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 (( اط�عيه ))

  

  ١٣٩٧ ماه تير تحويل ط� سکه آتی قراردادھای تحويل فرآيند: موضوع

  مشتقه قراردادھای معام�ت فعا%ن کليه: مخاطب

  ٢٠/٠٤/١٣٩٧: انتشار تاريخ

   :اط�عيه متن

 تير تحويل ط� سکه آتی قرارداد در تحويل فرآيند رساند می مشتقه قراردادھای بازار کارگزاران و مشتريان اط�ع به بدينوسيله
. پذيرفت خواھد انجام پيوست ضوابط مطابق ط� سکه سپرده گواھی طريق از و ٢٦/٠٤/١٣٩٧ مورخ شنبه سه روز در ٩٧ ماه
 اقدام تحويل فرآيند انجام جھت شده اع�م ضوابط براساس موظفند باز تعھدی موقعيت دارای خريدار و فروشنده مشتريان کليه لذا

  .نمايند

 مشتقه بازار توسعه مديريت: کننده منتشر

 

  ))   با استفاده از گواھی سپرده سکه ط�سکه  يلتحو يندفرآ((   

  

  :تعاريف

آن  يافتدر يل يانزد شرکت بورس کا! معامله نموده و اکنون ملزم به تحو یکه مشتر یسکه ا یقرارداد آتقرارداد:  - ١
  .باشد یم  يلبراساس مشخصات ذ

٢ -  :  .پذيرد یو فروشندگان در آنجا صورت م يدارانسکه توسط خر یکه معام/ت آت يرانا یشرکت بورس کا!بورس کا

صدور قبض انبار موقت سکه و سکه   يافتدر يتکه مسؤول انبار پذيرش شده بورس کا!ی ايران: بانک رفاه کارگران - ٣
بورس  یسکه ط/ یآت یفروشنده که در قراردادھا يانمشتر ط/ به منظور تبديل شدن گواھی سپرده سکه ط/ برای 

  کا! معامله نموده اند بر عھده دارد.

 ينددوره معام/ت وارد فرآ یسکه که در انتھا یفروش در قرارداد آت یتعھد يتدارنده موقع یمشترفروشنده:  یمشتر - ٤
  باشد. یسکه م يلتعھد خود ملزم به تحو يفایشده و جھت ا يلتحو

دوره معام/ت وجه قرارداد را  یسکه که در انتھا یدر قرارداد آت يدخر یتعھد يتدارنده موقع یمشتر: يدارخر یمشتر - ٥
 سکه پرداخت نموده است. يلبمنظور تحو
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  ) ١٣٨٦(سال  یسال ضرب بانک مرکز ينو آخر يدتمام بھار طرح جد یط/سکه : یسکه بانک - ٦

 يدقطعه سکه تمام بھار طرح جد ١٠: سکه یاندازه ھر قرارداد آت - ٧

اوراق بھاداری است که مويد مالکيت دارنده آن بر مقدار معينی کا!ی سپرده شده در انبار است و  گواھی سپرده کايی: - ٨
  که توسط انباردار صادر می گردد.پشتوانه آن قبض انباری است 

  فروشنده:  يانسکه توسط مشتر يلتحو فرايند

برای تبديل سکه ط/ به گواھی سپرده به   ٢٦/٠٤/٩٧مورخ سه شنبه روز ١٣ حداکثر تا ساعت فروشنده موظفند يانمشتر کليه
اقدام به خريد گواھی ھمان روز ١٥:٣٠بانک رفاه اقدام نمايند. ھمچنين مشتريان فروشنده می توانند ع/وه بر اين حداکثر تا ساعت 

( سکه سکه تمام بھار آزادی تحويل يک روزه رفاه سپرده سکه ط/ در معام/ت روزانه گواھی سپرده سکه ط/ در نماد 
  ) نمايند.٠١- ٩٧١٢

  

  سکه: یو کارشناس تحويل

صرف تحويل سکه در  بانک رفاه، به منزله ايفا کردن تعھدات فروشنده نمی باشد بلکه تعداد گواھی ھای سپرده کا!يی   - ١
 سکه ط/ در کد سھامداری مشتری م/ک انجام تعھدات مشتری فروشنده است.

تری موظف است جھت جايگزين کردن سکه و ارائه به بانک جھت تبديل در صورت شناسايی سکه ھای غير بانکی، مش - ٢
اقدام نمايد. بورس تعداد   ٢٦/٠٤/٩٧مورخ  شنبه روزسه ١٣:٠٠به گواھی سپرده کا!يی سکه ط/، حداکثر تا ساعت 

  گواھی ھای سپرده در کد سھامداری را م/ک تعھدات فروشنده قرار می دھد.

  اری:ی و ھزينه انباردکارشناس وجه

لایر به ازای  ٥٠و ھمچنين ھزينه انبارداری به ميزان   سکهبابت ھر  لایر ٥،٠٠٠  يزانبه م ی دريافتی توسط بانکوجه کارشناس
  ھر روز و ھر يک سکه می باشد.

  :یبه مشتر يدرس يلسکه و تحو دريافت

   نمايد. یم فروشندهی به مشتررسيد ھا اقدام به صدور  کامل سکه يافتو در یپس از کارشناس رفاه بانک

گواھی ھای صادر شده به نام فروشنده باقی مانده و فروشنده می تواند  يدار،وجه قرارداد توسط خر يزدرصورت عدم وار: توجه
  اقدام به فروش گواھی در بازار گواھی سپرده سکه ط/ يا ارائه گواھی به بانک جھت ترخيص و دريافت سکه نمايد.

  :يدارانخر يلتحو فرآيند

اقدام به تامين وجه ارزش قرارداد در حساب  ٢٦/٠٤/٩٧روز سه شنبه  ١٥:٣٠مشتری خريدار می بايست حداکثر تا ساعت 
  عملياتی خود نمايد. 
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  انتقال مالکيت گواھی از فروشنده به خريدار:

از برداشت ھزينه انبارداری  مديريت فناوری بورس تھران اقدام به ارسال ھزينه انبارداری مشتريان به بورس کا! می نمايد و پس
  از حساب دراختيار دارندگان موقعيت تعھدی فروش، بورس اقدام به واريز به حساب عملياتی انبار می نمايد. 

در نھايت فرايند تحويل به صورت انتقال مالکيت گواھی سپرده، به صورت ترخيص گواھی سپرده سکه ط/ از کد سھامداری 
  امداری خريدار انجام می شود. فروشنده و انتقال به کد سھ

  ساير اطAعات:

١- :Aيی سکه ط  )٠١- ٩٧١٢سکه تمام بھار آزادی تحويل يک روزه رفاه ( سکه نماد معامAتی گواھی سپرده کا

  

  : انبار پذيرش شده نشانی -٢

  ، بانک رفاه شعبه خزانه پرديس ١٨٦خيابان م/صدرا، خيابان شيراز شمالی، شماره 

  نکات مھم:

تحويل سکه به بانک جھت تبديل شدن به گواھی سپرده، در ھر روزی به غير از روز پنجشنبه تا روز سه شنبه  - ١
 قابل انجام می باشد. ٢٦/٠٤/٩٧

و در بستر  ١٥:٣٠الی  ٨:٣٠معام/ت گواھی سپرده کا!يی سکه ط/ در روزھای شنبه تا چھارشنبه ھر ھفته از ساعت  - ٢
انجام می گيرد، لذا مشتريان می توانند در ھر روز نسبت به خريد گواھی سپرده در معام/تی شرکت مديريت فناوری 

 جھت ايفای تعھد فروش اقدام نمايند. ٢٦/٠٤/٩٧اين بازار و نگھداری آن تا پايان روز کاری سه شنبه 

ی خود باشد، اگر دارنده موقعيت باز فروش در آخرين روز معام/تی دارای گواھی سپرده سکه ط/ در کد سھامدار  - ٣
بورس به تعداد موقعيت ھای باز مشتری در قراردادھای آتی اقدام به برداشت دارايی از کد سھامداری وی می نمايد. 
ھمچنين عدم تکافوی دارايی در کد سھامداری، به منزله نکول قرارداد محسوب شده و مشمول جريمه ھای مقرر در 

 مشخصات قرارداد خواھد شد. 

م/ت گواھی سپرده سکه ط/ به صورت برخط و توسط شرکت ھای نرم افزاری مورد تاييد سازمان امکان انجام معا - ٤
 بورس و اوراق بھادار امکان پذير می باشد.

 گواھی سپرده کا!يی در کد سھامداری شامل يک سکه می باشد. ١٠ھر   - ٥

 .انجام معام/ت گواھی سپرده کا!يی فقط با کد سھامداری امکان پذير می باشد  - ٦

 جھت تحويل سکه به بانک توسط مشتری، نيازی به حضور نماينده کارگزار نمی باشد.  - ٧
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- ٩٧١٢تحويل يک روزه رفاه ( سکه سکه تمام بھار آزادی نماد انجام تحويل با استفاده از گواھی سپرده فقط در   -٨
 امکان پذير می باشد.)٠١

که تحويل در  کد سھامداری خود،تمامی مشتريان دارای موقعيت تعھدی خريد و فروش بايد جھت اط/ع از وضعيت   - ٩
 بورس بر مبنای آن انجام خواھد شد، به کارگزار مربوطه مراجعه نمايند.

شتقه (سما) در کارگزاران می توانند نسبت به مشاھده کد سھامداری مشتريان، مراتب را در سامانه معام/ت ابزار م  - ١٠
  ، م/حظه نموده و به مشتريان خود اط/ع رسانی !زم را انجام دھند.گزاراش ھا/ مشتريان بخش

 

  




