
  الييده كارو تسويه گواهي سپ معاملهور، دش انبار و صرپذي عملدستورال

 4/3/95اصالحي  و 3/5/94مصوب   

 بخش اول: مقدمه

در راستاي فراهم سازي زيرساخت مربوط به معامله اوراق گواهي سپرده كااليي در بازار سرمايه و همچنين امكان تامين 

مالي از طريق توثيق گواهي سپرده كااليي، اين دستورالعمل در اجراي بند اول يكصد و ششمين صورتجلسه شوراي عالي 

قانون افزايش بهره وري بخش  33اهم كردن مقدمات اجراي ماده و بمنظور فر 12/03/93بورس و اوراق بهادار مورخ 

 05/03/94تبصره در تاريخ  11ماده و  61ساله پنجم توسعه، در  5قانون برنامه  99كشاورزي و منابع طبيعي و بند ج ماده 

  اصالح شد. 04/03/95به تصويب هيات مديره سازمان رسيد و در تاريخ 

  بخش دوم: تعاريف

اند، به هاي مربوطه به كار رفتهنامه ها و دستورالعملهايي كه در قانون بازار اوراق بهادار، آيينيه اصطالحات و واژهكل:1ماده

همان معاني در اين دستورالعمل نيز كاربرد دارند مگر اينكه در اين دستورالعمل تعريف يا معني ديگري به آنها اختصاص 

  و واژه ها در اين دستورالعمل به شرح زير ميباشد: داده شده باشد. تعريف ساير اصطالحات

گذاران .انبار: مكان فيزيكي حفاظت شده با محدودة معيني است كه به منظور دريافت و نگهداري كاالي سپرده1

اختصاص داده شده و بر اساس ضوابط و الزامات اين دستورالعمل توسط بورس به عنوان انبار تحت نظارت، پذيرفته 

  ت.شده اس

.انباردار: شخص حقيقي يا حقوقي طرف قرارداد است كه به تشخيص بورس مطابق اين دستورالعمل صالحيت 2

الزم را داشته و نگهداري كاالهاي سپرده شده به انبار و انجام ساير وظايف تعيين شده در اين دستورالعمل براي 

  انباردار را بر عهده دارد.

  گيرد.حت نظارت سازمان كه گواهي سپرده كااليي در آن مورد معامله قرار ميهاي كااليي ت.بورس: يكي از بورس3

گذاري مركزي با توجه به تاريخ انقضاي .تاريخ انقضاي اعتبار گواهي سپرده كااليي: تاريخي است كه شركت سپرده4

  يد.نما مي			كاال بر اساس اعالم انباردار در زمان صدور هر گواهي سپرده كااليي در آن درج 

.تاريخ انقضاي كاال: تاريخي است كه انباردار با توجه به كيفيت كاال و با رعايت استانداردهاي ابالغي بورس در 5

  زمان صدور هر قبض انبار در آن درج مي نمايد.

  باشد..تحويل: تحويل كاال به صورت فيزيكي از انبار به دارنده گواهي سپرده كااليي مي6

گير، مطابق شرايط ها به نفع وثيقهگذار در پايگاه دادهدر مورد گواهي سپرده كااليي وثيقه .توثيق: اعمال محدوديت7

  		اين دستورالعمل است.



اي است كه عمليات ثبت اطالعات كاال و صدور و معاملة گواهي سپرده كااليي از طريق آن .سامانه: سيستم رايانه8

  	گيرد.صورت مي

  	نمايد.م به سپردن كاال به انبار ميگذار: شخصي است كه اقدا.سپرده9

  	.باشدمي	گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوهگذاري مركزي: منظور شركت سپرده.شركت سپرده10

.قبض انبار: سندي است كه در قبال سپردن كاال به انبار توسط انباردار با شرايط مندرج در اين دستورالعمل 11

  گردد.صادر مي

 موجب به	ش: سندي است كه بورس پس از احراز شرايط انبار و صالحيت انباردار صادر نموده و .گواهي پذير12

  .نمايد صادر دستورالعمل اين مطابق را انبار در شده سپرده كاالهاي انبار قبض تواندمي انباردار آن

شود و مؤيد مالكيت دارندة آن .گواهي سپرده كااليي:ورقة بهاداري است كه به موجب اين دستورالعمل صادر مي13

  شود.بر مقدار معيني كاالي سپرده شده در انبار است و پشتوانة آن قبض انباري است كه توسط انباردار صادر مي

  نمايد.گير توثيق ميرا به نفع وثيقه گذار: مالك گواهي سپرده كااليي كه گواهي مزبور.وثيقه14

  	پذيرد.گير: شخصي است كه وثيقه به نفع او انجام مي.وثيقه15

  بخش سوم: پذيرش و نظارت بر فعاليت انبار و انباردار

  فصل اول: صدور گواهي پذيرش

  :است زير اطالعات و مدارك ارايه به منوط انبار پذيرش گواهي صدور		:2ماده

  ضانامه صدور گواهي پذيرش انبار مطابق فرمت بورس با ذكر ظرفيت ريالي مورد تقاضاالف) تقا

  ب) اطالعات انبار از قبيل نام، مشخصات و ظرفيت مطابق فرمت بورس.

  ج) مدارك مالكيت يا اجاره انبار.

اقل در سقف ظرفيت د) بيمه نامة معتبري كه جهت پوشش كامل خسارات احتمالي به انبار و كاالهاي موجود در آن، حد

  ريالي مورد تقاضا باشد.

هاي ه) اطالعات در خصوص شرايط فني انبار، مطابق با ضوابط فني و استانداردهاي انبارهاي مورد پذيرش بورس كه بازرسي

  مورد نياز در اين خصوص توسط بورس و يا شركت بازرسي مورد تاييد بورس، صورت مي پذيرد.

  دار شامل:و) مشخصات كامل هويتي انبار

خانوادگي، شمارة شناسنامه، كد ملي، آدرس محل سكونت و تصوير مدارك ) در مورد اشخاص حقيقي: نام و نام1-و

  شناسايي

) در مورد اشخاص حقوقي: نام، كد اقتصادي، شناسة ملي، اساسنامه، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات آن بر 2-و

  		)1–يران طبق بند ( واساس روزنامة رسمي و مشخصات كامل هويتي مد

  ز) اطالعات الزم در خصوص توانايي فني مطابق ضوابط بورس



هاي احتمالي كه طبق عرف، قوانين و اين دستورالعمل تواند براي پوشش جبران خسارتح) اطالعات تضاميني كه انباردار مي

به عهدة وي است ارائه دهد و همچنين اطالعات مربوط به توانايي مالي انباردار بر اساس ضوابط شركت سپرده گذاري 

  مركزي.

 خود هايبررسي نتيجة	روز از دريافت تقاضانامه صدور گواهي پذيرش،  15كثر حدا مدت ظرف است موظف بورس		:3ماده

 اعالم متقاضي به بايد آن داليل پذيرش، عدم صورت در. نمايد اعالم متقاضي انباردار به پذيرش عدم يا پذيرش بر مبني را

گردد، به متقاضي پذيرش قيد مي شرايط آن در كه اوليه موافقت طي بورس توسط بايد موضوع پذيرش، صورت در و گردد

اعالم شود. صدور گواهي پذيرش پس از احراز شرايط مندرج در موافقت اوليه و ارايه اطالعات و مدارك مثبته در اين زمينه، 

ظرف حداكثر بيست روز توسط بورس صورت خواهد گرفت. موافقت اوليه براي صدور گواهي پذيرش منوط به احراز شرايط 

  زير است:

  اين دستورالعمل به طور كامل ارائه شده باشد. 2اطالعات و مدارك طبق مادة  -1

  انبار شرايط و توانايي فني را به تشخيص بورس مطابق ضوابطي كه تعيين نموده است داشته باشد. -2

ق به تشخيص بورس، بيمه نامة معرفي شده از طرف متقاضي معتبر بوده و براي پوشش خسارات احتمالي كه طب -3

  ها به عهدة انبار دار است، كفايت كند.عرف، قوانين و اين دستورالعمل جبران آن

گذاري تدوين نموده است به تشخيص تضامين معرفي شده و توانايي مالي انباردار بر اساس ضوابطي كه شركت سپرده -4

  آن شركت كافي باشد.

  ده باشد.كارمزد پذيرش طبق مقررات مربوطه توسط انباردار پرداخت ش -5

شود و تمديد آن منوط به ارايه تقاضاي تمديد توسط انباردار و پرداخت گواهي پذيرش براي مدت يكسال صادر مي:1	تبصره

كارمزد تمديد گواهي پذيرش طبق مقررات مربوط حداقل يك ماه قبل از اتمام اعتبار گواهي پذيرش و تداوم شرايط مندرج 

  اشد.بدر اين ماده به تشخيص بورس مي

 اسالمي جمهوري مركزي بانك از مجوز داراي هاي بانك از يكي خزانه بايد گرانبها كاالهاي سپرده گواهي انبار	:2تبصره 

  ]1[.باشد بورس تأييد مورد مكان يا و ايران

ر به تمديد گواهي پذيرش، وي بايد حداقل يك ماه پيش از اتمام مدت گواهي پذيرش انباردا تمايل عدم صورت در	:4ماده

اين  14ماده  1خود، جهت تعيين تكليف كاالهاي موجود در انبار، موضوع را به بورس اطالع رساني نمايد، تا مطابق تبصره 

  دستورالعمل اقدام شود.

  فصل دوم: نظارت بر فعاليت انبار

هاي بازرسي مورد تاييد بورس را براي بازرسي كامل انبار موظف است شرايط اعالمي توسط بورس يا شركتانباردار :5ماده

  در هر زمان فراهم آورد.



در صورت مشاهده مغايرت شرايط انبار با ضوابط فني و استانداردهاي انبارهاي مورد پذيرش، بورس موضوع را كتباً :6ماده

  دهد.الزم جهت رفع ايرادات به انباردار اطالع مي و با ذكر ايرادات و تعيين مهلت

 اقدام دستورالعمل اين 14 و 13 مواد اساس بر بورس انباردار، توسط مقرر مهلت ظرف ايراد رفع عدم صورت در		:7ماده

  .نمايدمي

  فصل سوم: ظرفيت پذيرش كاال توسط انبار

 صورت اين غير در كند اقدام بورس، تاييد مورد ريالي و مقداري ظرفيت از بيش كاال پذيرش به نسبت نبايد انباردار		:8ماده

 وارده خسارت گونه هر جبران و شد نخواهد صادر كااليي سپردة گواهي شده ياد ظرفيت از بيش شده سپرده كاالهاي براي

  .بود خواهد انباردار عهدة بر گذار سپرده به

 مبني كافي مستندات ارايه از پس و انباردار درخواست با انبار، توسط كاال دريافت مجاز ظرفيت در تغيير هرگونه	تبصره:

 بورس تاييد و مورد حسب گذاريسپرده شركت و بورس به جديد، شرايط با 3 مادة 5 تا 2 بندهاي موضوع شرايط تطبيق بر

  .است پذيرامكان

  اردارفصل چهارم: تعهدات انب

  :دهد اطالع بورس به وقت اسرع در را مراتب زير، موارد از يك هر در است موظف انباردار	:9ماده

  		ورشكستگي انباردار، - 1

شود از هرنوع وضعيت يا اقدامي كه موجب توقف يا اخالل عمده در سپردن كاال در انبار يا خروج كاال از انبار مي -2

انباردار، توقيف اشخاص و اموال مرتبط با فعاليت انبارداري و پلمپ انبار و معابر مرتبط جمله ممنوعيت فعاليت انبار يا 

  با انبار توسط مقامات ذيربط،

  اين دستورالعمل، 2هرگونه تغيير در اطالعات ارائه شده در هنگام پذيرش، موضوع ماده  -3

  ه انباردار اعالم نموده است.هرگونه تغيير شرايط انبار نسبت به شرايطي كه بورس براي انبار ب -4

هر گونه تغيير در مفاد قرارداد بيمه نامة كاالي سپرده شده در انبار و مكاتبات بين انباردار و شركت بيمة مربوطه  -5

  كه بر قرارداد ياد شده تاثير دارد.

  ساير اطالعات مورد درخواست بورس در چارچوب مقررات. -6

بر عهدة انباردار بوده و در صورت ورود هرگونه خسارت به كاالهاي سپرده شده به هر  كاال نگهداري مسئوليت		:10ماده

  باشد.ديدگان ميعلت، انباردار مسئول جبران خسارت وارده به زيان

 باقي سالم كاال از بخشي شده، انبار كاالهاي در) كيفي و كمي( نقصان و خسارت هرگونه بروز اثر در كه صورتي در	تبصره:

گردد مگر اينكه انباردار و مي، كاالي سالم باقيمانده به روش تسهيم به نسبت، به دارنده گواهي سپرده كااليي تحويل بماند

دارنده گواهي سپرده كااليي به نحو ديگري توافق نمايند. پس از تسهيم به نسبت، مقادير تخصيص يافته به دارنده گواهي 

  شود.ين گرد ميسپرده كااليي بر حسب واحد تحويل به پاي



 هزينه مانند( ارزيابي و كارشناسي هزينه و) كاال نگهداري بابت( انبارداري هاي هزينه است موظف انباردار		:11ماده

 دريافت از قبل و تعيين بورس توافق با و بورس مصوب سقف چارچوب در را) گرانبها فلزات مقاطع اصالت تأييد كارشناسي

اطالع رساني نمايد. ساير هزينه هاي جانبي (خدمات انبارداري) با اعالم بورس تعيين مي  بورس سامانه طريق از كاال

  ]2[شود.

در صورتي كه كاال توسط انباردار استاندارد تشخيص داده نشود، هزينه هاي كارشناسي و ارزيابي مربوطه به سپرده 	تبصره:

  ]3[گذار عودت داده نخواهد شد.

 جهت موردنياز، پيشگيرانة و ضروري اقدامات انجام و بورس انبارداريمصوب استانداردهاي رعايت به موظف انباردار		:12ماده

  .باشدمي نگهداري دوره در محصول كيفيت و كميت حفظ از اطمينان

تواند ربوط، بورس ميم مقررات ساير و دستورالعمل اين با مطابق انباردار تعهدات از هريك ايفاي عدم صورت در		:13ماده

  هر يك از اقدامات ذيل را انجام دهد:

  ا.اخطار كتبي.

  ب.كاهش ظرفيت پذيرش كاال توسط انبار.

  ماه. 6ج.تعليق گواهي پذيرش حداكثر به مدت 

 نمايد، اقدام جديد كاالي دريافت به نسبت تعليق مدت در تواندنمي انباردار پذيرش، گواهي تعليق صورت در	تبصره:

  كن گواهي سپرده كااليي انبار تعليق شده همچنان از قابليت معامله در بورس برخوردار خواهد بود.لي

  :شودمي لغو انبار پذيرش گواهي زير، موارد وقوع صورت در		:14ماده

  ماه و عدم رفع موجبات تعليق. 6ا.در صورت تداوم تعليق گواهي پذيرش بيش از 

  انباردار. ب.در صورت انحالل يا ورشكستگي

  ج.در صورت نقض تعهدات اساسي انباردار به تشخيص بورس.

	  

 را بورس در معامله قابليت شده صادر كااليي سپرده گواهي آن، تمديد عدم يا پذيرش گواهي لغو صورت در	:1تبصره 

ن گواهي سپرده كااليي دارندگا مراجعة براي را مهلتي و نموده رسانياطالع را موضوع بورس صورت، اين در. داشت نخواهد

نمايد. در صورت لغو گواهي پذيرش، انباردار موظف به پرداخت خسارت به ميزان سه درصد ارزش به انبار ذيربط اعالم مي

شده به دارنده گواهي باشد. چنانچه خسارتي بيش از ميزان يادشده در انبار به دارنده گواهي سپرده كااليي ميكاالي سپرده

  تواند موضوع را از طريق مراجع ذيصالح قانوني پيگيري نمايد.وارد شده باشد، وي ميسپرده كااليي 

 آن از خسارت پرداخت امكان و نقدشوندگي قابليت داراي تضامين وجود صورت در مركزي گذاريسپرده شركت	:2تبصره 

نمايد. هي سپرده كااليي اقدام ميگوا دارندگان مطالبه از پس 1 تبصره موضوع درصدي سه خسارت پرداخت به نسبت محل،

، در صورت عدم طرح دعوي از سوي دارندگان گواهي سپرده كااليي، 1ماه پس از گذشت مهلت مذكور در تبصره  2ظرف 

  گردد.تضامين توديع شده آزاد و به انباردار مربوطه مسترد مي



  بخش چهارم: پذيرش كاال در انبار

 توسط اعالمي استانداردهاي با انطباق كاال، پذيرش و ارزيابي درخواست فرم تكميل مستلزم انبار، در كاال پذيرش		:15ماده

  :است انبار به گذارسپرده توسط زير مستندات و مدارك ارائة و بورس

	  

  مدارك و اطالعات قابل ارائه توسط اشخاص حقيقي: -1

  كدملي، اقامتگاه و كد پستي. ا.نام و نام خانوادگي، شمارة شناسنامه،

  ب.تصوير مدارك شناسايي.

  ج.شمارة حساب بانكي.

  د.ساير اطالعات در صورت لزوم به تشخيص بورس.

  مدارك و اطالعات قابل ارائه توسط اشخاص حقوقي شامل: -2

  ا.كداقتصادي، شناسة ملي، آگهي روزنامة رسمي، آگهي تاسيس، اساسنامه، اقامتگاه و كد پستي.

  ب.شماره حساب بانكي.

  ج.ساير اطالعات در صورت لزوم به تشخيص بورس.

 شركت بورس، درخواست صورت در و شده نگهداري انباردار توسط بايد فوق، اطالعات به مربوط مستندات 		:16ماده

  .شود ارائه وقت اسرع در ذيصالح، مراجع ساير و مركزي گذاريسپرده

نسبت به نمونه برداري، ارزيابي كيفي و توزين كاال مطابق با استانداردهاي اعالمي توسط  است موظف انباردار		:17ماده

بورس اقدام نموده و مشخصات كاال را با كاالي پذيرفته شده در بورس تطبيق دهد و در گواهي سپرده كااليي صادره درج 

  نمايد.

  گذار اعالم نمايد.عدم پذيرش را به سپرده داليل است موظف انباردار كاال، پذيرش عدم صورت در	:1تبصره 

  .باشدمي گذارسپرده خود عهدة بر انبار به كاال سپردن جهت انبارها با هماهنگي	:2تبصره 

 مستنداتي ارائة يا كيفي ارزيابي كارشناس كارگيري به با انبار در آزمايشگاه ايجاد شامل كيفي ارزيابي ملزومات		:18ماده

  هاي بازرسي مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ايران است.رداد همكاري با يكي از آزمايشگاهها يا شركتقرا انعقاد بر دال

 انباردار برعهده كامل طور به كااليي سپرده گواهي در مندرج مشخصات و شده انجام هايارزيابي صحت مسئوليت			:19ماده

 شده، تحويل كاالي با كااليي سپرده گواهي در مندرج كيفي و كمي مشخصات در مغايرت هرگونه وجود صورت در و است

  .باشدمي انباردار با وارده خسارات جبران

هاي موردنياز جهت تعيين كيفيت و كميت كاال، فرم گواهي برداري و توزين و انجام بررسيانباردار پس از نمونه			:20ماده

  دهد.را به وي ارائه ميگذار، آنارزيابي كاال را تكميل و پس از اخذ تاييد سپرده

  



  		بخش پنجم: صدور و اعتبار گواهي سپرده كااليي

  ييفصل اول: صدور گواهي سپرده كاال

 شركت فرمت طبق را انبار قبض و نموده سامانه در زير اطالعات ثبت به اقدام كاال ارزيابي از پس انباردار			:21ماده

  :است زير موارد شامل حداقل انبار قبض در مندرج اطالعات. نمايدمي صادر مركزي گذاريسپرده

  ا.شماره قبض انبار.

  ب.نام و آدرس انبار.

  .ج.نام و نوع كاال

  د.كيفيت و وزن كاال بر اساس گواهي ارزيابي كيفي و كمي.

  ه.تاريخ انقضاء كاال.

  گذار كاال.و.نام و آدرس سپرده

  ز.تاريخ صدور.

  ح.محدود بودن مدت اعتبار قبض انبار تا زمان صدور گواهي سپرده كااليي.

ط وي امضاء شده و تصوير آن در سامانه به عنوان گذار، نسخه چاپي قبض انبار توسدر صورت تاييد اطالعات توسط سپرده

  گردد.گذار نميگردد. در هر صورت قبض انبار تحويل سپردهمستندات، جهت صدور گواهي سپرده كااليي ثبت مي

 انبارهاي به كاال سپردن به اقدام بار نخستين براي گذارسپرده كه صورتي در كااليي، سپرده گواهي صدور از پيش		:22ماده

 ارائه مركزي گذاريسپرده شركت به معامالتي كد صدور جهت را موردنياز اطالعات انباردار نمايد،مي بورس تاييد مورد

  .كندمي

گذاري مركزي به پشتوانه قبض انبار صادره، اقدام گذار، شركت سپردهتاييد سپرده مورد انبار قبض صدور از پس		:23ماده

  نمايد. مندرجات گواهي سپرده كااليي شامل موارد ذيل است:به صدور گواهي سپرده كااليي مي

  ا.شماره قبض انبار كه گواهي سپرده كااليي بر اساس آن صادر شده است.

  ب.شماره گواهي سپرده كااليي.

  ج.نام و كد پذيرش انبار.

  د.نام و نوع كاال.

  ه.وزن كاال و خطاي مجاز تحويل.

  و.كيفيت كاال و خطاي مجاز آن.

  ز.تاريخ انقضاي اعتبار گواهي سپرده كااليي جهت عرضه و معامله.

  ح.نام دارنده گواهي سپرده كااليي.

  ط.تاريخ صدور.

  ي.امضاء و مهر انباردار.



مندرجات دستورالعمل پذيرش انبار و صدور، معامله و تسويه گواهي سپرده كااليي "ني بر اينكه ك.درج عبارتي مب

  "مابين خريدار و فروشنده گواهي سپرده كااليي است.به منزله توافق في

  گذاري مركزي.ل.ساير موارد به تشخيص بورس يا شركت سپرده

گذار به نمايد. امضاي سپردهگذار آن را تاييد و امضاء مينه، سپردهساما در شده وارد مندرجات تاييد صورت در		:24ماده

گذار ارائه معناي پذيرش قوانين و ضوابط بورس و انبار است. انبار، رسيد چاپي گواهي سپرده كااليي صادره را به سپرده

  ت.نمايد. مسئوليت حقوقي صحت مندرجات گواهي سپرده كااليي بر عهدة انباردار مربوطه اسمي

  		فصل دوم: دوره اعتبار گواهي سپرده كااليي

. داشت نخواهد را بورس در معامله قابليت مذكور گواهي كااليي، سپرده گواهي اعتبار انقضاي تاريخ از پس			:25ماده

  .نمايدمي رساني اطالع و تعيين كااليي سپرده گواهي اعتبار انقضاي تاريخ اساس بر را معامالتي روز آخرين بورس،

  		بخش ششم: عرضة گواهي سپرده كااليي

 مجاز كارگزاران از يكي به است موظف كااليي سپرده گواهي دارنده بورس، در كااليي سپرده گواهي عرضة جهت		:26ماده

  نمايد ارائه وي به را كااليي سپرده گواهي به مربوط مدارك فروش، سفارش فرم تكميل ضمن و مراجعه بورس

 فناوري مديريت شركت به را معامالتي نماد به مربوط اطالعات بورس كااليي، سپرده گواهي عرضة منظور به		:27ماده

  .نمايدمي ارايه مركزي گذاريسپرده شركت و تهران بورس

كارگزار  معامالتي، جلسة پايان تا فروش سفارش ثبت ميان زماني فاصله در انبار از كاال خروج از ممانعت منظور به		:28ماده

  گذاري مركزي اطالع داده تا شركت مزبور، مراتب را به انباردار منعكس نمايد.اطالعات مربوطه را به شركت سپرده

  		بخش هفتم: فرايند معاملة گواهي سپرده كااليي

  :ميباشد زير شرح به	پيوسته حراج روش به معامالت انجام		:29ماده

است كه در آن امكان ورود، تغيير يا حذف سفارش وجود دارد ليكن معاملهاي .پيش گشايش :مرحله ابتدايي معامالت 1

  انجام نميشود.

 معامالت سامانه در موجود سفارشهاي	.مرحله گشايش :اين مرحله بالفاصله پس از مرحله پيش گشايش است و در آن،2

  .ميشود	انجام قيمتي تك حراج وكار ساز براساس

 به شده وارد سفارشهاي قيمت تطبيق	از انجام مرحله گشايش شروع و در آن به محض.مرحله پيوسته :اين مرحله پس 3

  .ميشود انجام معامله معامالتي، سامانه

 ورود، امكان مرحله اين طي. ميشود	.مرحله حراج تك قيمتي پاياني :اين مرحله پس از خاتمه مرحله پيوسته شروع4

ليكن معاملهاي انجام نميشود. در پايان اين مرحله سفارشهاي موجود 	دارد وجود كارگزاران توسط سفارش حذف يا تغيير

  .ميشود اجرا قيمتي تك حراج سازوكار براساس معامالت	در سامانه



 قيمت با صرفاً معامله انجام و سفارش	.مرحله معامالت پاياني :مرحله پاياني جلسه معامالتي است كه طي آن ورود5

  .است امكانپذير پاياني

انجام مراحل يك و دو فوق الزامي است. انجام مراحل سه الي پنج پس ازتصويب در هيات مديره بورس و اطالع 	:1تبصره 

  .ميباشد پذير امكان	رساني آن حداقل سه روز كاري قبل از اعمال،

معامالت، براي ورود سفارشها تعيين 	جلسه از خارج را زماني پيوسته، حراج روش در ميتواند بورس مديره هيات	:2تبصره 

  نمايد.

 اطالع اعمال از قبل كاري روز3 حداقل و تعيين بورس مديره هيات توسط فوق مراحل از يك هر مدت طول	: 3تبصره 

  .نميباشد مجاز معامالت	جلسه حين فوق مراحل مدت طول تغيير. ميگردد رساني

 بورس تشخيص به گشايش پيش	فارشات ارسال شده در مرحله:در صورت وقوع شرايطي كه قيمت مندرج در س4تبصره 

  .آورد بعمل ممانعت معامالت بعدي مراحل اجراي	از شرايط بهبود تا است مجاز بورس باشد، نامتعارف

 جهت آن معامالتي نماد كااليي، سپرده گواهي هر براي بورس توسط شده تعيين معامالتي روز آخرين پايان در		:30ماده

  ور تحويل متوقف خواهد شد.ام انجام

  		بخش هشتم: توثيق گواهي سپرده كااليي

  		فصل اول: فرايند توثيق و رفع توثيق گواهي سپرده كااليي

 فرآيند صورت، اين در. گيرد قرار استفاده مورد مالي تامين جهت وثيقه عنوان به تواندمي كااليي سپرده گواهي		:31ماده

  باشد:ير ميز شرح به تسهيالت اخذ و توثيق

گذاري مركزي مراجعه و مدارك گير طرف قرارداد با شركت سپردهگذار جهت دريافت تسهيالت به وثيقها.وثيقه

هاي درخواست تسهيالت، درخواست توثيق گواهي گير ارايه نموده و فرممورد نياز جهت احراز هويت را به وثيقه

  نمايد.گذاري مركزي تاييد و امضاء ميسپردهنامه را طبق فرمت شركت سپرده كااليي و وكالت

گير در صورت موافقت با اعطاي تسهيالت، ضمن اعطاي اذن مكتوب خويش مبني بر امكان فروش گواهي ب.وثيقه

گذار، فرم درخواست توثيق گواهي سپرده كااليي را تاييد و امضا نموده و به شركت سپرده كااليي توسط وثيقه

  نمايد.رائه ميگذاري مركزي اسپرده

گذاري مركزي، كارمزد توثيق توسط ج.در صورت تاييد درخواست توثيق گواهي سپرده كااليي توسط شركت سپرده

گردد. گذاري مركزي واريز ميگذار كسر و به حساب شركت سپردهگير از ميزان تسهيالت پرداختي به وثيقهوثيقه

  شود.گير اطالع داده ميثيقهدر صورت عدم تاييد درخواست توثيق، مراتب به و

گذاري مركزي مراتب را به منظور اجراي مفاد اين بخش از د.پس از تاييد درخواست توثيق، شركت سپرده

  نمايد.دستورالعمل در سامانه منعكس مي

اري مركزي گذسپرده شركت توسط مجوز صدور به منوط انبار از كاال خروج كااليي، سپرده گواهي توثيق از پس	:1تبصره 

  باشد.مي



 5 مدت ظرف گير وثيقه مركزي، گذاريسپرده شركت توسط كااليي سپرده گواهي توثيق از پس كه صورتي در	:2تبصره 

  .گرددمي خارج توثيق حالت از كااليي سپرده گواهي ننمايد، توثيق كارمزد و تسهيالت پرداخت به اقدام كاري، روز

 سپرده هايگواهي وضعيت آخرين از مركزي گذاريسپرده شركت به مكتوب درخواست ارائة با تواندمي گيروثيقه	:32ماده

  .نمايد حاصل اطالع وي نفع به شده وثيقه كااليي

  .است گير وثيقه عهدة بر تسهيالت، ارائة منظور به كااليي سپرده گواهي ارزش پايش و تقويم مسئوليت		:33ماده

  گيرم: معاملة گواهي سپرده كااليي توثيق شده و پرداخت مطالبات وثيقهفصل دو

 انجام به منجر مزبور گواهي عرضه چنانچه گذار،وثيقه توسط شده توثيق كااليي سپرده گواهي عرضة صورت در		:34ماده

قه، مابقي وجه معامله را از متعل كسورات ساير و گيروثيقه مطالبات كسر از پس مركزي گذاريسپرده شركت گردد، معامله

  گذار پرداخت مي نمايد.طريق كارگزار مربوطه به وثيقه

 موضوع نامهوكالت اعمال با گيروثيقه مقرر، سررسيدهاي يا سررسيد در گيروثيقه مطالبات تسويه عدم صورت در	:35ماده

تواند اقدام به و مقررات حاكم بر بازار سرمايه مي قوانين مطابق دادگاه، حكم ارائة يا و دستورالعمل اين 31 مادة الف بند

معامله گواهي سپرده كااليي وثيقه شده يا خروج كاال از انبار در صورت عدم امكان معاملة گواهي سپرده كااليي در بورس 

  نمايد.

  بخش نهم: فرايند تسويه و پاياپاي گواهي سپرده كااليي

  	فصل اول: فرايند تسويه و پاياپاي

 انتقال و معامالت از ناشي وجوه تسويه و كااليي سپرده گواهي پاياپاي عمليات مركزي، گذاريسپرده شركت		:36ماده

  .دارد عهده بر را كااليي سپرده گواهي مالكيت

ني زما مهلت. بود خواهد	T+2(( معامله انجام از پس كاري روز دو كااليي سپرده گواهي معامالت براي تسويه روز	:37ماده

  باشد.گذاري مركزي قابل تغيير ميتسويه بر اساس مصوبة هيئت مديرة شركت سپرده

 تأييد و بورس درخواست با معامله انجام از پس كاري روز يك تا كااليي سپرده گواهي معامالت تسويه مدت كاهش	تبصره:

  ]4[.باشد مي پذير امكان وجوه تسويه و بهادار اوراق مركزي گذاري سپرده شركت

  .بود خواهد خريدار كارگزار با تسويه روز در شده خريداري كااليي سپرده گواهي بهاي تسوية مسئوليت	:38ماده

طالعات مربوط به معامالت انجام ا حاوي كه را معامله انجام عدم يا انجام الكترونيكي پيام بورس روز، هر پايان در		:39ماده

نمايد. فايل مذكور حداقل بايد گذاري مركزي ارسال ميباشد، از طريق سامانة معامالتي به شركت سپردهشده آن روز مي

  شامل موارد زير در هر معامله باشد:

  ا.تاريخ و زمان انجام معامله.

  ب.نماد معامالتي.

  ج.كد معامالتي فروشنده و خريدار گواهي سپرده كااليي.



  د.كد كارگزار فروشنده و خريدار.

  ه.تعداد گواهي سپرده كااليي.

  و.قيمت گواهي سپرده كااليي.

  ز.ارزش كلي معامله.

  ح.شماره مرجع معامله.

 39به اطالعات روزانة دريافتي مطابق مادة  توجه با و معامله انجام روز در كااليي سپرده گواهي مالكيت انتقال		:40ماده

شود و براي انتقال مالكيت گواهي سپرده اين دستورالعمل، در كد معامالتي فروشنده و خريدار به صورت مكانيزه ثبت مي

  كااليي نيازي به تاييد مجدد فروشنده يا خريدار نخواهد بود.

شود فتي، از كد معامالتي فروشنده به كد معامالتي خريدار منتقل ميدريا اطالعات اساس بر كااليي سپرده گواهي		:41ماده

  باشد.كنندة آن ميو مسئوليت صحت اطالعات دريافتي بر عهدة ارسال

 كه شرايطي طبق را تسويه بانكي هايحساب يا حساب است موظف كارگزار هر وجوه، كامل تسوية منظور به		:42ماده

  كند افتتاح نمايد.مي مشخص مركزي گذاريسپرده شركت

گذاري مركزي حق نظارت، دريافت گزارش نقل و انتقاالت و به عنوان وكيل كارگزار، حق برداشت شركت سپردهتبصره :

  از حساب ياد شده را به منظور انجام عمليات پاياپاي وجوه ناشي از معامالت خواهد داشت.

ز معامالتي، خالص مبلغي را كه بايد به هر كارگزار پرداخت يا از او رو هر پايان تا مركزي گذاريسپرده شركت		:43ماده

نمايد. اين مبلغ از طريق سامانه، براي كارگزار مربوطه ارسال مي دريافت كند، براي روز تسويه محاسبه و به صورت اطالعيه

ه كااليي توسط وي، محاسبه با كسر ارزش كل خريد گواهي سپرده كااليي توسط كارگزار از ارزش كل فروش گواهي سپرد

  گيرد.شود. در محاسبة ارزش خالص معامله، كسورات متعلقه مد نظر قرار ميمي

  :شودمي ارسال كارگزاران براي مكانيزه صورت به اطالعيه دو معامالتي، روز پايان در	:44ماده

  اطالعيه در خصوص پاياپاي روزانه كارگزار كه بايد شامل موارد زير باشد؛-1

  ا.روز انجام معامله.

  ب.نام و كد كارگزار.

  ج.شماره اطالعيه.

  د.اقالم بدهكار و بستانكار كارگزار.

  ه.تاريخ تسويه.

  اطالعيه درخصوص تك تك معامالت به صورت جداگانه كه بايد شامل موارد زير باشد؛-2

  ا.تاريخ و ساعت انجام معامله.

  ب.نام و كد مشتري كارگزار.



  ج.شماره مرجع معامله.

  د.اقالم بدهكار و بستانكار مشتري كارگزار.

  ه.تاريخ تسويه.

 اين 43 مادة وفق شدهاعالم مبلغ است موظف بدهكار كارگزار كااليي، سپرده گواهي معامالت درخصوص		:45ماده

گذاري حساب تسويه نزد شركت سپرده) به T+2( معامله انجام از پس كاري روز دومين 12 ساعت تا حداكثر را دستورالعمل

  مركزي واريز نمايد.

 كارگزاران مخصوص بانكي حساب به و برداشت مركزي گذاريسپرده شركت تسوية حساب از وجوه تسويه، روز در		:46ماده

دستورالعمل  اين 43 مادة وفق مبلغ خالص با برابر بستانكار كارگزار هر حساب به واريزي مبالغ. گرددمي واريز بستانكار

  		خواهد بود.

 قابل و موجه اعتراض نمايد،مي دريافت دستورالعمل اين 44 مادة طبق كه اياطالعيه درخصوص كارگزار چنانچه		:47ماده

 مركزي گذاريسپرده شركت به را خود اعتراض اطالعيه، ارسال روز فرداي 15 ساعت تا حداكثر است موظف دارد، قبولي

  كه كارگزار، اطالعية ديگري با عنوان اصالح اطالعية اول دريافت كند.ناي مگر. نمايد اعالم

 مركزي گذاريسپرده شركت كارگزار، تعهدات نقض و پاياپاي و تسويه به مربوط شرايط رعايت عدم صورت در		:48ماده

  	:دهدمي انجام مورد حسب را زير اقدامات سازمان، به اطالع ضمن

اين دستورالعمل از منابع در اختيار صندوق تضمين تسويه به حساب تسوية شركت  43وع مادة موض مبالغ انتقال 			ا.

  گذاري مركزي.سپرده

  .مركزي گذاريسپرده شركت يا تسويه تضمين صندوق نفع به كارگزار وثايق برداشت 			ب.

قانون بازار  36ار مطابق ماده كارگز از مركزي گذاريسپرده شركت به وارده خسارات و مطالبات وصول پيگيري 		ج.

  اوراق بهادار.

  .مربوطه مقررات براساس عضو كارگزار به ارائه قابل خدمات از بخشي قطع 				د.

  .كارگزار معامالت انجام از جلوگيري جهت بورس به اطالع 				ه.

  انبارداري هايهزينه تسويه: دوم فصل	

 از كاال دريافت زمان تا آن از بعد روز از و فروشنده عهده بر بورس در معامله انجام روز پايان تا انبارداري هزينه		:49ماده

  ]5[.بود خواهد خريدار عهده بر انبار

گذاري مركزي از وجه معامله كسر و به حساب انباردار و مابقي وجه سپرده شركت توسط انبارداري هزينههاي		:50ماده

  معامله، پس از اعمال كسورات متعلقه، به حساب كارگزار فروشنده واريز ميگردد.

  	بخش دهم: تحويل كاال



دارنده گواهي سپرده كااليي بايد پيش از انقضاي اعتبار گواهي سپرده كااليي جهت تحويل كاال، به انبار مربوطه 		:51ماده

مراجعه نمايد. در صورت عدم خروج كاال از انبار تا پايان ساعت كاري انبار در روز انقضاي اعتبار گواهي سپرده كااليي، 

د داشت و بورس مهلتي را براي مراجعه دارندگان گواهي سپرده كااليي يا گواهي مزبور قابليت معامله در بورس را نخواه

 صورت در. نمايد مي 	كارگزار وي (به نمايندگي) به انبار مربوطه جهت تحويل كاال با پرداخت هزينه هاي انبارداري اعالم

ور، انباردار خروج نهايي كاال را مذك مهلت از پس) نمايندگي به( وي كارگزار يا كااليي سپرده گواهي دارنده مراجعه عدم

  ثبت نموده و متعاقبا تضامين توديع شده توسط شركت سپرده گذاري مركزي آزاد و به انباردادر مسترد مي گردد.

تبصره: هرگونه نگهداري كاال پس از اتمام مهلت مذكور از شمول قوانين و مقررات بازار سرمايه خارج و تابع ساير قوانين و 

  اشد.مقررات مي ب

  .باشدمي مركزي گذاريسپرده شركت قبلي تائيدية اخذ مستلزم انبار، از كاال خروج هرگونه	:52ماده

 انجام بندي زمان جدول كاال، تحويل جهت كااليي سپرده گواهي دارنده مراجعه زمان در است موظف انباردار		:53ماده

  .نمايد رسانياطالع بورس و وي به را بارگيري امور

 بر وي مالكيت از اطمينان و كااليي سپرده گواهي دارنده هويت احراز و تحويل درخواست اخذ از پس انباردار		:54ادهم

 موعد تا معامله روز يا انبار به كاال سپردن زمان از مورد حسب انبارداري، هزينة هرگونه وصول و كااليي سپرده گواهي

  .نمايدمي وي به كاال تحويل به اقدام تحويل،

 انباردار متوجه كااليي سپرده گواهي مندرجات با دريافتي كاالي كيفيت و كميت در مغايرت هرگونه مسئوليت		:55ماده

  .باشدمي مربوطه

  .باشدمي كااليي سپرده گواهي دارنده عهده بر انبار از كاال حمل و بارگيري مسئوليت		:56ماده

  	بخش يازدهم: حل اختالف

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي  36اختالفات ميان اشخاص مرتبط با اين دستورالعمل، وفق مادة  كليه		:57ماده

) در صورت عدم حل و فصل در كميته سازش كانون كارگزاران، در هيات داوري سازمان 1384ايران (مصوب آذرماه 

  رسيدگي خواهد شد.

  		شرايط و ضوابط ساير: دوازدهم بخش	

 بورس به سامانه طريق از را مراتب قبل، كاري روز 5 حداكثر انبارگرداني، به نياز صورت در است موظف انباردار		:58ماده

  .بود خواهد وارده احتمالي خسارات كلية جبران به موظف انباردار صورت اين غير در نمايد؛ رساني اطالع عموم و

هاي انبار، ساعت فعاليت نبار و انباردار، آدرس، ظرفيت انبار، هزينها مشخصات و نام رساني اطالع به موظف بورس		:59ماده

انبار، زمان انبارگرداني و ساير موارد پس از تائيد سازمان، حداكثر يك روز پس از صدور گواهي پذيرش در فهرست انبارهاي 

  باشد.پذيرفته شده مي

  گيرد.ي قابل پذيرش، از طريق بورس انجام ميكاالها و انبارها خالي ظرفيت خصوص در رساني اطالع		:60ماده



  .است سرمايه بازار در معامالت بر حاكم مقررات و قوانين ساير مشمول دستورالعمل، اين در نشده بينيپيش موارد		:61ماده
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