
 

 

 11320/300/400شماره: 
 04/11/1400تاریخ:  

 داردپیوست: 

    

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

 

 )) اطالعیه (( 

 

 1400بهمن ماه سررسید مس کاتد تحویل قراردادهای آتی  فرآیندموضوع: 

 : کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقهمخاطب

 04/11/1400: تاریخ انتشار

  :متن اطالعیه

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

مطابق ضوابط پیوست انجام خواهد  12/11/1400شنبه مورخ در روز سه 1400مس کاتد تحویل بهمن ماه 

موظفند براساس ضوابط اعالم شده پذیرفت. لذا کلیه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز 

 جهت انجام فرآیند تحویل اقدام نمایند.

 

 : مدیریت توسعه بازار مشتقهمنتشر کننده
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 }شماره{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { وستپی} : پیوست

 ((مس کاتدقرارداد آتی  یلتحو فرآیند))

 :تعاریف

 یل یاکاال معامله نموده و اکنون ملزم به تحو نزد شرکت بورس یکه مشتر مس کاتد یقرارداد آت قرارداد: .1

 .باشدیم یلآن براساس مشخصات ذ یافتدر

 .مجتمع مس سرچشمه، شهرستان رفسنجان ،استان کرماننشانی به  ،رانیمس ا عیصنا یشرکت مل :انبار .2

که در سامانه نظام مالیات  مس کاتد یفروش در قرارداد آت یتعهد یتدارنده موقع یمشتر فروشنده: یمشتر .3

تعهد خود ملزم  یفایشده و جهت ا یلتحو فرآینددوره معامالت وارد  یدر انتها بر ارزش افزوده ثبت نام کرده و

 باشد.یم مس کاتد یلبه تحو

که در سامانه نظام مالیات بر  مس کاتد یدر قرارداد آت یدخر یتعهد یتدارنده موقع یمشتر :یدارخر یمشتر .4

ملزم خود  جهت ایفای تعهد شده و یلتحو فرآیندوارد  دوره معامالت یدر انتها ارزش افزوده ثبت نام کرده و

 وجه قرارداد است.به واریز 

 مس کاتد گرمکیلو 100 :مس کاتد یاندازه هر قرارداد آت .5

 : تحویل فرآیندورود به 

 مس کاتدآتی  قرارداد تحویل فرآیند به ورود امکان خرید و دارندگان موقعیت فروش موقعیت دارندگان از آن دسته صرفاً

 مربوطه گواهی دارای و نموده نام ثبت افزوده ارزش بر مالیات نظام در کشور مالیاتی مقررات و قوانین مطابق که دارند را

) حداکثر تا سه روز کاری قبل از آخرین روز معامالتیند فروشنده موظف ان مشتریان خریدار و مشتریانباشند. لذا کارگزار

فروشنده دارای گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده  خریدار و لیست مشتریان، ( 09/11/1400روز شنبه مورخ 

 را به همراه مدارک مربوطه به بورس ارسال نماید.
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 }شماره{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { وستپی} : پیوست

 فروشنده:  یانتوسط مشتر مس کاتد یلتحو فرآیند

آخرین روز  تا که دارند را آتی مس کاتد قرارداد تحویل فرآیند به ورود امکان فروش موقعیت دارندگان از آن دسته صرفاً

در مس کاتد سپرده  یگواه دیاقدام به خر ،( 12/11/1400) روز سه شنبه مورخ معامالتی قراردادهای آتی مس کاتد

گواهی آمادگی  ونموده  )ن(0109مس کاتد ملی مس ایراننماد در  مس کاتدسپرده  یگواه ناپیوستهمعامالت 

 در مس کاتدسپرده  یگواه ناپیوستهعامالت م. دنارائه نموده باشتحویل را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد 

 12:45 و به صورت حراج ناپیوسته از ساعتتن  20حداقل میزان خرید  با )ن(0109مس کاتد ملی مس ایراننماد 

 پذیرد.شنبه و چهارشنبه انجام میروزهای شنبه، دوشنبه، سه 13:30الی 

 انبارداری: هزینه

)اطالعیه شماره  باشدریال می 75در هر روز برابر با  مس کاتد کیلوگرمبه ازای هر  مس کاتدداری هزینه نگه

با موضوع تغییر روزهای معامالتی و هزینه انبارداری گواهی سپرده کاالیی مس  07/10/1400مورخ  10133/300/400

و پس از انتقال مالکیت گواهی سپرده به عهده  . شایان ذکر است هزینه نگهداری تا روز سررسید به عهده فروشندهکاتد(

 .باشدخریدار می

 :توجه

مانده و فروشنده  یبه نام فروشنده باق سپرده یهایگواه ،طی مهلت مقرر داریوجه قرارداد توسط خر زیدرصورت عدم وار

 .دینما شرایط تحویلی انبار مطابقمس کاتد  افتیو در صیاقدام به ترخ تواندیم

 :یدارانخر یلتحو فرآیند

) روز سه شنبه مورخ جلسه معامالتی آخرین روز معامالتی دقیقه پس از اتمام 15بایست حداکثر تا مشتری خریدار می

مین وجه ارزش قرارداد و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده متناسب با تعداد أاقدام به تقراردادهای آتی  (12/11/1400

گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد  نماید و خود، در حساب عملیاتی خود هایموقعیت

  ارائه نموده باشد. 
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 }شماره{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { وستپی} : پیوست

 :صدور صورتحساب توسط فروشنده به نام خریدار

پس از اعالم اطالعات مشتری خریدار طرف مقابل مشتری فروشنده به کارگزار فروشنده توسط بورس، کارگزار فروشنده 

به  مطابق با مقررات مالیاتی جاری کشور فروش باید نسبت به ارسال صورتحسابهمان روز  17:00حداکثر تا ساعت 

عدم ارسال صورتحساب فروش توسط کارگزار فروشنده به منزله عدم ایفای تعهدات فروشنده و نکول  بورس اقدام نماید.

 قرارداد بوده و مشمول جرایم نکول خواهد بود.

 :فروشندهبه  خریداراز  وجوهانتقال و  داریبه خر از فروشنده یگواه تیانتقال مالک

فروشنده  یاز کد سهامدار مس کاتدسپرده  یگواه صیسپرده، به صورت ترخ یگواه تیانتقال مالک در قالب لیتحو فرآیند

انجام  و انتقال وجه ارزش قرارداد از حساب عملیاتی خریدار به حساب عملیاتی فروشنده داریخر یو انتقال به کد سهامدار

 شود.یم

 اطالعات: ریسا

 ؛)ن(0109: مس کاتد ملی مس ایران مس کاتد ییسپرده کاال یگواه ینماد معامالت .1

استان کرمان، شهرستان رفسنجان، مجتمع مس  ینشان به رانیمس ا عیصنا یشرکت مل شده: رشیانبار پذ .2

 سرچشمه.

 مهم: نکات

شنبه،  های در روز ،تن 20با حداقل خرید  وستهیمس کاتد به صورت ناپ ییسپرده کاال یگواهمعامالتی  اتجلس .1

در ساعت  یمتیحراج تک ق کیبه صورت  13:30 یال 12:45 شنبه و چهارشنبه طی جلسه معامالتیدوشنبه، سه

موظفند تا آخرین روز معامالتی  یباز فروش در قرارداد آت تیموقع یدارا انیمشتر .ردیگیانجام م 13:30

 دی. خرندیسپرده مس کاتد اقدام نما یگواه دینسبت به خرهای خود متناسب با تعداد موقعیتقراردادهای آتی 
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 }شماره{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { وستپی} : پیوست

سپرده  یمجوز معامالت گواه یکارگزاران دارا قیو از طر یسپرده مس کاتد با استفاده از کد سهامدار یگواه

 خواهد بود. ریپذامکان ییکاال

 یسهامدار با کدسپرده مس کاتد  یگواه دیاقدام به خر یروز معامالت نیآخر تاباز فروش  تیدارنده موقع اگر .2

 هایترا مطابق مهل لیتحو یآمادگ یگواهگواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و و  خود نموده باشد

 یگواهو  و مشتری خریدار مقابل وی نیز تأمین وجوه مربوطه را انجام داده باشد شده ارائه نموده باشد نییتع

شده ارائه نموده  نییتع یهارا مطابق مهلت لیتحو یآمادگ یبر ارزش افزوده و گواه اتیثبت نام در نظام مال

 یهاتیداد موقعتع متناسب با با دریافت صورتحساب فروش صادر شده توسط فروشنده به نام خریدار بورس ،باشد

و انتقال آن به کد  یو یاز کد سهامدار ییاقدام به برداشت دارا یآت یدر قراردادهافروشنده  یباز مشتر

 و در مقابل انتقال وجوه معادل ارزش قرارداد از حساب خریدار به حساب فروشندهسهامداری مشتری خریدار 

فروشنده و عدم تکافوی وجوه در حساب عملیاتی  یدر کد سهامدار ییدارا یعدم تکافو نی. همچندینمایم

 مقرر در مشخصات قرارداد خواهد شد.  یهامهیبه منزله نکول قرارداد محسوب شده و مشمول جر ،خریدار

مس  یمشخصات قرارداد آت 20( مطابق بند یروز معامالت نیآخر هیتسو متیمس کاتد )ق یینها هیتسو متیق .3

 کاتد محاسبه و اعالم خواهد شد.

 .باشدیم کیلوگرم مس کاتد کیشامل  یدر کد سهامدار ییسپرده کاال یهرگواه .4

استعالم  بنابراین. باشدمی ریپذامکان یفقط با کد سهامدار ییسپرده کاال یگواه و انتقال مالکیت انجام معامالت .5

به  یا به این کد کد نیاز ا ییو مانع جهت انتقال دارا تیدر رفع هر گونه محدود یمشتر یکد سهامدار تیوضع

 .باشدمی یعهده مشتر

که  ،تمامی مشتریان دارای موقعیت تعهدی خرید و فروش باید جهت اطالع از وضعیت کد سهامداری خود .6

به کارگزار مربوطه مراجعه نمایند و هرگونه تغییر در وضعیت  ،تحویل در بورس بر مبنای آن انجام خواهد شد

 .ار مربوطه به بورس اطالع دهندکد سهامداری خود را از طریق کارگز

( سما)مراتب را در سامانه معامالت ابزار مشتقه  ،کارگزاران می توانند نسبت به مشاهده کد سهامداری مشتریان  .7

 رسانی الزم را انجام دهندمالحظه نموده و به مشتریان خود اطالع ،مشتریان/هادر بخش گزارش
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 }شماره{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { وستپی} : پیوست

تحویل قرارداد آتی مطابق مقررات و رویه حاکم بر معامالت گواهی سپرده دارنده گواهی  فرآیندپس از اتمام   .8

تعهد می نماید پیش از انقضای اعتبار گواهی سپرده کاالیی تحویل گرفته شده نسبت به تحویل  یسپرده کاالی

 و سپرده گواهی اعتبار ایانقض از پس گواهی دارنده دلیل هر به که صورتی. در گرفتن کاال از انبار اقدام نماید

کاال را ثبت نموده و  خروج نهاییانباردار  ،مایدنتوسط بورس جهت تحویل کاال مراجعه ن شده تعیین مهلت

گذاری مرکزی و انبار پذیرش شده بورس هیچ گونه مسئولیتی در خصوص کمیت و کیفیت شرکت سپرده ،بورس

جهت  یچنانچه انباردار شرایط ،در صورت عدم مراجعه دارنده گواهی سپرده کاالیی .کاالی موجود در انبار ندارند

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

 .باشدمیدارنده گواهی با شرایط اعالمی 

 




