  يگذاره یشرکت سرما نام شرکت 
 کرمان نماد معامالتی دارایی پایه 

 تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیان حداقل سه قرارداد: حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی قرارداد* نحوه درج 

 نماد معامالتی اختیار خرید/ نام فارسی**

 14021214-900-کرمان  ارخیاخت 1200ضکرمان
 14021214-950-کرمان  ارخیاخت 1201ضکرمان
 14021214-1000-کرمان  ارخیاخت 1202ضکرمان
 14021214-1100-کرمان  ارخیاخت 1203ضکرمان
 14021214-1200-کرمان  ارخیاخت 1204ضکرمان

 14021214-1300-کرمان  ارخیاخت 1205کرمانض
 14021214-1400-کرمان  ارخیاخت 1206کرمانض
 14021214-1500-کرمان  ارخیاخت 1207کرمانض
 14021214-1600-کرمان  ارخیاخت 1208کرمانض

 نماد معامالتی اختیار فروش/ نام فارسی* 

 14021214-900-کرماناختیارف   1200کرمانط
 14021214-950-کرماناختیارف   1201کرمانط
 14021214-1000-کرماناختیارف   1202کرمانط
 14021214-1100-کرماناختیارف   1203کرمانط
 14021214-1200-کرماناختیارف   1204کرمانط
 14021214-1300-کرماناختیارف   1205کرمانط
 14021214-1400-کرماناختیارف   1206کرمانط
 14021214-1500-کرماناختیارف   1207کرمانط
 14021214-1600-کرماناختیارف   1208کرمانط

 1402ماه    اسفند هاي قرارداد ماه

 14/12/1402لغایت    28/12/1401 دوره معامالتی 

 
الت وجود داشته باشد. طبق ماده  نحوه درج، حداقل تعداد قراردادهایی است که باید در اولین روز و طی دوره معامالتی با توجه به جدول فاصله قیمت اعمال در سامانه معاممنظور از  ∗
یک قرارداد اختیار در سود، یک   حداقلماه،  ز معامالتی هر زیر گروه همدستورالعمل معامالت قراردادهاي اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در اولین رو  7

 شود.یک قرارداد اختیار معامله در زیان درج می حداقلتفاوت و قرارداد اختیار معامله بی
(اختیار خرید) و ضاست. الزم به ذکر است که نمادهاي مذکور با حروف    تاریخ سررسید  -قیمت اعمال   -دارایی پایه  -نوع اختیارنام فارسی قراردادهاي اختیار معامله مشتمل بر  ∗∗
 شوند.(اختیار فروش) آغاز میط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 است:   لی به شرح جدول ذ  1402اسفند ماه سال   و   ور یشهر ي دهای در سررس  توسعه و عمران استان کرمان   يگذار هیشرکت سرماسهام ي رو  سایر مشخصات قرارداد نمادهاي اختیار معامله بر

 1,000 اندازه قرارداد(سهم) 

 جز تعطیالت رسمی) (به  12:30الی    9:00شنبه تا چهارشنبه   روزو ساعات معامالتی 

 هاي باز و هم جهتسقف تعداد موقعیت 

 بدون محدودیت  بازار 
 بدون محدودیت  کارگزار 

 10،000 مشتري حقوقی 
 10،000 حقیقیمشتري  

 در اختیار کارگزار  سقف وثیقه قابل دریافت از مشتري

 زمانبندي فرآیند اعمال
 یک روز کاري پیش از سررسید  تسویه نقدي  تاریخ
 سررسید  تسویه فیزیکی  تاریخ

 اروپایی سبک اعمال
 غیرخودکار  نحوه اعمال 

 صورت توافق طرفین) (در    تسویه نقديیا    تسویه فیزیکی نوع تسویه در سررسید 

 T+۲ تسویه نهایی
 تسهیم به نسبت روش تخصیص 

 هاي معامالتی محدودیت

 1 (قرارداد)   حداقل مقدار هر سفارش
 1,000 (قرارداد)   حداکثر مقدار هر سفارش

 1 (ریال)  حداقل تغییر قیمت هر سفارش
 1 (واحد)  کوچکترین مضرب هر سفارش

 ندارد  دامنه نوسان 
 ریال  پولی قیمت واحد 

 وجود دارد  امکان تسویه نقدي به کسري از اندازه قرارداد 
 قیمت اعمال   ×اندازه قرارداد    ×هاي باز نکول کرده  تعداد موقعیت   ×  0.01 خسارت 

 ترین عدد صحیح)قیمت پایانی (گرد شده به نزدیک نحوه تعیین قیمت مبناي دارایی پایه

 فاصله قیمت اعمال

 هاي قیمت اعمال بازه تغییرات قیمت اعمال مقدار  
 الیر  1،000مبنا کمتر از    متیق ال یر 50
 ال یر  2،000و    الیر  1،000  نیمبنا ب  متیق ال یر 100
 ال یر  5،000و    الیر  2،000  نیمبنا ب  متیق ال یر 200
 ال یر  10،000و    الیر  5،000  نیمبنا ب  متیق ال یر 500

 ال یر  10،000از    شتریمبنا ب  متیق ال یر 1،000
   

 

 

  

 محسن اشعري زاد

 مدیر عملیات بازار 



 

 

 نحوه محاسبات وجه تضمین: -1پیوست 
 ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، الزم و حداقل وجه تضمین این قراردادها به شرح جدول زیر است: 

 مقدار  ضریب 

A 20% 

B 10% 

 %70 تضمیننسبت حداقل وجه 

 100,000 ضریب گرد کردن 
 

 : تابع جزء صحیح است):[]جوه تضمین نیز به صورت زیر است(گرد کردن وفرمول  

∗∗ وجه  تضمین  نهایی  = ��
∗ وجه  تضمین 

ضریب  گرد کردن
� + 𝟏𝟏� ×  ضریب  گرد کردن

 قرارداد)(پیش از افزودن مبلغ ارزش معامله یا بازار  (اولیه یا الزم) به ازاي هر قرارداد وجه تضمین∗
 (پیش از افزودن مبلغ ارزش معامله یا بازار قرارداد)  به ازاي هر قرارداد (اولیه یا الزم)  مبلغ وجه تضمین نهایی∗∗

 

 )معامالت قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مطابق با فصل ششم دستورالعمل(  معاملهنحوه اعمال اوراق اختیار :  2پیوست 

  معامله،  اختیار  قرارداد  اعمال  به  در صورت تمایلپس از پایان دوره معامالتی قراردادهاي اختیار معامله، دارندگان موقعیت باز خرید   .۱
 و   مشتري  مابینفی  قرارداد  در  شدهتعیین   روش  به  قرارداد  مشخصات  در  مقرر  مهلت  در  را  خود  تسویه  نوع  و  اعمال  درخواست  باید

وارد فرآیند    طور قطعبهدر صورت اعمال دارندگان موقعیت باز خرید،  و دارندگان موقعیت باز فروش    کند  ارائه  کارگزار  به  کارگزار،
 اعمال خواهند شد. 

 باشند: تسویه فیزیکی به شرح زیر میقراردادهاي اختیار معامله داراي دو زمان تسویه نقدي و  .۲

 باشد. (زمان تسویه فیزیکی) می یک روز کاري پیش از سررسید الف) زمان تسویه نقدي: 
 باشد. (آخرین روز معامالتی قراردادهاي اختیار معامله) می روز سررسید ب) زمان تسویه فیزیکی: 

هاي باز خود  تمایل به تسویه نقدي تمام یا بخشی از موقعیت که(اعم از خرید و فروش)   ، دارندگان موقعیت باز تسویه نقدي تاریخ در  .۳
 باید اقدامات زیر را انجام دهند:دارند، 

 ) .بود نخواهد هیتسو نوع  نیا یینها ياجرا ي معنا به ،ينقد  هیتسو با موافقت اعالم(   الف) اعالم موافقت با تسویه نقدي
با    در(  اعالم موافقت با اعمال حداکثريیا    مدنظر براي تسویه نقدي هاي  ب) تعیین تعداد موقعیت صورت اعالم موافقت 

 ) هاي مدنظر خود براي تسویه نقدي نخواهد بود.اعمال حداکثري، نیازي به تعیین تعداد موقعیت
 

فقت خود را با تسویه  اداشته باشند، باید موقرارداد  تمایل به تسویه نقدي به کسري از اندازه چنانچه دارندگان موقعیت باز خرید ** 
   .نقدي به کسري از اندازه قرارداد اعالم نمایند 

 باید اقدامات زیر را انجام دهند:  دارندگان موقعیت باز خرید تسویه فیزیکی،  تاریخدر  .٤



 

 الف) اعالم موافقت با تسویه فیزیکی 
در صورت اعالم موافقت با  (   اعالم موافقت با اعمال حداکثريیا    فیزیکیهاي مدنظر براي تسویه  ب) تعیین تعداد موقعیت

 .) ودب نخواهد فیزیکیهاي مدنظر خود براي تسویه اعمال حداکثري، نیازي به تعیین تعداد موقعیت
 

خود را  موافقت    خرید باید   هاي بازتفاوت، دارندگان موقعیتدر صورت تمایل به تسویه فیزیکی نمادهاي معامالتی در زیان یا بی  **
 اعالم نمایند.  تفاوت»بییا «در زیان  با تسویه فیزیکی نمادهاي معامالتی

 

 باشند.هاي باز خود می، متعهد به تسویه فیزیکی همه موقعیتضفرطور پیشدر زمان تسویه فیزیکی، دارندگان موقعیت باز فروش به .٥
اعمال به روش تسویه نقدي   لکنباشد،  زیان» قابل انجام می  سود» و «در  «در  اعم از  اعمال به روش تسویه فیزیکی براي همه قراردادها .٦

تفاوت یا در زیان، قیمت مبناي  پذیر است. مالك تشخیص قرارداد در سود، بیسود» امکان  تنها براي قراردادهاي اختیار معامله «در
 باشد. می فرابورس ایرانتسویه فیزیکی و آخرین قیمت اعمال اعالمی توسط و هاي تسویه نقدي دارایی پایه در زمان

با  هزینه .۷ اعمال) مطابق  و کارمزد  اختیار معامله (کارمزد معامالتی  بهادار  مصهاي معامالتی قراردادهاي  اوراق  وبات سازمان بورس و 
 باشد. می

ی، ملزم به پرداخت مالیات مقطوع، مطابق با قوانین و مقررات اختیار فروش و فروشنده اختیار خرید در صورت تسویه فیزیک  ارخرید .۸
 د بود. نمربوطه خواه

اختیار معامله بر اساس قیمت    هاي قرارداد  ، دارندگان موقعیت باز فروش  (عدم ایفاي تعهدات)  فیزیکی، در صورت نکول  ددر سررسی .۹
خواه جریمه  و مشمول  نقدي شده  تسویه  فیزیکی،  در سررسید  پایه  دارایی  درصدنمبناي  یک  با  برابر  نکول  جریمه  شد.  تعداد    د 

 باشد: ارزش قرارداد بر حسب قیمت اعمال می  هاي باز فروش نکول کرده ضرب درموقعیت

0.01 × قیمت اعمال × اندازه قرارداد  × هاي موقعیت باز فروش نکول کرده  تعداد  
 

الت قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران  معامتوانند براي کسب اطالعات بیشتر به «دستورالعمل  گذاران محترم میسرمایه
 ایران» مراجعه نمایند. و فرابورس ایران» و «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 

                                                                      


