
 

  68/300/401شماره: 

  09/01/1401تاریخ:  

  داردپیوست: 

      

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

 

 (( اطالعیه )) 

  

  1401ماه  فروردینسررسید نقره تحویل قراردادهاي آتی  فرآیندموضوع: 

  : کلیه فعاالن معامالت قراردادهاي مشتقهمخاطب

  09/01/1401: تاریخ انتشار

   :متن اطالعیه

رساند فرآیند تحویل در قرارداد آتی بدینوسیله به اطالع مشتریان و کارگزاران بازار قراردادهاي مشتقه می   

مطابق ضوابط پیوست انجام خواهد پذیرفت.  22/01/1401شنبه مورخ در روز دو 1401ماه  فروردیننقره تحویل 

موظفند براساس ضوابط اعالم شده جهت انجام لذا کلیه مشتریان فروشنده و خریدار داراي موقعیت تعهدي باز 

  فرآیند تحویل اقدام نمایند.

  

  : مدیریت توسعه بازار مشتقهمنتشر کننده

  

 

 



 
  {شماره}  : شماره

  تاریخ :  {تاریخ}

 } پیوست{ : پیوست

 

  ))نقره در بانک آیندهقرارداد آتی  یلتحو یندفرآ((

  

  :تعاریف

 یافتدر یل یاکاال معامله نموده و اکنون ملزم به تحو نزد ـشرکت بورس يکه مـشتر نقره یقرارداد آتقرارداد:  -١

  .باشدیم یلآن براساس مشخصات ذ

و فروـشندگان در  یدارانتوـسط خر نقره یآتقراردادهاي که معامالت  یرانا يـشرکت بورس کاالبورس کاال:  -٢

  .پذیردیآنجا صورت م

ســتقل مرکزي با کد : محل تحویل -٣ شــعبه م شــهید احمد  201بانک آینده  شــانی میدان آرژانتین، خیابان  به ن

 ، اقدام نمایند. 1قصیر( بخارست)، خیابان شهید احمدیان ( پانزدهم)، شماره 

که در ـسامانه نظام مالیات بر  نقره یفروش در قرارداد آت يتعهد یتدارنده موقع يمـشتر: فروـشنده يمـشتر -٤

تعهد خود ملزم  یفايشــده و جهت ا یلتحو ینددوره معامالت وارد فرآ يدر انتها ارزش افزوده ثبت نام کرده و

  باشد.یم نقره یلبه تحو

شــتر -٥ شـــتر: یدارخر يم دوره معامالت  يکه در انتها نقره یدر قرارداد آت یدخر يتعهد یتدارنده موقع يم

  وجه قرارداد است.جهت ایفاي تعهدات ملزم به واریز 

   999 حداقل خلوص درجه با و گرانول ساچمه صورت به نقره: نقره -٦

 نقره گرم100: نقره یاندازه هر قرارداد آت -٧

گرم نیز ـیک نموـنه  300گرم ـیک نموـنه، براي محموـله ـهاي کمتر از  300ـبه ازاي هر  برداري:تـعداد نموـنه -٨

 شود.در نظر گرفته می

  

  فروشنده:  یانتوسط مشتر نقره یلتحو فرایند

ســته آن صــرفا  و قوانین مطابق که دارند را نقره آتی قرارداد تحویل فرایند به ورود امکان فروش موقعیت دارندگان از د

. لذا کارگزار فروـشنده باـشند مربوطه گواهی داراي و کرده نام ثبت افزوده ارزش بر مالیات نظام در کـشور مالیاتی مقررات



 
  {شماره}  : شماره

  تاریخ :  {تاریخ}

 } پیوست{ : پیوست

ـسه روز کاري قبل از آخرین روز معامالتی روز ( ـست حداکثر تا  ـشنده داراي 18/01/1401موظف ا ـشتریان فرو ـست م ) لی

  افزوده را به همراه مدارك مربوطه به بورس ارسال نماید.گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر ارزش 

  

  تعیین نوبت تحویل:

ـشتریان کلیه ـشنده م ـسید  روزدو  موظفند فرو ـسرر ـشنبه مورخ  1401ماه  فروردینکاري قبل از   از )20/01/1401(روز 

  .نمایند شده معرفی باجه به نقره تحویل به اقدام قبلی وقت تعیین اساس بر و ظهر 12 ساعت تا 8 ساعت

  

  

  

  :نقره یو کارشناس تحویل

ـصورت نقره تحویل  -١  قرارداد کـسر مقادیر دریافت از بانک بنابراین بود خواهد گرم 100 از مـضربی یا گرم 100 ب

  .نمود خواهد خودداري

شــتري ازرا  هزینه ارزیابی نقره، دریافت از پس بانک -٢ ســاعت  نمایند.دریافت می م آخرین  12نتیجه ارزیابی تا 

 خواهد بود.22/01/1401روز معامالتی مورخ 

  هزینه ارزیابی به ازاي هر نمونه دریافت خواهد شد. -٣

ـصات ـصورت در -٤ ـشخ ـشده در م ـستاندارد تحویل ذکر  ی که پس از اعالم نتیجه ارزیابی، نمونه دریافتی مطابق با ا

 تعهد ایفاي عدم و شده نکول اي داراي مغایرت مشتريهنمونهمتناسب با  قراردادتعداد  قرارداد آتی نقره نباشد،

 . شد خواهد محسوب

 
  :و انبارداري هاي ارزیابیهزینه

  باشد.ریال، شامل هزینه ارزیابی به عالوه مالیات ارزش افزوده می 600،000به ازاي هر نمونه  هاي ارزیابیهزینه -١

باـشد. ـشایان ذکر اـست هزینه ریال می 1000گرم نقره در هر روز برابر با  100داري نقره به ازاي هر هزینه نگه -٢

 نگهداري تا روز سررسید به عهده فروشنده است.

  

  

  

 



 
  {شماره}  : شماره

  تاریخ :  {تاریخ}

 } پیوست{ : پیوست

  :يبه مشتر یدرس یلو تحو نقره دریافت

ـس بانک آینده ـشنا ـصدور  نقره یافتو در یپس از کار ـسید اقدام به  ـشترر ـشندهبه م ـست  نماید.یم ي فرو الزم به ذکر ا

  بایست توسط کارشناس ارزیابی گردد.نیست و نقره دریافتی می فروشنده تعهد ایفاي منزله به مذکور رسید دریافت

 و بانک رسید اصل ارائه از پس فروشنده توسط ـشده تحویل نقره خریدار، توـسط قرارداد وجه واریز عدم درـصورت: توجه

ـسایی کارت ـضري وکالتنامه یا ـشنا ـسط مح ـسترد وي نماینده یا وي به آینده بانک تو ـستعالم. گرددمی م ـسترداد ا نقره  ا

 فروـشنده مـشتري کارگزار. اـست مـشتري عهده بر آن پیگیري نهایت در و اـست کارگزار عهده به بورس از فروـشنده هاي

ـست می ـضوع بای ـستعالم بورس از را مو ـشتري به و نموده ا ـشتري تا نماید اعالم خود م ـضور با م ـسبت بانک در ح  به ن

  .نماید اقدام خود تحویلی نقره گیريبازپس

  

  :یدارانخر یلتحو فرآیند

ـشتري خریدار می ـست حداکثر تا م اقدام به تامین وجه  22/01/1401مورخ  ـشنبهدوروز دقیقه پس از اتمام بازار در  15بای

ســب با تعداد قراردادهاي خود،  و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزش قرارداد ســاب عملیاتی خود نماید وگواهی متنا در ح

  مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد. آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین شده در 

  

  :دریافت نوبت تعیین

که وجه قرارداد  بر اساس قیمت تسویه نهایی و مالیات ارزش افزوده متناسب با تعداد قرارادها را به حساب  خریدارانی کلیه

 ساعت از هستند وظفدراختیار خود واریز کرده اند و در فرآیند تخصیص، دارایی پایه به آنها تخصیص داده شده است م

  ) اقدام به دریافت دارایی پایه خود از بانک نمایند.23/01/1401کاري بعد از فرآیند تحویل ( روز 12:00 الی 8:00

  :بانک محل در حضور

 به 201 کد با آینده بانک مرکزي مستقل شعبه محل در شده تعیین وقت از قبل دقیقه 15 موظفند نوبت داراي خریداران

. باشند داشته حضور ،1 شماره ،)پانزدهم( احمدیان شهید خیابان ،)بخارست(قصیر احمد شهید خیابان آرژانتین، میدان نشانی



 
  {شماره}  : شماره

  تاریخ :  {تاریخ}

 } پیوست{ : پیوست

 مشتریان دسته این به تحویل و گردیده ابطال مشتري نوبت مقرر، وقت در حضور عدم یا و وقت تعیین عدم درصورت

  .پذیرفت خواهد صورت نوبت، داراي مشتریان سایر از بعد

 معتبر شناسایی کارت ارائه به موظف بانک به مراجعه هنگام) محضري وکالتنامه طی( وي قانونی نماینده یا خریدار: توجه

  . باشد میآینده  بانک توسط وي هویت احراز به منوط نقره دریافت و بوده) ملی کارت و شناسنامه(

  : بانک توسط رسید اخذ و نقره دریافت

  . نماید می اقدام رسید اخذ به نسبت خریدار به نقره تحویل از پس نیز بانک و دریافت بانک از را نقره خریدار، مشتریان

  .شد خواهد دریافت هزینه نگهداري عنوان به ریال 1000 مبلغ روز هر در گرم نقره 100 هر ازايه ب: نکته

  
  

  

  

  

  


