
 

 

 88511/033/138شماره: 
 88/83/8138تاریخ:  

 داردپیوست: 
    

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

 

 )) اطالعیه (( 

 

 0410ماه  دیسررسید نقره تحویل قراردادهای آتی  فرآیندموضوع: 

 : کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقهمخاطب

 00/01/0410: تاریخ انتشار

  :متن اطالعیه
 رساند فرآیند تحویل در قرارداد آتیبدینوسیله به اطالع مشتریان و کارگزاران بازار قراردادهای مشتقه می   

مطابق ضوابط پیوست انجام خواهد پذیرفت.  82/01/0410شنبه مورخ چهاردر روز  0410ماه دی نقره تحویل 
فند براساس ضوابط اعالم شده جهت انجام لذا کلیه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز موظ

 فرآیند تحویل اقدام نمایند.

 
 ها کاالییو صندوق مشتقه های: مدیریت بازارمنتشر کننده
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((فرآیند تحویل قرارداد آتی نقره در بانک آینده))

تعاریف:
قرارداد: قرارداد آتی نقره که مشتری نزد شرکت بورس کاال معامله نموده و اکنون ملزم به تحویل یا دریافت  -١

آن براساس مشخصات ذیل میباشد.
بورس کاال: شرکت بورس کاالی ایران که معامالت قراردادهای آتی نقره توسط خریداران و فروشندگان در  -٢

آنجا صورت میپذیرد.
محل تحویل: بانک آینده شعبه مستقل مرکزی با کد ٢٠١ به نشانی میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر(  -٣

بخارست)، خیابان شهید احمدیان ( پانزدهم)، شماره ١ ، اقدام نمایند.
مشتری فروشنده: مشتری دارنده موقعیت تعهدی فروش در قرارداد آتی نقره که در سامانه نظام مالیات بر  -٤
ارزش افزوده ثبت نام کرده و در انتهای دوره معامالت وارد فرآیند تحویل شده و جهت ایفای تعهد خود ملزم 

به تحویل نقره میباشد.
مشتری خریدار: مشتری دارنده موقعیت تعهدی خرید در قرارداد آتی نقره که در انتهای دوره معامالت جهت  -٥

ایفای تعهدات ملزم به واریز وجه قرارداد است.
نقره: نقره به صورت ساچمه گرانول و با درجه خلوص حداقل ٩٩٩  -٦

اندازه هر قرارداد آتی نقره: ١٠٠گرم نقره -٧
تعداد نمونهبرداری: به ازای هر ٣٠٠ گرم یک نمونه، برای محموله های کمتر از ٣٠٠ گرم نیز یک نمونه  -٨

در نظر گرفته میشود.

فرایند تحویل نقره توسط مشتریان فروشنده: 
صرفا آن دسته از دارندگان موقعیت فروش امکان ورود به فرایند تحویل قرارداد آتی نقره را دارند که مطابق قوانین و 
مقررات مالیاتی کشور در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده و دارای گواهی مربوطه باشند. لذا کارگزار فروشنده 
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موظف است حداکثر تا سه روز کاری قبل از آخرین روز معامالتی روز (١٤٠١/١٠/٢٨) لیست مشتریان فروشنده دارای 
گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده را به همراه مدارک مربوطه به بورس ارسال نماید.

تعیین نوبت تحویل:
کلیه مشتریان فروشنده موظفند دو روز کاری قبل از سررسید دی ماه ١٤٠١ (روز دوشنبه مورخ ١٤٠١/١٠/٢٦) از ساعت 

٨ تا ساعت ١٢ ظهر و بر اساس تعیین وقت قبلی اقدام به تحویل نقره به باجه معرفی شده نمایند.

تحویل و کارشناسی نقره:
١- تحویل نقره بصورت ١٠٠ گرم یا مضربی از ١٠٠ گرم خواهد بود بنابراین بانک از دریافت مقادیر کسر قرارداد 

خودداری خواهد نمود.
بانک پس از دریافت نقره، هزینه ارزیابی را از مشتری دریافت مینمایند. نتیجه ارزیابی تا ساعت ١٢ آخرین روز  -٢

معامالتی مورخ ١٤٠١/١٠/٢٨خواهد بود.
هزینه ارزیابی به ازای هر نمونه دریافت خواهد شد. -٣

در صورتی که پس از اعالم نتیجه ارزیابی، نمونه دریافتی مطابق با استاندارد تحویل ذکر شده در مشخصات  -٤
قرارداد آتی نقره نباشد، تعداد قرارداد متناسب با نمونههای دارای مغایرت مشتری نکول شده و عدم ایفای تعهد 

محسوب خواهد شد. 

هزینههای ارزیابی و انبارداری:
هزینههای ارزیابی به ازای هر نمونه ٦٠٠،٠٠٠ ریال، شامل هزینه ارزیابی به عالوه مالیات ارزش افزوده میباشد. -١
هزینه نگهداری نقره به ازای هر ١٠٠ گرم نقره در هر روز برابر با ١٠٠٠ ریال میباشد. شایان ذکر است هزینه  -٢

نگهداری تا روز سررسید به عهده فروشنده است.
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دریافت نقره و تحویل رسید به مشتری:
بانک آینده پس از کارشناسی و دریافت نقره اقدام به صدور رسید به مشتری فروشنده مینماید. الزم به ذکر است دریافت 

رسید مذکور به منزله ایفای تعهد فروشنده نیست و نقره دریافتی میبایست توسط کارشناس ارزیابی گردد.
توجه: درصورت عدم واریز وجه قرارداد توسط خریدار، نقره تحویل شده توسط فروشنده پس از ارائه اصل رسید بانک و 
کارت شناسایی یا وکالتنامه محضری توسط بانک آینده به وی یا نماینده وی مسترد میگردد. استعالم استرداد نقره های 
فروشنده از بورس به عهده کارگزار است و در نهایت پیگیری آن بر عهده مشتری است. کارگزار مشتری فروشنده می 
بایست موضوع را از بورس استعالم نموده و به مشتری خود اعالم نماید تا مشتری با حضور در بانک نسبت به بازپسگیری 

نقره تحویلی خود اقدام نماید.

فرآیند تحویل خریداران:
مشتری خریدار میبایست حداکثر تا ١٥ دقیقه پس از اتمام بازار در روز چهارشنبه مورخ ١٤٠١/١٠/٢٨ اقدام به تامین وجه 
ارزش قرارداد و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده متناسب با تعداد قراردادهای خود، در حساب عملیاتی خود نماید وگواهی 

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

تعیین نوبت دریافت:
کلیه خریدارانی که وجه قرارداد  بر اساس قیمت تسویه نهایی و مالیات ارزش افزوده متناسب با تعداد قرارادها را به حساب 
دراختیار خود واریز کرده اند و در فرآیند تخصیص، دارایی پایه به آنها تخصیص داده شده است موظف هستند از ساعت 

٨:٠٠ الی ١٢:٠٠ روز کاری بعد از فرآیند تحویل (١٤٠١/١٠/٢٩) اقدام به دریافت دارایی پایه خود از بانک نمایند.
حضور در محل بانک:

خریداران دارای نوبت موظفند ١٥ دقیقه قبل از وقت تعیین شده در محل شعبه مستقل مرکزی بانک آینده با کد ٢٠١ به 
نشانی میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، شماره ١، حضور داشته باشند. 
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درصورت عدم تعیین وقت و یا عدم حضور در وقت مقرر، نوبت مشتری ابطال گردیده و تحویل به این دسته مشتریان 
بعد از سایر مشتریان دارای نوبت، صورت خواهد پذیرفت.

توجه: خریدار یا نماینده قانونی وی (طی وکالتنامه محضری) هنگام مراجعه به بانک موظف به ارائه کارت شناسایی معتبر 
(شناسنامه و کارت ملی) بوده و دریافت نقره منوط به احراز هویت وی توسط بانک آینده می باشد. 

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

نکته: به ازای هر ١٠٠ گرم نقره در هر روز مبلغ ١٠٠٠ ریال به عنوان هزینه نگهداری دریافت خواهد شد.


