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 بازار کارگزاران مجاز هب انجام معامله ردمهم رد خصىص  عیهاطال

 رد بىرس اوراق بهادار تهران   آتی  اهیقرارداد
 

وظبرت بز کبرگشاران سبسمبن بًرس ي ايراق  محتزم مذیزیت 110200211ابالغیٍ شمبرٌ  مطببق ،رسبوذبٍ اطالع می

بٍ شزح  قزاردادَبی آتی در بًرس ايراق بُبدار تُزانببسار  کبرگشاران مجبس بٍ اوجبم مؼبملٍ درضًابط مزبًط بٍ بُبدار، 

 سیز است:

تًاوىذ قزاردادَبی آتی در بًرس ايراق بُبدار تُزان را کبرگشاران دارای مجًس مؼبملٍ قزاردادَبی آتی سُبم می -1

 مؼبملٍ ومبیىذ.

ببشىذ، يلی تأییذیٍ سیزسبخت مؼبمالتی قزاردادَبی آتی در ایه اطالػیٍ ومی (1)کبرگشاراوی کٍ مشمًل بىذ  -2

مجبس بٍ  تب پبیبن سبل جبری، ،اوذدریبفت ومًدٌ سبببًرس ايراق بُبدار تُزان را اس مذیزیت فىبيری اطالػبت 

ببشىذ ي بزای ادامٍ فؼبلیت در ایه بخش، ببیذ اوجبم مؼبملٍ قزاردادَبی آتی در بًرس ايراق بُبدار تُزان می

 مجًس مؼبمالت مشتقٍ مبتىی بز ايراق بُبدار را اخذ ومبیىذ.

 

( ایه اطالػیٍ، مجبس بٍ اوجبم مؼبملٍ در قزاردادَبی آتی سبذ سُبم در 1کبرگشاران مشمًل بىذ ) ،بٍ مًارد فًق بب تًجٍ

-( می110200201طبق ابالغیٍ شمبرٌ  )حذاکثز مُلت تجمیغ مجًسَب 31/00/1311 تبریخ بًرس ايراق بُبدار تُزان تب

ي اخذ مجًس  110200111ببشىذ ي قبل اس پبیبن تبریخ مذکًر ببیذ وسبت بٍ تجمیغ مجًسَب مطببق بب ابالغیٍ شمبرٌ 

 مؼبمالت مشتقٍ مبتىی بز ايراق بُبدار اقذام ومبیىذ.
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جبس بٍ اوجبم مؼبملٍ قزاردادَبی آتی سبذ ، متب پبیبن سبل جبریصزفبً ( ایه اطالػیٍ، 2َمچىیه کبرگشاران مشمًل بىذ )

ي قبل اس پبیبن ایه تبریخ، ببیذ وسبت بٍ تجمیغ مجًسَب مطببق بب ابالغیٍ شمبرٌ  بًدٌسُبم در بًرس ايراق بُبدار تُزان 

 ي اخذ مجًس مؼبملٍ مشتقٍ مبتىی بز ايراق بُبدار را اقذام ومبیىذ. 110200111

َبی مقزر در ایه اطالػیٍ )بز اسبس ابالغیٍ شمبرٌ قبل اس پبیبن مُلتکٍ کبرگشاران بذیُی است در صًرتی

ببشىذ ي (، مجًس مؼبملٍ مشتقٍ مبتىی بز ايراق بُبدار را اخذ وىمبیىذ، مجبس بٍ فؼبلیت در ایه حًسٌ ومی110200211

 َب ي ػًاقب وبشی اس تًقف فؼبلیت، بب کبرگشاران مزبًطٍ خًاَذ بًد.مسئًلیت
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