
 

 

 66111/033/136شماره: 
 63/63/6136تاریخ:  

 داردپیوست: 

    

 «پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

 ))   اطالعیه   ((

 6136ماه  دیتحویل  سکه طالفرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله موضوع: 

 : کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقهمخاطب

 63/63/6136: انتشار تاریخ

 متن اطالعیه: 

یار رساند فرآیند تحویل در قرارداد اختبدینوسیله به اطالع مشتریان و کارگزاران معامالت قراردادهای اختیار معامله می     

با در نظر گرفتن شرایط زیر انجام خواهد  61/63/6136مورخ   یکشنبهدر روز  6136ماه  دیسررسید  سکه طالمعامله 

 شد؛

 باشد:نمادهای زیر امکان پذیر می با  سکه طال سپرده گواهی طریق از تحویل .6

  (32پ 3266روزه ملت )سکه  6سکه تمام بهار تحویلی 

  (36پ 3062روزه رفاه )سکه  6سکه تمام بهار تحویلی 

  (31پ 3663روزه صادرات )سکه  6سکه تمام بهار تحویلی 

  (31پ 3666روزه آینده )سکه  6سکه تمام بهار تحویلی 

  (30پ 3662سامان )سکه روزه  6سکه تمام بهار تحویلی 

های اعمال ارائه شده خریداران و ایفای تعهدات فروشندگان در نمادهای در زیان وارد فرآیند تحویل درخواست .2

 نخواهند شد.

و موقعیت  Callموقعیت خرید در "جهت )های همای از موقعیتبا توجه به اینکه احتمال دارد مشتریان مجموعه .0

های سپرده ( داشته باشند، تخصیص گواهی"Putو موقعیت خرید در  Callروش در موقعیت ف"یا  Put"فروش در 

 و وجوه واریزی مشتریان به شرح زیر انجام خواهد شد:

 های سپرده، تخصیص ابتدا از در سودترین قرارداد در خصوص گواهیPut  و سپس از قراردادCall  با کمترین میزان

های سپرده تحت مالکیت مشتری به منظور اعمال در سود بودن، انجام خواهد شد. بدین مفهوم که ابتدا گواهی



 

 

 66111/033/136شماره: 
 63/63/6136تاریخ:  

 داردپیوست: 

    

 «پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

مشتری )و به ترتیب از بیشترین قیمت اعمال( و باقیمانده آن به منظور ایفای تعهدات قراردادهای  Putقراردادهای 

Call مال( منظور خواهد شد.وی )و به ترتیب از بیشترین قیمت اع 

  در خصوص وجوه واریزی نیز تخصیص ابتدا از درسودترین قراردادCall  و سپس از قراردادPut  با کمترین میزان در

مشتری)و به  Callسود بودن، انجام خواهد شد. بدین مفهموم که وجوه واریز شده، ابتدا به منظور اعمال قراردادهای 

وی)و به ترتیب از کمترین  Putو باقیمانده آن به منظور ایفای تعهدات قراردادهای ترتیب از کمترین قیمت اعمال( 

 قیمت اعمال(  لحاظ خواهد شد.

، که به منظور ایفای تعهدات خود موظف به واریز Putوجوه مورد نیاز برای ایفای تعهدات مشتریان فروشنده در قرارداد  .1

 یدهای باز ایشان در سررسید وجوه تضمین الزم بلوکه شده موقعیت بدون در نظرگرفتنارزش قرارداد هستند،  

 باشد.)و سایر سررسیدها( می 6136ماه 

در آخرین روز معامالتی جهت تسویه نقدی و محاسبه جرائم نکول،  میانگین موزون  سکه طالمرجع قیمت نقدی  .1
 باشد:می معامله اختیار قرارداد معامالتی روز آخرین درزیر  نمادهایسپرده  گواهی معامالت پایانی قیمت

 

  (32پ 3266روزه ملت )سکه  6سکه تمام بهار تحویلی 

  (36پ 3062روزه رفاه )سکه  6سکه تمام بهار تحویلی 

  (31پ 3663روزه صادرات )سکه  6سکه تمام بهار تحویلی 

  (31پ 3666روزه آینده )سکه  6سکه تمام بهار تحویلی 

  (30پ 3662روزه سامان )سکه  6سکه تمام بهار تحویلی 

 

مطابق فرآیند پیوست انجام  6136ماه  دیسررسید  سکه طالشایان ذکر است فرآیند تحویل فیزیکی قرارداد اختیار معامله 
خواهد پذیرفت. لذا کلیه مشتریان فروشنده دارای موقعیت باز و خریدارانی که درخواست اعمال خود را ارائه کرده باشند 

 موظفند براساس فرآیند اعالم شده اقدام نمایند.

 های کاالییو صندوق بازار مشتقه : مدیریتمنتشرکننده

 

 



 

 

 }شماره{   :  شماره

 تاریخ :  }تاریخ{ 

 {  پیوست} :  پیوست

 (( سکه طل اختیار معامله  هایقرارداد  یلتحو  یندفرآ))   

 :تعاریف

کاال معامله نموده و اکنون ملزم به    نزد شرکت بورس   یکه مشتر   سکه طل   اختیار معامله قرارداد  قرارداد:   -1

 .باشدی م  یلآن براساس مشخصات ذ یافتدر  یل یاتحو

و فروشندگان    یدارانتوسط خر  اختیار معاملهی  قراردادهاکه معاملت    یرانا  یشرکت بورس کاالبورس کاال:   -2

 . پذیرد ی در آنجا صورت م

صدور قبض انبار موقت  به منظور  و    سکه طل یافت  در   یت لئوکه مس  انبار پذیرش شده بورس کاالی ایران:  انبار -3

  کاال   بورس  سکه طلاختیار معامله    یکه در قراردادها  یانمشتر  برای  سکه طلتبدیل شدن به گواهی سپرده  
 باشد: های زیر می که در اینجا انبار   بر عهده دارد.را اند معامله نموده 

 خزانه بانک آینده  −

 خزانه پردیس بانک رفاه کارگران  −

 خزانه بانک سامان  −

 خزانه زرین سپهر بانک صادرات ایران  −

 خزانه بانک ملت  −

یا دارنده    سکه طل  یددر قرارداد اختیار معامله خر  فروش  یتعهد   یتدارنده موقع یمشترفروشنده:    یمشتر -4

شده و جهت    یل تحو   یند دوره معاملت وارد فرآ  ی که در انتها  سکه طل   موقعیت خرید در قرارداد اختیار فروش
 باشد. ی م  سکه طل  یل تعهد خود ملزم به تحو یفای ا

معامله خریددر قرارداد    یدخر   یتعهد   یتدارنده موقع  یمشتر:  یدارخر  یمشتر -5   یا دارنده   سکه طل  اختیار 

جهت ایفای تعهدات ملزم  دوره معاملت    ی که در انتها  سکه طل موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله فروش  
 وجه قرارداد است. به واریز 

 دارایی پایه قرارداد اختیار معامله :  سکه طل -6

اساس    بر   )ره(   یک عدد سکه طلی تمام بهار آزادی طرح امام خمینی  سکه طل: اختیار  اندازه هر قرارداد   -7

 استاندارد بانک مرکزی 



 

 

 }شماره{   :  شماره

 تاریخ :  }تاریخ{ 

 {  پیوست} :  پیوست

ی سپرده شده  کاالاوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی    یی: کاال گواهی سپرده   -8

 گردد. در انبار است و پشتوانه آن قبض انباری است که توسط انباردار صادر می 

 

 فروشنده:   یانتوسط مشتر سکه طل   یلتحو فرایند
( تا ساعت  1401ماه    دی  18ه  یکشنبصرفا در آخرین روز معاملتی قرارداد اختیار معامله)    ده موظفند فروشن  یان مشتر  کلیه
برای تبدیل سکه طل به گواهی سپرده به انبار بانک صادرات ایران، بانک رفاه، بانک سامان، بانک ملت و بانک آینده    13

آخرین روز معاملتی اقدام به خرید    15:00کثر تا ساعت  داح  توانند مراجعه نمایند. علوه بر این مشتریان فروشنده می 
 گواهی سپرده سکه طل در معاملت روزانه گواهی سپرده سکه طل در نمادهای زیر نمایند؛ 

 ( 02پ  0211روزه ملت )سکه   1سکه تمام بهار تحویلی  −

 ( 01پ 0312روزه رفاه )سکه  1سکه تمام بهار تحویلی  −

 ( 04پ 0110صادرات )سکه ه  وزر 1سکه تمام بهار تحویلی  −

 ( 05پ 0111روزه آینده )سکه  1سکه تمام بهار تحویلی  −

 ( 03پ  0112روزه سامان )سکه  1سکه تمام بهار تحویلی  −

 

 : سکه طل  یو کارشناس  تحویل 
های سپرده  باشد بلکه تعداد گواهی به انبار مذکور، به منزله ایفا کردن تعهدات فروشنده نمی   سکه طل صرف تحویل   

   در کد سهامداری مشتری ملک انجام تعهدات مشتری فروشنده است. سکه طل یی الکا

 

 های انبارداری و ارزیابی: هزینه
 باشد. می  سکه طل د در معاملت گواهی سپرده های موجوهای ارزیابی، نمونه برداری و انبارداری مطابق رویه هزینه 

 

 :یبه مشتر  یدرس یل و تحو  سکه طل  دریافت
   نماید. ی م  ی فروشندهبه مشتررسید اقدام به صدور   سکه طل کامل  یافت و در ی کارشناس ازس پ  انبار



 

 

 }شماره{   :  شماره

 تاریخ :  }تاریخ{ 

 {  پیوست} :  پیوست

باقی مانده و فروشنده  گواهی   یدار، وجه قرارداد توسط خر  یز درصورت عدم وار:  توجه نام فروشنده  های صادر شده به 

  سکه طل ه انبار جهت ترخیص و دریافت  ب  هی یا ارائه گوا   سکه طلتواند اقدام به فروش گواهی در بازار گواهی سپرده  می
 نماید. 

 

 : یدارانخر  یلتحو فرآیند
تا ساعت  مشتری خریدار می  تامین وجه ارزش  آخرین روز معاملتی    15:30بایست حداکثر  به  در  اعمال  اقدام  قرارداد 

 نموده باشد.  ه ائرا مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ار درخواست اعمال  و حساب عملیاتی خود نماید 
 

 انتقال مالکیت گواهی از فروشنده به خریدار: 
نماید و پس از برداشت هزینه  می   کاالمدیریت فناوری بورس تهران اقدام به ارسال هزینه انبارداری مشتریان به بورس  

 ، بورس اقدام به واریز به حساب عملیاتی انبار می نماید.  مشتریان فروشندهانبارداری از حساب 
گواهی سپرده  نهر  د ترخیص  به صورت  سپرده،  گواهی  مالکیت  انتقال  به صورت  تحویل  فرایند  کد    سکه طل ایت  از 

 سهامداری فروشنده و انتقال به کد سهامداری خریدار انجام می شود.  
 

 سایر اطلعات: 

   : سکه طلیی کاال نماد معاملتی گواهی سپرده -1

 ( 02پ  0211روزه ملت )سکه   1سکه تمام بهار تحویلی  −

 ( 01پ 0312روزه رفاه )سکه  1سکه تمام بهار تحویلی  −

 ( 04پ 0110روزه صادرات )سکه  1سکه تمام بهار تحویلی  −

 ( 05پ 0111روزه آینده )سکه  1سکه تمام بهار تحویلی  −

 ( 03پ  0112روزه سامان )سکه  1سکه تمام بهار تحویلی  −

 : پذیرش شده هایانبار نشانی  -2

 186شیرازشمالی، شماره   دیملصدرا، خی  دیپردیس بانک رفاه: تهران، ونک، خیخزانه  −



 

 

 }شماره{   :  شماره

 تاریخ :  }تاریخ{ 

 {  پیوست} :  پیوست

 2پلک    ویف نبش کوچه ترکش دوز، ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک دیخزانه بانک سامان: تهران، خی  −

ت  بانک صادرامفتح و بهار، برج سپهر    دی سمیه، بین خی  دی خزانه زرین سپهر بانک صادرات ایران: تهران، خی −

 ، صندوق امانات اداره کل خزانه داری 2ایران، طبقه منفی  

 484دماوند، بعد از تقاطع آیت، پلک   دی خزانه بانک ملت: تهران، خی  −

 پانزدهم)احمدیان(، شعبه مستقل بانک آینده  دیاحمدقصیر، خی  دی خزانه بانک آینده: تهران، خی −

 

 نکات مهم: 
امکان    آخرین روز معاملتی  13ساعت  ثر تا  اهی سپرده، حداکتبدیل شدن به گو  به انبار جهت  سکه طلتحویل   -1

 باشد. پذیر می 

و    15:00الی    10:00در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت    سکه طلیی  کاال معاملت گواهی سپرده   -2
انجام می  فناوری  لذا مشتریان می در بستر معاملتی شرکت مدیریت  در  گیرد،  به ختوانند  روز نسبت  رید  هر 

جهت ایفای تعهد    1401ماه    دی  18مورخ    یکشنبه  گواهی سپرده در این بازار و نگهداری آن تا پایان روز کاری
 فروش اقدام نمایند. 

، در  درکد سهامداری خود باشد و سکه طل  در آخرین روز معاملتی دارای گواهی سپرده  مشتری فروشندهاگر    -3
هلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد، بورس به  را مطابق م  مال خوددرخواست اع  صورت نیاز،

نماید.  اقدام به برداشت دارایی از کد سهامداری وی می   اختیار معامله های باز مشتری در قراردادهای  تعداد موقعیت 
های  مشمول جریمه   همچنین عدم تکافوی دارایی در کد سهامداری، به منزله نکول قرارداد محسوب شده و

 قرر در مشخصات قرارداد خواهد شد.  م

 

 باشد. می  سکه طلیک در کد سهامداری شامل   سکه طل  یی کاال گواهی سپرده  100  هر -4

یی فقط با کد سهامداری امکان پذیر می باشد. همچنین استعلم وضعیت  کاالانجام معاملت گواهی سپرده    -5
تقال دارایی از این کد به عهده مشتری می  ودیت و مانع جهت انکد سهامداری مشتری در رفع هر گونه محد

 باشد. 

 باشد. به انبار توسط مشتری، نیازی به حضور نماینده کارگزار نمی  سکه طل جهت تحویل   -6



 

 

 }شماره{   :  شماره

 تاریخ :  }تاریخ{ 

 {  پیوست} :  پیوست

تمامی مشتریان دارای موقعیت تعهدی خرید و فروش باید جهت اطلع از وضعیت کد سهامداری خود، که    -7
به کارگزار مربوطه مراجعه نمایند و هر گونه تغییر در وضعیت    آن انجام خواهد شد،تحویل در بورس بر مبنای  

 کد سهامداری خود را از طریق کارگزار مربوطه به بورس اطلع دهند. 

کارگزاران می توانند نسبت به مشاهده کد سهامداری مشتریان، مراتب را در سامانه معاملت ابزار مشتقه )سما(    -8
 نموده و به مشتریان خود اطلع رسانی الزم را انجام دهند. مشتریان، ملحظه  / در بخش گزاراش ها

 زیر:  نمادهایانجام تحویل با استفاده از گواهی سپرده در  -9

 ( 02پ  0211روزه ملت )سکه   1سکه تمام بهار تحویلی  −

 ( 01پ 0312روزه رفاه )سکه  1سکه تمام بهار تحویلی  −

 ( 04پ 0110ت )سکه روزه صادرا  1سکه تمام بهار تحویلی  −

 ( 05پ 0111روزه آینده )سکه  1که تمام بهار تحویلی س −

 ( 03پ  0112روزه سامان )سکه  1سکه تمام بهار تحویلی  −

می   پذیر  قراردادهای  امکان  تحویل  جهت  انبار  ظرفیت  تکمیل  صورت  در  به    معامله  راختیا باشد.  توجه  با 
سکه  ، تحویل  ری قبل از سررسید قراردادسه روز کامعامله،    نمادهای در سود قراردادهای اختیارهای باز  موقعیت

پذیر  امکان   سکه طل به صورت فیزیکی به انبار مذکور و انجام فرایند تحویل خارج از سازوکار گواهی سپرده    طل
خواهد بود. در این صورت تخصیص دارایی به خریداران در قالب گواهی سپرده یا تحویل فیزیکی بر اساسی  

  سکه طل رید صورت خواهد گرفت. همچنین شرایط در صورت تحویل فیزیکی  زمانی أخذ موقعیت خاولویت  
 توسط فروشنده به انبار و مواعد آن تابع مفاد این اطلعیه خواهد بود. 

دارنده    مطابق مقررات و رویه حاکم بر معاملت گواهی سپرده، ،  اختیار معامله پس از اتمام فرایند تحویل قرارداد    -10
یی تحویل گرفته شده، نسبت به  کاالنماید پیش از انقضای اعتبار گواهی سپرده د می یی تعه کاال ی سپرده گواه 

در بازار اقدام نماید. در صورتی که به هر دلیل دارنده    سپرده  گواهیاز انبار و یا فروش    سکه طل  گرفتن  تحویل
مراجعه ننماید،  ال  کا بورس جهت تحویل  ه توسط گواهی پس از انقضای اعتبار گواهی سپرده و مهلت تعیین شد

گونه  شده بورس هیچ گذاری مرکزی و انبار پذیرش را ثبت نموده و بورس، شرکت سپرده کاال  انباردار خروج نهایی  
در صورت عدم مراجعه دارنده گواهی سپرده    ندارند.   موجود در انبار ی  کاالولیتی در خصوص کمیت و کیفیت  ئمس

شده بورس اعلم  از انبار پذیرش کاال  پس از ثبت خروج  کاال  ری  ر شرایطی جهت نگهدایی، چنانچه انباردا کاال
 . باشدمی شرایط اعلمی عدم مراجعه در حکم موافقت دارنده گواهی با نماید، 


