
 

 

 11510/300/400شماره: 
 06/11/1400تاریخ:  

 داردپیوست: 

    

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

 

 )) اطالعیه (( 

 

 1400ماه  بهمنسررسید نقره تحویل قراردادهای آتی  فرآیندموضوع: 

 : کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقهمخاطب

 06/11/1400: 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 پذیرفت.  18/11/1400شنبه مورخ در روز دو 1400ماه  بهمننقره تحویل 

فند براساس ضوابط اعالم شده جهت انجام لذا کلیه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز موظ

 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 شرکت بورس  یکه مشتر  نقره یقرارداد آتقرارداد:  -1

 .باشدیم یلآن براساس مشخصات ذ

و فروشندگان در   یدارانتوسط خر  نقره یآتقراردادهای که معامالت  یرانا یشرکت بورس کاال بورس کاال:  -2

 .پذیردیآنجا صورت م

به نشععانی میدان آرنانتی خ خیابان شععاید ا مد  201بانک آینده شععع ه مقععتقل مرکزی با کد : محل تحویل -3

 خ اقدام نمایند. 1ره قصیر) بخارست(خ خیابان شاید ا مدیان ) پانزدهم(خ شما

که در سامانه نظام مالیات بر   نقره یفروش در قرارداد آت یتعاد یتدارنده موقع یمشتر فروشنده:   یمشتر  -4

تعاد خود ملزم  یفایشععده و تات ا یلتحو ینددوره معامالت وارد فرآ یدر انتاا ارزش افزوده ث ت نام کرده و
 باشد.یم نقره یلبه تحو

دوره معامالت  یکه در انتاا نقره یدر قرارداد آت یدخر یتعاد یتدارنده موقع یمشعععتر: یدارخر یمشتتتر -5

 وته قرارداد است.تات ایفای تعادات ملزم به واریز 

  999  داقل خلوص درته با و گرانول ساچمه صورت به نقره: نقره -6

 نقره گرم100: نقره یاندازه هر قرارداد آت -7

گرم نیز یک نمونه    300گرم یک نمونهخ برای محموله های کمتر از      300به ازای هر   برداری:تعداد نمونه   -8

 شود.در نظر گرفته می

 

 فروشنده:  یانتوسط مشتر نقره یلتحو فرایند
 و قوانی  مطابق که دارند را نقره آتی قرارداد تحویل فرایند به ورود امکان فروش موقعیت دارندگان از دسععته آن صععرفا
. لذا کارگزار فروشنده  باشند  مربوطه گواهی دارای و کرده نام ث ت افزوده ارزش بر مالیات نظام در کشور  مالیاتی مقررات



 
 }شماره{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { پیوست} : پیوست

سه روز کاری ق ل از آخری  روز معامالتی روز )    ست  داکثر تا  شنده دارای     14/11/1400موظف ا شتریان فرو قت م ( لی
 همراه مدارک مربوطه به بورس ارسال نماید.گواهینامه ث ت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده را به 

 

 تعیین نوبت تحویل:
 ساعت  از (16/11/1400)روز شن ه مورخ   1400ماه بام  کاری ق ل از سررسید    روزدو  موظفند فروشنده  مشتریان  کلیه
 .نمایند شده معرفی باته به نقره تحویل به اقدام ق لی وقت تعیی  اساس بر و ظار 12 ساعت تا 8
 
 

 

 :نقره یو کارشناس تحویل
 قرارداد کقر  مقادیر دریافت از بانک بنابرای  بود خواهد گرم 100 از مضربی  یا گرم 100 بصورت  نقره تحویل  -1

 .نمود خواهد خودداری
آخری   12نتیجه ارزیابی تا سععاعت  نمایند.دریافت می مشععتری ازرا  هزینه ارزیابی نقرهخ دریافت از پس بانک -2

 خواهد بود.18/11/1400روز معامالتی مورخ 

 هزینه ارزیابی به ازای هر نمونه دریافت خواهد شد. -3
شخصات       صورت  در -4 شده در م ستاندارد تحویل ذکر  ی که پس از اعالم نتیجه ارزیابیخ نمونه دریافتی مطابق با ا

 تعاد ایفای عدم و شده نکول ای دارای مغایرت مشتریهنمونهسب با متنا قراردادتعداد  قرارداد آتی نقره ن اشدخ
 . شد خواهد محقوب

 

 :و انبارداری های ارزیابیهزینه
 باشد.ریالخ شامل هزینه ارزیابی به عالوه مالیات ارزش افزوده می 000خ600به ازای هر نمونه  های ارزیابیهزینه -1
باشد. شایان ذکر است هزینه    ریال می 1000نقره در هر روز برابر با گرم  100داری نقره به ازای هر هزینه نگه -2

 نگاداری تا روز سررسید به عاده فروشنده است.

 
 
 
 



 
 }شماره{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { پیوست} : پیوست

 :یبه مشتر یدرس یلو تحو نقره دریافت
س    بانک آینده شنا صدور   نقره یافتو در یپس از کار سید  اقدام به  شتر ر شنده به م ست   نماید.یم ی فرو الزم به ذکر ا
 بایقت توسط کارشناس ارزیابی گردد.نیقت و نقره دریافتی می فروشنده تعاد ایفای منزله به مذکور رسید دریافت

 و بانک رسید اصل ارائه از پس فروشنده توسط شده  تحویل نقره خریدارخ توسط  قرارداد وته واریز عدم درصورت : توجه

سایی    کارت ضری  وکالتنامه یا شنا سط  مح قترد  وی نماینده یا وی به آینده بانک تو ستعالم . گرددمی م سترداد  ا نقره  ا
 فروشنده  مشتری  کارگزار. است  مشتری  عاده بر آن پیگیری ناایت در و است  کارگزار عاده به بورس از فروشنده  های
قت  می ضوع  بای ستعالم  بورس از را مو شتری  به و نموده ا شتری  تا نماید اعالم خود م ضور  با م ق ت  بانک در    به ن

 .نماید اقدام خود تحویلی نقره گیریبازپس

 

 :یدارانخر یلتحو فرآیند
اقدام به تامی  وته  18/11/1400مورخ  شن ه دوروز دقیقه پس از اتمام بازار در  15بایقت  داکثر تا  مشتری خریدار می 

در  قععاب عملیاتی خود نماید وگواهی متناسععب با تعداد قراردادهای خودخ  و م لغ مالیات بر ارزش افزوده ارزش قرارداد
 آمادگی تحویل را مطابق مالت تعیی  شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد. 

 

 :دریافت نوبت تعیین
که وته قرارداد  بر اساس قیمت تقویه ناایی و مالیات ارزش افزوده متناسب با تعداد قرارادها را به  قاب  خریدارانی کلیه

 ساعت از هقتند وظفواریز کرده اند و در فرآیند تخصیصخ دارایی پایه به آناا تخصیص داده شده است مدراختیار خود 
 ( اقدام به دریافت دارایی پایه خود از بانک نمایند.19/11/1400کاری بعد از فرآیند تحویل ) روز 12:00 الی 8:00

 :بانک محل در حضور
 به 201 کد با آینده بانک مرکزی مقتقل شع ه محل در شده تعیی  وقت زا ق ل دقیقه 15 موظفند نوبت دارای خریداران
. باشند داشته  ضور خ1 شماره خ(پانزدهم) ا مدیان شاید خیابان خ(بخارست)قصیر ا مد شاید خیابان آرنانتی خ میدان نشانی



 
 }شماره{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { پیوست} : پیوست

 مشتریان دسته ای  به تحویل و گردیده ابطال مشتری نوبت مقررخ وقت در  ضور عدم یا و وقت تعیی  عدم درصورت
 .پذیرفت خواهد صورت نوبتخ دارای مشتریان سایر از بعد
 معت ر شناسایی کارت ارائه به موظف بانک به مراتعه هنگام( محضری وکالتنامه طی) وی قانونی نماینده یا خریدار: توته
 . باشد میآینده  بانک توسط وی هویت ا راز به منوط نقره دریافت و بوده( ملی کارت و شناسنامه)

 : بانک توسط رسید اخذ و نقره دریافت
 . نماید می اقدام رسید اخذ به نق ت خریدار به نقره تحویل از پس نیز بانک و دریافت بانک از را نقره خریدارخ مشتریان
 .شد خواهد دریافت هزینه نگاداری عنوان به ریال 1000 م لغ روز هر در گرم نقره 100 هر ازایه ب: نکته
 
 

 

 

 

 




