
 
  05079/30  : شماره

  14/11/1398تاریخ :  

 دارد  : پیوست

 

 (( اطالعیه )) 

  

  98ماه  بهمنسررسید زیره سبز فرآیندتحویل قراردادهاي آتی موضوع: 

  : کلیه فعاالن معامالت قراردادهاي مشتقهمخاطب

  14/11/1398: تاریخ انتشار

   :متن اطالعیه

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

و از طریق گواهی سپرده زیره سبز مطابق  27/11/1398شنبه مورخ یکدر روز  98ماه  بهمنزیره سبز تحویل 

خریدار داراي موقعیت تعهدي باز موظفند ضوابط پیوست انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه مشتریان فروشنده و 

  براساس ضوابط اعالم شده جهت انجام فرآیند تحویل اقدام نمایند.

  

  : مدیریت توسعه بازار مشتقهمنتشر کننده

  

  

  

  



 
  {شماره} 

 {تاریخ}  

 {پیوست}

  ))زیره سبزقرارداد آتی  یلتحو یندفرآ((   

  

  :تعاریف

کاال معامله نموده و اکنون ملـزم بـه    نزد شرکت بورس يکه مشتر زیره سبز یقرارداد آتقـرارداد:   -1

  .باشد یم یلآن براساس مشخصات ذ یافتدر یا یلتحو

و  یـداران توسط خر زیره سبز یآتقراردادهاي که معامالت  یرانا يشرکت بورس کاالبورس کاال:  -2

  .پذیرد یفروشندگان در آنجا صورت م

صدور قبض انبـار  و  زیره سبزیافت در یتلئوکه مس پذیرش شده بورس کاالي ایرانهاي انبار : انبار -3

 يفروشنده که در قراردادهـا  یانمشتر براي زیره سبزگواهی سپرده به موقت  به منظور تبدیل شدن 

کیمیا بذر  "و  " دانش"که در اینجا انبار  .بر عهده داردرا اند  کاال معامله نموده بورس زیره سبز یآت

  می باشد. زیره پاك کنی بیهق وارداتشرکت صادرات و   و  "تربت حیدریه

 يکـه در انتهـا   زیره سـبز  یفروش در قرارداد آت يتعهد یتدارنده موقع يمشترفروشـنده:   يمشتر -4

  باشد. یم زیره سبز یلتعهد خود ملزم به تحو یفايشده و جهت ا یلتحو ینددوره معامالت وارد فرآ

دوره  يکه در انتهـا  زیره سبز یدر قرارداد آت یدخر يتعهد یتدارنده موقع يمشتر: یدارخر يمشتر -5

  وجه قرارداد است. جهت ایفاي تعهدات ملزم به واریزمعامالت 

  1398تولید سال  زیره سبز: زیره سبز -6

  زیره سبز کیلوگرم100: زیره سبز یاندازه هر قرارداد آت -7

اوراق بهاداري است که موید مالکیت دارنده آن بـر مقـدار معینـی کـاالي      گواهی سپرده کـاالیی:  -8

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

  فروشنده:   یانتوسط مشتر زیره سبز یلتحو فرایند

به گواهی سپرده  زیره سبزبراي تبدیل  23/11/98مورخ  شنبهچهار حداکثر تا  فروشنده موظفند یانمشتر کلیه

مراجعـه  زیره پاك کنی بیهـق   وارداتشرکت صادرات و   و"کیمیا بذر تربت حیدریه "و  " دانش"انبار به 



 
  {شماره} 

 {تاریخ}  

 {پیوست}

 )27/11/98آخرین روز معـامالتی(  15:30توانند حداکثر تا ساعت  نمایند. عالوه بر این مشتریان فروشنده می

زیـره    هـاي در نماد زیـره سـبز  در معامالت روزانـه گـواهی سـپرده     سبززیره اقدام به خرید گواهی سپرده 

ــبز ــش(پ) (زیــر  9903س ــبز  )،02پ9903دان ــره س ــر  9903زی زیــره  )،01پ9903کیمیابــذر(پ) (زی

  نمایند. )03پ9903شرکت بیهق(پ) (زیر9903سبز

  :زیره سبز یو کارشناس تحویل

باشـد بلکـه    ، به منزله ایفا کردن تعهدات فروشنده نمـی مذکور هايانباربه  زیره سبزصرف تحویل   -1

در کد سهامداري مشتري مالك انجـام تعهـدات مشـتري     زیره سبزهاي سپرده کاالیی  تعداد گواهی

 .فروشنده است

  هاي انبارداري و ارزیابی: هزینه

 زیـره سـبز  هی سـپرده  هاي موجود در معامالت گوا هاي ارزیابی، نمونه برداري و انبارداري مطابق رویه هزینه

 باشد. می

  :يبه مشتر یدرس یلو تحو زیره سبز دریافت

    .نماید یم فروشنده يبه مشتر رسیداقدام به صدور   زیره سبزکامل  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 ارائـه گـواهی بـه انبـار جهـت       زیره سبزتواند اقدام به فروش گواهی در بازار گواهی سپرده  فروشنده می

  نماید. زیره سبزترخیص و دریافت 

  :یدارانخر یلتحو فرآیند

اقدام به تامین وجـه ارزش   27/11/98مورخ  شنبه یکروز 15:45 ساعتبایست حداکثر تا  مشتري خریدار می

گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلـت تعیـین شـده در مشخصـات     قرارداد در حساب عملیاتی خود نماید و

    .قرارداد ارائه نموده باشد

  انتقال مالکیت گواهی از فروشنده به خریدار:



 
  {شماره} 

 {تاریخ}  

 {پیوست}

نماید و پـس   ان به بورس کاال میمدیریت فناوري بورس تهران اقدام به ارسال هزینه انبارداري مشتریشرکت 

از برداشت هزینه انبارداري از حساب دراختیار دارندگان موقعیت تعهدي فروش، بورس اقـدام بـه واریـز بـه     

  حساب عملیاتی انبار می نماید.  

  زیره سبزدر نهایت فرایند تحویل به صورت انتقال مالکیت گواهی سپرده، به صورت ترخیص گواهی سپرده 

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

  سایر اطالعات:

زیـره   )،02پ9903دانش(پ) (زیر 9903زیره سبز:  زیره سبزمعامالتی گواهی سپرده کاالیی  هاينماد-1

   )03پ9903شرکت بیهق(پ) (زیر9903زیره سبز )،01پ9903کیمیابذر(پ) (زیر 9903سبز

  :  پذیرش شده هايانبار نشانی -2

  74و  72بین آزادي  -سه راه داشن -مشهد -خراسان رضوي :دانش -1

  جاده گناباد 7خراسان رضوي، شهرستان تربت حیدریه، کیلومتر  :کیمیا بذر تربت حیدریه -2

جـاده تهـران،   11خراسان رضـوي، سـبزوار، کیلـومتر    :شرکت صادرات و واردات زیره پاك کنی بیهق -3

  ، کارخانه زیره پاك کنی بیهقشهرك صنعتی، فازیک

  نکات مهم:

 

حداکثر تـا سـه روز کـاري قبـل از     تحویل زیره سبز به انبارها جهت تبدیل شدن به گواهی سپرده،  -1

 باشد. امکان پذیر می 23/11/98یعنی تا تاریخ سررسید 

الـی   8:30در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت  زیره سبزمعامالت گواهی سپرده کاالیی  -2

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

 27/11/98شـنبه   یککاري  و نگهداري آن تا پایان روزده در این بازار نسبت به خرید گواهی سپر

 نمایند.جهت ایفاي تعهد فروش اقدام 

 



 
  {شماره} 

 {تاریخ}  

 {پیوست}

کـد  در زیـره سـبز  اگر دارنده موقعیت باز فروش در آخرین روز معـامالتی داراي گـواهی سـپرده     -3

و گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائـه   سهامداري خود باشد

برداشـت دارایـی از   هاي باز مشتري در قراردادهاي آتی اقدام به  ، بورس به تعداد موقعیتنموده باشد

نماید. همچنین عدم تکافوي دارایی در کد سهامداري، به منزله نکـول قـرارداد    کد سهامداري وي می

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

 میـانگین   زیره سـبز در محاسبات جرایم نکول قراردادهاي آتی  زیره سبزمبناي محاسبه قیمت نقدي  -4

ــانی معــامالت گــواهی ســپرده هــاي قیمــت  وزنــی ــره ســبزپای دانــش(پ)  9903زیــره ســبز: ، زی

شرکت بیهـق(پ)  9903زیره سبز )،01پ9903کیمیابذر(پ) (زیر 9903زیره سبز )،02پ9903(زیر

  در آخرین روز معامالتی قراردادهاي آتی خواهد بود.  )03پ9903(زیر

 باشد. می زیره سبز کیلوگرمگواهی سپرده کاالیی در کد سهامداري شامل یک هر -5

همچنـین اسـتعالم    انجام معامالت گواهی سپرده کاالیی فقط با کد سهامداري امکان پذیر مـی باشـد.   -6

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

 مشتري می باشد.

 باشد. توسط مشتري، نیازي به حضور نماینده کارگزار نمی انبار به زیره سبزجهت تحویل  -7

کـد سـهامداري   ع از وضـعیت  طالجهت ا تمامی مشتریان داراي موقعیت تعهدي خرید و فروش باید -8

به کارگزار مربوطه مراجعه نمایند و هر گونـه  که تحویل در بورس بر مبناي آن انجام خواهد شد، خود، 

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

ان، مراتب را در سـامانه معـامالت ابـزار    کارگزاران می توانند نسبت به مشاهده کد سهامداري مشتری -9

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

 دهند.

 بهمنهاي باز نماد  در صورت تکمیل ظرفیت انبار جهت تحویل قراردادهاي آتی با توجه به موقعیت -10

و  "دانش ( مذکور هايبه صورت فیزیکی به انبار زیره سبز، تحویل 23/11/98 مورخ  چهارشنبه در روز



 
  {شماره} 

 {تاریخ}  

 {پیوست}

و انجـام فراینـد    )"زیـره پـاك کنـی بیهـق     وارداتشرکت صـادرات و    "کیمیا بذر تربت حیدریه "

پذیر خواهد بود. در این صورت تخصیص دارایی  امکان زیره سبزتحویل خارج از سازوکار گواهی سپرده 

به خریداران در قالب گواهی سپرده یا تحویل فیزیکی بر اساسی اولویـت زمـانی أخـذ موقعیـت خریـد      

توسط فروشـنده بـه انبـار و     زیره سبزصورت خواهد گرفت. همچنین شرایط در صورت تحویل فیزیکی 

 ود.مواعد آن تابع مفاد این اطالعیه خواهد ب

قرارداد آتی، مطابق مقررات و رویه حاکم بر معـامالت گـواهی سـپرده،    پس از اتمام فرایند تحویل -11

تحویـل گرفتـه   نماید پیش از انقضاي اعتبار گواهی سپرده کاالیی  دارنده گواهی سپرده کاالیی تعهد می

اقدام نماید. در صورتی کـه   از انبار و یا فروش گواهی سپرده در بازار کاال گرفتن نسبت به تحویلشده، 

جهـت   بـورس به هر دلیل دارنده گواهی پس از انقضاي اعتبار گواهی سپرده و مهلت تعیین شده توسـط  

گـذاري   تحویل کاال مراجعه ننماید، انباردار خروج نهایی کاال را ثبت نموده و بـورس، شـرکت سـپرده   

موجـود در  کمیت و کیفیت کـاالي   در خصوص مسئولیتیگونه  شده بورس هیچ مرکزي و انبار پذیرش

در صورت عدم مراجعه دارنده گواهی سپرده کاالیی، چنانچه انباردار شرایطی جهت نگهداري  ندارند. انبار

عدم مراجعه در حکم موافقت دارنده شده بورس اعالم نماید،  کاال پس از ثبت خروج کاال از انبار پذیرش

  باشد. میشرایط اعالمی گواهی با 

براي تحویل قراردادهاي آتـی،   زیره سبزبا توجه به وجود بیش از یک نماد معامالتی گواهی سپرده  -12

بـراي ایفـاي تعهـدات     یدر صورتی که فروشنده در بیش از یک انبار، دارایی داشته باشد، برداشت دارای

یص دارایی از و تخص صورت خواهد گرفت زیره سبزوي، از نقد شونده ترین نماد گواهی سپرده کاالیی 

  صورت خواهد گرفت. تصادفیانبارها به خریداران به صورت 

  

  

  
  

  


