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 نحوه تسویه فیزیکی و نقدی معامالت آنالین آپشن سهام

شاهده موقعیت های باز خود در ب صحراطور کلی برای م در بخش  سامانه معامالت برخط 
افعار در نرم پایینی برنامه از لیستتتت ستتتتت راستتتت قعینه اموقعیت هاا را اندخا  نتاید 

صحرا، موقعیت های باز کاربر در  سدر  شرکت رهپویان پردازش ق شات برخط  سفار مدیریت 
 مورد قراردادهای آپشن در این بخش نتایش داده می شود 

 
با ید و فروش و هتچنین وجه  در این لیستتتت ااالیادی در ارد اا  باز خر های  موقعیت 

شدری در  سویه نقدی و فیعیکی مربوا به موقعیت های باز م سدودی و داریخ د ضتین م د
 دسدرس قرار دارند 

در روز ستتررستتید نقدی قرارداد که داریخ آن در لیستتت موقعیت ها نتایش داده میشتتود، با 
 شد  ای کاربر نتایش داده خواهدشروع زمان ث ت درخواست پیامی بصورت ادومادیک بر

 
از ستت شرکت مدیریت  نقدی یا فیعیکی الزم به ذکر است که زمان شروع ث ت درخواست 

سایت  سویه نقدی ایالم میگردد )این زمان قابل دغییر  15فناوری بورس دهران حوالی  روز د
 نالین کارقعاری دتاس بگیرید(  دوصتتیه میآاستتت و ل ا برای ااتینان از زمان دقیب با مدیر 

ث ت درخواست  مادهآو  شده دقیقه ق ل از زمان شروع به سامانه آنالین وارد 15شود حدود 
زمان ندی و مراحل قابل انجام در فرآیندهای دستتتویه، دنها از اریب  نهتچنی باشتتتید  خود

ید میشود سیسدم به کاربر ااالع داده خواهد شد و ل ا داک پیامهای سیسدتی و یا پیام مدیر
پیامها یست ل ورود کرده باشید به حسا  کاربری خود ، درزمان مقرر برای دریافت این پیامها

 مشاهده می باشد در بخش پیامها قابل داریخچه  دکته از اریبق لی ارسال شده 
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شید  شده با سویه نقدی را دا شرکت در فرآیند د صد  صوردی که ق شاهد این پیغام در با م
باید در بخش موقعیت ها از لیستتتت ابعار ستتتتت نه قعینه دستتتویه نقدی را اندخا  می

 نتایید:

 
 حالت فرم زیر نتایش داده میشود: دراین

 
در این فرم قراردادهایی که در ستتررستتید نقدی امروز قرار دارند نتایش داده میشتتوند  ال ده 
شتتروای برای امکان انجام دستتویه نقدی وجود دارد  بعنوان متال دنها قراردادهای درستتود 

فایل مربوا به رویه  برای ااالع از این قوانین به-قدی خواهند بودقابل دستتتویه بصتتتورت ن
اجرایی انجام معامالت برخط و ایتال قراردادهای اخدیار معامله در بورس اوراق بهادار دهران 

 -قسدر صحرا مراجعه نتایید و فرابورس ایران ، موجود در سایت شرکت رهپویان پردازش

شا شد، با قرار دادن ا شده با سویه نقدی وجود دا ست د صوردی که امکان ث ت درخوا ره قر در
موس برروی هر ردیف در ستتتت نه، دکته ای جهت ث ت یا ویرایش درخواستتت نتایش 

 داده میشود  با کلیک برروی این دکته فرم ث ت درخواست نقدی ظاهر می قردد 
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در این فرم امکان اندخا  حاالت مخدلف برای دستتتویه نقدی وجود دارد که به شتتتر  زیر 
 :باشندمی

 :در این حالت انصراف خود را از شرکت در دسویه نقدی ایالم  مایل به تسویه نیستم
شتا درنظر قرفده  سویه نقدی این قعینه برای  شرکت در د صورت یدم  می نتایید )در

 خواهد شد(

 :حداکثری تام  اعمال  ید د یل هستتتد ما که  یید  تا نه ایالم می ن خا  این قعی با اند
 هید موقعیت خود در این قرارداد را در دسویه نقدی شرکت د

 :سویه صی از  تعداد موقعیت مورد نظر جهت ت شخ صد دارید دعداد م صوردی که ق در
موقعیت خود را در دسویه نقدی اسدفاده نتایید از این قعینه اسدفاده نتایید و دعداد 

 مورد نظر را نیع مشخص نتایید 

 :سری از اندازه قرارداد موافقم سویه نقدی به ک صوردی که  با ت با اندخا  این قعینه در
بخشتتی از اندازه قرارداد شتتتا نیع قابل دستتویه نقدی باشتتد، موافقت خود با ایتال 
دسویه نقدی بدین شکل را ایالم می نتایید  بعنوان متال درصوردی که اندازه قرارداد 

واحد باقی مانده  500 4و از دعداد قابل دخصتتتیص جهت دستتتویه نقدی  000 10
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، دعدادمابقی و  عداد از قرارداد ایالم می نتاییدافقت خود را با دسویه این دباشد، مو
 سوخت خواهد شد  اصطالحا یدد، 500 5یعنی 

بعد از ایتال دنظیتات مورد نظر خود جهت دسویه نقدی و بر روی دکته دایید کلیک نتایید  
شود  بعد از  سدون دعداد موقعیت جهت دسویه نقدی نتایش داده  دغییرات ایتالی باید در 

د نظر، با کلیک برروی دکته ث ت درخواستتتت، انجام دنظیتات دستتتویه برای نتادهای مور
ااالیات در ستتتیستتتدم ث ت و پیام ث ت موفقیت آمیع آن هتانند شتتتکل زیر نتایش داده 

 میشود 

 
دا زمانی که پیام ادتام مهلت ث ت درخواستتت نقدی از اریب ستتامانه نتایش داده نشتتده 

اشتت  لطفا برای ، شتتا امکان ث ت و ویرایش درخواستت دستویه نقدی را خواهید دباشتد
ویرایش ابددا یدم دستتویه را برای نتاد مورد نظر اندخا  و ث ت درخواستتت را انجام داده و 

 مجددا اقدام به ث ت مجدد درخواست نتایید 

دوجه داشده باشید فقط درصوردی که پیام ث ت موفقیت آمیع نتایش داده شود، ااالیات در 
ث ت یدم  ت ق لی معد ر خواهد بود ستتترور ث ت شتتتده استتتت و درریر اینصتتتورت دنظیتا

 درخواست دسویه نقدی به منعله انصراف از شرکت در دسویه نقدی خواهد بود 

شرکت مدیریت فناوری  ستت  سویه نقدی از  ست د با ایالم پایان یافدن زمان ث ت درخوا
 بورس دهران ، پیام زیر به کاربر سامانه نتایش داده خواهد شد:
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ایان رسیده و کاربر می بایست دا زمان پدراین حالت امکان ث ت یا ویرایش دسویه نقدی به 
ایتال نقدی از ستت شرکت سپرده قعاری مرکعی اوراق بهادار و دسویه  مشخص شدن ندیجه

 وجوه دوسط شرکت مدیریت فناوری بورس دهران مندظر بتاند 

 با مشخص شدن ندیجه ایتال دسویه نقدی، پیام زیر نتایش داده میشود:

 
ع در این زمان می دوانید با مراجعه به لیستتت دستتویه نقدی از ندیجه درخواستتت خود مطل

 شوید 

 
سویه نقدی را نتایش میدهد  با آسدون  شده در د ست دعداد موقعیت ایتال  خر از این لی

مشخص شدن ندیجه دسویه نقدی، زمان ث ت درخواست دسویه فیعیکی آراز میگردد  برای 
ث ت درخواستت دستویه فیعیکی، از بخش موقعیت ها، در منوی ستتت نه قعینه دستویه 

  فیعیکی را اندخا  نتایید

 
شود  سدند نتایش داده می  سید فیعیکی ه سرر ست نتادهایی که دارای  شده لی  در فرم باز 

شی از قراردادها  شرایطی امکان دنظیم بخ ساس  ست برا شید که این لی شده با ال ده دوجه دا
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یا می به رویه اجرایی انجام شتتتخص را مه یل مربوا  فا به  ند  برای ااالع از این قوانین  ک
ایتال قراردادهای اخدیار معامله در بورس اوراق بهادار دهران و فرابورس معامالت برخط و 

 قسدر صحرا مراجعه نتایید  ایران ، موجود در سایت شرکت رهپویان پردازش

 
هتانند روال دوضیح داده شده در دسویه نقدی با قراردادن اشاره قر موس بر روی هر ردیف، 

عیکی وجود داشده باشد دکته ث ت و ویرایش درصوردی که امکان ث ت درخواست دسویه فی
سویه  ست د شود  با کلیک برروی این دکته فرم ویرایش درخوا ست نتایش داده می درخوا

 فیعیکی هتانند زیر ظاهر میشود 

 
 قعینه های قابل دنظیم دراین فرم به شر  زیر اند:

 :حداکثری تام  اعمال  ید د یل هستتتد ما که  یید  تا نه ایالم می ن خا  این قعی با اند
 موقعیت خود در این قرارداد را در دسویه فیعیکی شرکت دهید 

 :سویه صی از  تعداد موقعیت مورد نظر جهت ت شخ صد دارید دعداد م صوردی که ق در
موقعیت خود را در دستتویه فیعیکی استتدفاده نتایید از این قعینه استتدفاده نتایید و 
دعداد مورد نظر را نیع مشخص نتایید  در اینصورت مابقی موقعیت های این قرارداد 

 خواهد شد  Defaultمشتول قوانین و محاس ات نکول یا 
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 :با اندخا  این  با تسووویه فیزیکی دررووورت درزیاد بودد یا بی ت اوت بودد موافقم
ن یا بی دفاوت قعینه موافقت خود را با دستتویه فیعیکی حدی درشتترایط درزیان بود

 بودن قراداد ایالم می نتایید 

 دنظیتات مورد نظر خود را ایتال و با کلیک برروی دکته دایید فرم را ب ندید 

بعد از دنظیم درخواستتت دستتویه فیعیکی برای کلیه قرادادها، با زدن دکته ث ت درخواستتت، 
 شد ااالیات دسویه فیعیکی در سیسدم ث ت و پیام زیر نتایش داده خواهد 

 

 
دوجه داشده باشید فقط درصوردی که پیام ث ت موفقیت آمیع نتایش داده شود، ااالیات در 

صورت دنظیتات ق لی معد ر خواهد بود  ست و درریر این شده ا موقعیت درمورد  سرور ث ت 
سویه فیعیکی به منعله  ،های خرید ست د صراف ازیدم ث ت درخوا شرکت در فرآیند ایتال  ان

 فیعیکی خواهد بود 

شرکت  سویه فیعیکی پیام زیر نتایش داده  و ااالیات برای  ست د با پایان زمان ث ت درخوا
 ارسال خواهد شد مدیریت فناوری بورس دهران 

 
یه فیعیکی از شتتترکت  فت ندیجه درخواستتتت دستتتو یا ید مندظر در با کاربر  لت  حا دراین 

اری مرکعی اوراق بهادار و دسویه وجوه دوسط شرکت مدیریت فناوری بورس دهران  قسپرده
 بتاند دا پیام زیر نتایش داده شود 
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یدواند در لیستتت دستتویه در این زمان ندایج دستتویه فیعیکی نیع مشتتخص شتتده و کاربر م

  ایتال را مشاهده و بررسی نتاید  هفیعیکی ندیج

برای ااالع از محاستتت ات و قوانین مربوا به قراردادهای اخدیار معامله به فایل مربوا به 
معامله در بورس اوراق بهادار  ررویه اجرایی انجام معامالت برخط و ایتال قراردادهای اخدیا

سایتکدهران و فرابورس ایران  صحرا شرکت رهپویان پردازش ه در  سدر  مراجعه  قرار دارد ق
 نتایید 

 صحرا:شرکت آدرس سایت 

http://www.sahra-soft.com 

 


