
 
  04987/30  : شماره

  14/10/1398تاریخ :  

 دارد  : پیوست

 ((   اطالعیه   ))

  1398ماه  ديتحویل  زعفرانفرآیند تحویل قراردادهاي اختیار معامله موضوع: 

 : کلیه فعاالن معامالت قراردادهاي مشتقهمخاطب

 14/10/1398: انتشار تاریخ

 متن اطالعیه: 

رساند فرآیند تحویل در  بدینوسیله به اطالع مشتریان و کارگزاران معامالت قراردادهاي اختیار معامله می     

با در نظر گرفتن  23/10/1398شنبه مورخ دودر روز  98ماه  ديسررسید  زعفران قرارداد اختیار معامله 

  شرایط زیر انجام خواهد شد؛

    

 9908 زعف)(پ( روستا.ت نگین 9908 زعفران نمادهاي با  زعفران سپرده گواهی طریق از تحویل .1

) پ(نوین نگین9908زعفران ،)  05 پ 9908 زعف) (پ( زرین نگین 9908 زعفران ،) 08 پ

نگین 9908زعفران، )10پ9908زعف) (پ(سرخ طالي نگین9908زعفران و) 09پ9908زعف(

 امکان پذیر می باشد. )11پ9908سحرخیز(پ) (زعف

ارائه شده خریداران و ایفاي تعهدات فروشندگان در نمادهاي در زیان وارد فرآیند هاي اعمال  درخواست .2

 تحویل نخواهند شد.



 
  04987/30  : شماره

  14/10/1398تاریخ :  

 دارد  : پیوست

و  Callموقعیت خرید در "جهت ( هاي هم اي از موقعیت با توجه به اینکه احتمال دارد مشتریان مجموعه .3

داشته باشند، تخصیص ) "Putو موقعیت خرید در  Callموقعیت فروش در "یا  Put"موقعیت فروش در 

  هاي سپرده و وجوه واریزي مشتریان به شرح زیر انجام خواهد شد: گواهی

 هاي سپرده، تخصیص ابتدا از در سودترین قرارداد  در خصوص گواهیPut  و سپس از قراردادCall  با

هاي سپرده تحت مالکیت  کمترین میزان در سود بودن، انجام خواهد شد. بدین مفهوم که ابتدا گواهی

مشتري (و به ترتیب از بیشترین قیمت اعمال) و باقیمانده آن  Putمشتري به منظور اعمال قراردادهاي 

  مال) منظور خواهد شد.وي (و به ترتیب از بیشترین قیمت اع Callبه منظور ایفاي تعهدات قراردادهاي 

  در خصوص وجوه واریزي نیز تخصیص ابتدا از درسودترین قراردادCall  و سپس از قراردادPut  با

کمترین میزان در سود بودن، انجام خواهد شد. بدین مفهموم که وجوه واریز شده، ابتدا به منظور اعمال 

و باقیمانده آن به منظور ایفاي تعهدات مشتري(و به ترتیب از کمترین قیمت اعمال)  Callقراردادهاي 

  وي(و به ترتیب از کمترین قیمت اعمال)  لحاظ خواهد شد. Putقراردادهاي 

، که به منظور ایفاي تعهدات خود Putوجوه مورد نیاز براي ایفاي تعهدات مشتریان فروشنده در قرارداد  .4

هاي  ضمین الزم بلوکه شده موقعیتوجوه ت بدون در نظرگرفتنموظف به واریز ارزش قرارداد هستند،  

  باشد. (و سایر سررسیدها) می 98ماه  ديباز ایشان در سررسید 

 در آخرین روز معامالتی جهت تسویه نقدي و محاسبه جرائم نکول،  زعفران نگینمرجع قیمت نقدي  .5

 زعف)(پ( روستا.ت نگین 9908 زعفران نمادهايسپرده  گواهی معامالت پایانی قیمتمیانگین موزون 

) پ(نوین نگین9908زعفران ،)  05 پ 9908 زعف) (پ( زرین نگین 9908 زعفران ،) 08 پ 9908

نگین 9908زعفران،  )10پ9908زعف) (پ(سرخ طالي نگین9908زعفران و) 09پ9908زعف(

  باشد. می معامله اختیار قرارداد معامالتی روز آخرین در  )11پ9908سحرخیز(پ) (زعف



 
  04987/30  : شماره

  14/10/1398تاریخ :  

 دارد  : پیوست

ماه مطابق  1398ماه  ديسررسید  زعفران نگینشایان ذکر است فرآیند تحویل فیزیکی قرارداد اختیار معامله 

فرآیند پیوست انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه مشتریان فروشنده داراي موقعیت باز و خریدارانی که 

 اقدام نمایند.درخواست اعمال خود را ارائه کرده باشند موظفند براساس فرآیند اعالم شده 

 : مدیریت توسعه بازار مشتقهمنتشرکننده

  

  

  



 

١ 
 

  ))زعفران نگیناختیار معامله  هايقرارداد یلتحو یندفرآ((   

  :تعاریف

کـاال معاملـه نمـوده و     نزد شرکت بـورس  يکه مشتر زعفران نگین اختیار معاملهقرارداد قرارداد:  -1

  .باشد یم یلآن براساس مشخصات ذ یافتدر یا یلاکنون ملزم به تحو

و  یـداران توسـط خر  اختیار معاملهراردادهاي قکه معامالت  یرانا يشرکت بورس کاالبورس کـاال:   -2

  .پذیرد یفروشندگان در آنجا صورت م

صدور قبض انبـار  و زعفران نگین یافت در یتلئوکه مس انبار پذیرش شده بورس کاالي ایران: انبـار  -3

اختیار  يکه در قراردادها یانمشتر براينگین  زعفرانگواهی سپرده به موقت  به منظور تبدیل شدن 

تعاونی روسـتایی  "که در اینجا انبار  .بر عهده داردرا اند  کاال معامله نموده بورس زعفران نگینمعامله 

و شـرکت   نگین نوین ، نگین طالي سرخ  "شرکت زرین زعفران مشرق زمین" ، "خراسان رضوي

    باشد. می سحرخیز

 زعفران نگین خریددر قرارداد اختیار معامله  فروش يتعهد یتدارنده موقع يمشترفروشنده:  يمشتر -4

دوره معـامالت وارد   يکـه در انتهـا   زعفران نگین یا دارنده موقعیت خرید در قرارداد اختیار فروش

  باشد. یم زعفران نگین یلتعهد خود ملزم به تحو یفايشده و جهت ا یلتحو یندفرآ

یا  ران نگینزعف اختیار معامله خریددر قرارداد  یدخر يتعهد یتدارنده موقع يمشتر: یدارخر يمشتر -5

دوره معـامالت   يکـه در انتهـا   زعفران نگیندارنده موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله فروش 

  وجه قرارداد است.جهت ایفاي تعهدات ملزم به واریز 

  دارایی پایه قرارداد اختیار معامله: زعفران -6

 زعفران نگین گرم 100: نگین زعفراناختیار اندازه هر قرارداد  -7

ي کـاال اوراق بهاداري است که موید مالکیت دارنده آن بـر مقـدار معینـی     یی:کـاال ده گواهی سپر -8

 گردد. سپرده شده در انبار است و پشتوانه آن قبض انباري است که توسط انباردار صادر می

  



 

٢ 
 

  فروشنده:   یانتوسط مشتر نگین زعفران یلتحو فرایند

بـراي تبـدیل    اختیار معاملـه قبل از سررسید قرارداد  کاري روز سهحداکثر تا  موظفندفروشنده  یانمشتر کلیه

شرکت زرین زعفران مشرق "و  "تعاونی روستایی خراسان رضويهاي به گواهی سپرده به انبار زعفران نگین

مراجعه نمایند. عالوه بر ایـن مشـتریان فروشـنده     و شرکت سحرخیز نگین نوین ، نگین طالي سرخ  "زمین

در  زعفـران نگـین  اقدام به خریـد گـواهی سـپرده    آخرین روز معامالتی  15:30توانند حداکثر تا ساعت  می

 زعـف )(پ( روسـتا .ت نگـین  9908 زعفـران  /نمادهـاي در نماد زعفران نگینمعامالت روزانه گواهی سپرده 

نگـین نـوین(پ)   9908زعفـران ،  ) 05 پ 9908 زعـف ) (پ( زریـن  نگین 9908 زعفران ،) 08 پ 9908

ــف ــران) و 09پ9908(زع ــف  9908زعف ــرخ(پ) (زع ــالي س ــین ط ــران )10پ9908نگ ــین 9908زعف نگ

  نمایند. )11پ9908سحرخیز(پ) (زعف

  :نگین زعفران یو کارشناس تحویل

باشـد بلکـه تعـداد     ، به منزله ایفا کردن تعهدات فروشـنده نمـی  انبار مذکوربه  نگین زعفرانصرف تحویل  

ري مالك انجـام تعهـدات مشـتري فروشـنده     در کد سهامداري مشت نگین زعفرانیی کاالهاي سپرده  گواهی

  .است

  هاي انبارداري و ارزیابی: هزینه

زعفـران  د در معـامالت گـواهی سـپرده    هاي موجو هاي ارزیابی، نمونه برداري و انبارداري مطابق رویه هزینه

 باشد. می نگین

  :يبه مشتر یدرس یلو تحو زعفران نگین دریافت

    .نماید یم فروشنده يبه مشتر رسیداقدام به صدور  زعفران نگینل کام یافتو در یپس از کارشناس انبار

هاي صادر شده به نام فروشنده بـاقی مانـده و    گواهی یدار،وجه قرارداد توسط خر یزدرصورت عدم وار: توجه

یا ارائه گواهی به انبـار جهـت    زعفران نگینتواند اقدام به فروش گواهی در بازار گواهی سپرده  فروشنده می

  نماید. زعفران نگینخیص و دریافت تر
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  :یدارانخر یلتحو فرآیند

اعمـال  اقدام به تـامین وجـه ارزش   آخرین روز معامالتی  16:00بایست حداکثر تا ساعت  مشتري خریدار می

را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصـات قـرارداد    درخواست اعمال وقرارداد در حساب عملیاتی خود نماید 

    .دارائه نموده باش

  انتقال مالکیت گواهی از فروشنده به خریدار:

نمایـد و پـس از    مـی  کـاال مدیریت فناوري بورس تهران اقدام به ارسال هزینه انبارداري مشتریان به بـورس  

  ، بورس اقدام به واریز به حساب عملیاتی انبار می نماید.  مشتریان فروشندهبرداشت هزینه انبارداري از حساب 

زعفـران  تحویل به صورت انتقال مالکیت گواهی سپرده، به صورت ترخیص گواهی سـپرده   در نهایت فرایند

  از کد سهامداري فروشنده و انتقال به کد سهامداري خریدار انجام می شود.   نگین

  سایر اطالعات:

 پ 9908 زعـف )(پ( روسـتا .ت نگین 9908 زعفران :نگین زعفرانیی کاالنماد معامالتی گواهی سپرده -1

ــن نگــین 9908 زعفــران ،) 08 نگــین نــوین(پ)  9908زعفــران،  ) 05 پ 9908 زعــف) (پ( زری

نگین سحرخیز(پ) 9908زعفران )10پ9908نگین طالي سرخ(پ) (زعف9908زعفران) و 09پ9908(زعف

  )11پ9908(زعف

، 31 فردوسی شمالی، فردوسی خیابان حیدریه، تربت رضوي، . خراسان1: انبار پذیرش شده نشانی -٢

 شهید بلوار مشهد، رضوي، خراسان .2 زمین مشرق زعفران زرین شرکت انبار ،7 پالك امید، ساختمان

خراسان رضوي، شهرك ،  اتحادیه تعاونیهاي روستایی استان خراسان رضوي ،خراسان روزنامه صادقی، جنب

، نشرکت طالي سرخ گلشید ایرانیا، 804صنعتی توس، بعد از میدان تالش، مجتمع خوشه زعفران واحد

خراسان ،شرکت نوین زعفران، 306، بلوك6خراسان رضوي، شهرك صنعتی توس، فاز دوم، بلوار اندیشه

 شرکت سحرخیز 6نبش تالش شمالی  1رضوي مشهد شرهرك صنعتی توس فاز 



 

٤ 
 

  نکات مهم:

روز کـاري قبـل از    سهثر تا حداکبه انبار جهت تبدیل شدن به گواهی سپرده،  زعفران نگینتحویل  -1

 باشد. امکان پذیر میسررسید 

 8:30در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته از سـاعت   زعفران نگینیی کاالمعامالت گواهی سپرده  -2

توانند در هـر   مشتریان می لذا گیرد، انجام میمدیریت فناوري شرکت و در بستر معامالتی  15:30الی 

جهت  23/10/98 کاري پایان روزو نگهداري آن تا ده در این بازار روز نسبت به خرید گواهی سپر

 ایفاي تعهد فروش اقدام نمایند.

کد سـهامداري  در زعفران نگین در آخرین روز معامالتی داراي گواهی سپرده مشتري فروشندهاگر   -3

را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد  درخواست اعمال خود ، در صورت نیاز،و خود باشد

اقـدام بـه    اختیـار معاملـه  هاي باز مشتري در قراردادهـاي   عداد موقعیت، بورس به تارائه نموده باشد

نماید. همچنین عدم تکافوي دارایی در کـد سـهامداري، بـه     برداشت دارایی از کد سهامداري وي می

 هاي مقرر در مشخصات قرارداد خواهد شد.   منزله نکول قرارداد محسوب شده و مشمول جریمه

زعفـران  اختیار معامله در محاسبات جرایم نکول قراردادهاي  ران نگینزعفمبناي محاسبه قیمت نقدي  -4

 روسـتا .ت نگـین  9908 زعفـران زعفـران   قیمت پایانی معامالت گواهی سپردهمیانگین وزنی  نگین

ــف)(پ( ــران ،) 08 پ 9908 زعـ ــین 9908 زعفـ ــن نگـ ــف) (پ( زریـ ،  ) 05 پ 9908 زعـ

ــران ــف 9908زعف ــوین(پ) (زع ــین ن ــران) و 09پ9908نگ ــرخ(پ)  9908زعف ــالي س ــین ط نگ

در آخــرین روز  ) 11پ 9908نگــین ســحرخیز (پ) (زعــف 9908، زعفــران )10پ9908(زعــف

 خواهد بود.   اختیار معاملهمعامالتی قرارداد 

 باشد. می زعفران نگینیک گرم در کد سهامداري شامل  زعفران نگین ییکاالگواهی سپرده هر -5

همچنـین اسـتعالم    د سهامداري امکان پذیر می باشـد. یی فقط با ککاالانجام معامالت گواهی سپرده   -6

وضعیت کد سهامداري مشتري در رفع هر گونه محدودیت و مانع جهت انتقال دارایی از این کد بـه  

 عهده مشتري می باشد.



 

٥ 
 

 باشد. توسط مشتري، نیازي به حضور نماینده کارگزار نمی انبار به زعفران نگینجهت تحویل   -7

کـد سـهامداري   ع از وضعیت طالموقعیت تعهدي خرید و فروش باید جهت اتمامی مشتریان داراي   -٨

به کارگزار مربوطه مراجعه نماینـد و هـر   که تحویل در بورس بر مبناي آن انجام خواهد شد، خود، 

 گونه تغییر در وضعیت کد سهامداري خود را از طریق کارگزار مربوطه به بورس اطالع دهند.

به مشاهده کد سهامداري مشتریان، مراتب را در سامانه معـامالت ابـزار   کارگزاران می توانند نسبت   -٩

رسـانی الزم را   اطالعمالحظه نموده و به مشتریان خود  بخش گزاراش ها/ مشتریان،مشتقه (سما) در 

 انجام دهند.

 9908 زعف)(پ( روستا.ت نگین 9908 زعفران نمادهايانجام تحویل با استفاده از گواهی سپرده در  -10

نگـین نـوین(پ)   9908زعفـران ،  ) 05 پ 9908 زعـف ) (پ( زرین نگین 9908 زعفران ،) 08 پ

نگـین   9908، زعفـران  )10پ9908نگین طالي سرخ(پ) (زعف9908زعفران) و 09پ9908(زعف

در صورت تکمیـل ظرفیـت انبـار جهـت     باشد.  امکان پذیر می)   11پ 9908سحرخیز (پ) (زعف

نمادهـاي در سـود قراردادهـاي اختیـار     هاي باز  توجه به موقعیتبا  معامله راختیاتحویل قراردادهاي 

بـه صـورت فیزیکـی بـه انبـار       زعفران نگین ، تحویلسه روز کاري قبل از سررسید قراردادمعامله، 

پذیر خواهد بـود.   امکان زعفران نگینمذکور و انجام فرایند تحویل خارج از سازوکار گواهی سپرده 

ه خریداران در قالب گواهی سپرده یا تحویل فیزیکـی بـر اساسـی    در این صورت تخصیص دارایی ب

اولویت زمانی أخذ موقعیت خرید صورت خواهد گرفت. همچنین شرایط در صورت تحویل فیزیکی 

 توسط فروشنده به انبار و مواعد آن تابع مفاد این اطالعیه خواهد بود. زعفران نگین

مطابق مقررات و رویه حاکم بر معامالت گـواهی  ، عاملهاختیار مقرارداد پس از اتمام فرایند تحویل   -11

یی کـاال نماید پیش از انقضاي اعتبـار گـواهی سـپرده     یی تعهد میکاالدارنده گواهی سپرده  سپرده،

 در بـازار  سپرده گواهیاز انبار و یا فروش  زعفران نگین گرفتن نسبت به تحویلتحویل گرفته شده، 

دلیل دارنده گواهی پس از انقضاي اعتبار گواهی سـپرده و مهلـت   اقدام نماید. در صورتی که به هر 

را ثبت نموده و کاال مراجعه ننماید، انباردار خروج نهایی کاال  ه توسط بورس جهت تحویلتعیین شد



 

٦ 
 

ـ   شده بورس هـیچ  گذاري مرکزي و انبار پذیرش بورس، شرکت سپرده ولیتی در خصـوص  ئگونـه مس

یی، کاالدر صورت عدم مراجعه دارنده گواهی سپرده  ندارند. ارموجود در انبي کاالکمیت و کیفیت 

شـده بـورس    از انبـار پـذیرش  کاال پس از ثبت خروج کاال چنانچه انباردار شرایطی جهت نگهداري 

 .باشد میشرایط اعالمی عدم مراجعه در حکم موافقت دارنده گواهی با اعالم نماید، 

بـراي تحویـل قراردادهـاي     زعفران نگینهی سپرده درصورت وجود بیش از یک نماد معامالتی گوا -12

اختیار در صورتی که فروشنده در بیش از یک نماد دارایی داشته باشد، برداشت دارایی بـراي ایفـاي   

صـورت خواهـد گرفـت و     زعفران نگینتعهدات وي از نقدشونده ترین نماد گواهی سپرده کاالیی 

  تصادفی انجام خواهد شد.   تخصیص دارایی از انبارها به خریداران به صورت

  


