دستورالعمل پذيرش انبار و صدور ،معامله و تسويه گواهي سپرده كااليي
مصوب  1394/03/05هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار



بخش يك  -مقدمه :
در را ستاي فراهم سازي زیر ساخت مربوط به معامله اوراق گواهي سپرده كاالیي در بازار سرمایه و همچنین امكان توثیق گواهي سپرده
كاالیي ،این د ستورالعمل در اجراي بند اول یك صد و ش شمین صورتجل سه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ  1393/03/12و بمنظور
فراهم كردن مقدمات اجراي ماده  33قانون افزایش بهره وري بخش كشااورزي و مناب بيیعي و بند ماده  99قانون برنامه  5سااله ننجم
توساااعه ،در  71ماده و  25تيصاااره در تاری  1394/03/05به تصاااویي هیات مدیره ساااازمان رساااید و در تاری هاي  1395/03/04و
 1397/12/28و  1399/02/24و  1399/03/26و  1399/04/11و  1399/10/08اصالح شد .



بخش دو  -تعاريف :

 oماده : 1
كلیه اصااحالتات و وا ههایي كه در قانون بازار اوراق بهادار ،آییننامه ها و دسااتورالعملهاي مربوبه به كار رفتهاند ،به همان معاني در این
دسااتورالعمل نیز كاربرد دارند م ر اینكه در این دسااتورالعمل تعری یا معني دی ري به آنها اختصااا داده شااده باشاادي تعری سااایر
اصحالتات و وا ه ها در این دستورالعمل به شرح زیر ميباشد:


بند : 1
انيار  :مكان فیزیكي تفاظت شده با محدودۀ معیني ا ست كه به منظور دریافت و ن هداري كاالي سپرده گذاران اخت صا
اساس ضوابط و الزامات این دستورالعمل توسط بورس به عنوان انيار تحت نظارت ،نذیرفته شده است.



داده شده و بر

بند : 2
انياردار  :شخص تقیقي یا تقوقي برف قرارداد ا ست كه به ت شخیص بورس محابق این د ستورالعمل صالتیت الزم را دا شته و ن هداري
كاالهاي سپرده شده به انيار و انجام سایر وظای تعیین شده در این دستورالعمل براي انياردار را بر عهده دارد.



بند : 3
بورس :یكي از بورسهاي كاالیي تحت نظارت سازمان كه گواهي سپرده كاالیي در آن مورد معامله قرار ميگیرد
.بند : 4
تاری انق ضاي اعتيار گواهي سپرده كاالیي :تاریخي ا ست كه شركت سپردهگذاري مركزي با توجه به تاری انق ضاي كاال بر ا ساس اعالم
انياردار در زمان صدور هر گواهي سپرده كاالیي در آن در مي نماید.



بند : 5
تاری انق ضاي كاال :تاریخي ا ست كه انياردار با توجه به كیفیت كاال و با رعایت ا ستانداردهاي ابالغي بورس در زمان صدور هر قيض انيار در
آن در مي نماید.



بند : 6
تحویل :تحویل كاال به صورت فیزیكي از انيار به دارنده گواهي سپرده كاالیي ميباشد.



بند : 7
تذف شدي



بند : 8
سامانه :سیستم رایانه اي است كه عملیات ثيت ابالعات كاال و صدور و معاملۀ گواهي سپرده كاالیي از بریق آن صورت ميگیرد .



بند : 9
سپردهگذار :شخصي است كه اقدام به سپردن كاال به انيار مي نماید .



بند : 10
شركت سپردهگذاري مركزي :منظور شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسویه وجوه مي باشد .



بند : 11
قيض انيار  :سندي است كه در قيال سپردن كاال به انيار توسط انياردار با شرایط مندر در این دستورالعمل صادر ميگردد.



بند : 12
گواهي نذیرش  :سندي است كه بورس نس از ا تراز شرایط انيار و صالتیت انياردار صادر نموده و به موجي آن انياردار مي تواند قيض انيار
كاالهاي سپرده شده در انيار را محابق این دستورالعمل صادر نماید .



بند : 13
گواهي سپرده كاالیي :ورقۀ بهاداري ا ست كه به موجي این د ستورالعمل صادر مي شود و مؤید مالكیت دارندۀ آن بر مقدار معیني كاالي
سپرده شده در انيار است و نشتوانۀ آن قيض انياري است كه توسط انياردار صادر ميشود.



بند : 14
تذف شدي



بند : 15
شخصي است كه وثیقه به نف او انجام مينذیرد .



بند : 16
گره معامالتي :وجود ص خرید یا فروش به میزان تعیین شده بيق ماده  20مكرر  1در هر یک از نمادهاي گواهي سپرده كاالیي به مدت
یک ساعت ،استي



بخش سه  -پذيرش و نظارت برفعاليت انبار و انباردار :

 oفصل يك  -صدور گواهي پذيرش :


ماده : 2
صدور گواهي نذیرش انيار منوط به ارایه مدارك و ابالعات زیر است:



بند الف :
تقاضانامه صدور گواهي نذیرش انيار محابق فرمت بورس با ذكر ظرفیت ریالي مورد تقاضا



بند ب :
ابالعات انيار از قيیل نام ،مشخصات و ظرفیت محابق فرمت بورس



بند ج :
مدارك مالكیت یا اجاره انيار.



بند د :
بیمه نامۀ معتيري كه جهت نوشااش كامل خسااارات اتتمالي به انيار و كاالهاي موجود در آن ،تداقل در سااق ظرفیت ریالي مورد تقاضااا
باشد.



بند ه :
ابالعات در خصو شرایط فني انيار ،محابق با ضوابط فني و استانداردهاي انيارهاي مورد نذیرش بورس كه بازرسي هاي مورد نیاز در این
خصو توسط بورس و یا شركت بازرسي مورد تایید بورس ،صورت مي نذیرد.



بند و :
مشخصات كامل هویتي انياردار شامل:
و )1-در مورد اشخا

تقیقي :نام و نامخانوادگي ،شمارۀ شناسنامه ،كد ملي ،آدرس محل سكونت و تصویر مدارك شناسایي

و ) 2-در مورد ا شخا تقوقي :نام ،كد اقت صادي ،شنا سۀ ملي ،ا سا سنامه ،آگهي تا سیس و آخرین تغییرات آن بر ا ساس روزنامۀ ر سمي و
مشخصات كامل هویتي مدیران بيق بند ( و–)1


بند ز :
ابالعات الزم در خصو



توانایي فني محابق ضوابط بورس

بند ح :
ابالعات ت ضامیني كه انياردار مي تواند براي نو شش جيران خ سارت هاي اتتمالي كه بيق عرف ،قوانین و این د ستورالعمل به عهدۀ وي
است ارائه دهد و همچنین ابالعات مربوط به توانایي مالي انياردار بر اساس ضوابط شركت سپرده گذاري مركزي.



ماده : 3
بورس موظ است ظرف مدت تداكثر  15روز از دریافت تقاضانامه صدور گواهي نذیرش ،نتیجۀ بررسيهاي خود را ميني بر نذیرش یا عدم
نذیرش به انياردار متقا ضي اعالم نمایدي در صورت عدم نذیرش ،دالیل آن باید به متقا ضي اعالم گردد و در صورت نذیرش ،مو ضوع باید
تو سط بورس بي موافق ت اولیه كه در آن شرایط نذیرش قید مي گردد ،به متقا ضي اعالم شودي صدور گواهي نذیرش نس از اتراز شرایط
مندر در موافقت اولیه و ارایه ابالعات و مدارك مثيته در این زمینه ،ظرف تداكثر بی ست روز تو سط بورس صورت خواهد گرفتي موافقت
اولیه براي صدور گواهي نذیرش منوط به اتراز شرایط زیر است:
 -1ابالعات و مدارك بيق مادۀ  2این دستورالعمل به بور كامل ارائه شده باشد.
 -2انيار شرایط و توانایي فني را به تشخیص بورس محابق ضوابحي كه تعیین نموده است داشته باشد.
 -3به ت شخیص بورس ،بیمه نامۀ معرفي شده از برف متقا ضي معتير بوده و براي نو شش خ سارات اتتمالي كه بيق عرف ،قوانین و این
دستورالعمل جيران آنها به عهدۀ انيار دار است ،كفایت كند.

 -4تضامین معرفي شده و توانایي مالي انياردار بر اساس ضوابحي كه شركت سپرده گذاري تدوین نموده است به تشخیص آن شركت كافي
باشد.
 -5كارمزد نذیرش بيق مقررات مربوبه توسط انياردار نرداخت شده باشد.


تبصره : 1
گواهي نذیرش براي مدت یك سال صادر مي شود و تمدید آن منوط به ارایه تقا ضاي تمدید تو سط انياردار و نرداخت كارمزد تمدید گواهي
نذیرش بيق مقررات مربوط تداقل یک ماه قيل از اتمام اعتيار گواهي نذیرش و تداوم شاارایط مندر در این ماده به تشااخیص بورس مي
باشد



تبصره : 2
انيار گواهي سااپرده كاالهاي گرانيها باید خزانه یكي از بانک هاي داراي مجوز از بانک مركزي جمهوري اسااالمي ایران و یا مكان مورد ت یید
بورس باشد .



ماده : 4
در صاااورت عدم تمایل انياردار به تمدید گواهي نذیرش ،وي باید تداقل یک ماه نیش از اتمام مدت گواهي نذیرش خود ،جهت تعیین
تكلی كاالهاي موجود در انيار ،موضوع را به بورس ابالع رساني نماید ،تا محابق تيصره  1ماده  14این دستورالعمل اقدام شود.

 oفصل دو  -نظارت برفعاليت انبار :


ماده : 5
انياردار موظ ا ست شرایط اعالمي تو سط بورس یا شركت هاي بازر سي مورد تایید بورس را براي بازر سي كامل انيار در هر زمان فراهم
آورد.



ماده : 6
در صورت مشاهده مغایرت شرایط انيار با ضوابط فني و استانداردهاي انيارهاي مورد نذیرش ،بورس موضوع را كتياً و با ذكر ایرادات و تعیین
مهلت الزم جهت رف ایرادات به انياردار ابالع ميدهد.



ماده : 7
در صورت عدم رف ایراد ظرف مهلت مقرر توسط انياردار ،بورس بر اساس مواد  13و  14این دستورالعمل اقدام مينماید.

 oفصل سه  -ظرفيت پذيرش كاال توسط انبار :


ماده : 8
انياردار نياید نساايت به نذیرش كاال بیش از ظرفیت مقداري و ریالي مورد تایید بورس ،اقدام كند در غیر این صااورت براي كاالهاي سااپرده
شده بیش از ظرفیت یاد شده گواهي سپردۀ كاالیي صادر نخواهد شد و جيران هر گونه خسارت وارده به سپرده گذار بر عهدۀ انياردار خواهد
بود.



تبصره :
هرگونه تغییر در ظرفیت مجاز دریافت كاال تو سط انيار ،با درخوا ست انياردار و نس از ارایه م ستندات كافي ميني بر تحيیق شرایط مو ضوع
بندهاي  2تا  5مادۀ  3با شرایط جدید ،به بورس و شركت سپرده گذاري تسي مورد و تایید بورس امكاننذیر است.

o

فصل چهار  -تعهدات انبار :



ماده : 9
انياردار موظ است در هر یک از موارد زیر ،مراتي را در اسرع وقت به بورس ابالع دهد:
 -1ورشكست ي انياردار،
 -2هرنوع وضاااعیت یا اقدامي كه موجي توق یا اخالل عمده در ساااپردن كاال در انيار یا خرو كاال از انيار مي شاااود از جمله ممنوعیت
فعالیت انيار یا انياردار ،توقی اشخا و اموال مرتيط با فعالیت انيارداري و نلمپ انيار و معابر مرتيط با انيار توسط مقامات ذیربط،
 -3هرگونه تغییر در ابالعات ارائه شده در هن ام نذیرش ،موضوع ماده  2این دستورالعمل،
 -4هرگونه تغییر شرایط انيار نسيت به شرایحي كه بورس براي انيار به انياردار اعالم نموده است.
 -5هر گونه تغییر در مفاد قرارداد بیمه نامۀ كاالي سپرده شده در انيار و مكاتيات بین انياردار و شركت بیمۀ مربوبه كه بر قرارداد یاد شده
تاثیر دارد.
 -6سایر ابالعات مورد درخواست بورس در چارچوب مقررات.



ماده : 10
مسئولیت ن هداري كاال بر عهدۀ انياردار بوده و در صورت ورود هرگونه خسارت به كاالهاي سپرده شده به هر علت ،انياردار مسئول جيران
خسارت وارده به زیاندیدگان ميباشد.



تبصره :
در صورتي كه در اثر بروز هرگونه خ سارت و نق صان (كمي و كیفي) در كاالهاي انيار شده ،بخ شي از كاال سالم باقي بماند ،كاالي سالم
باقیمانده به روش ت سهیم به ن سيت ،به دارنده گواهي سپرده كاالیي تحویل مي گردد م ر اینكه انياردار و دارنده گواهي سپرده كاالیي به
نحو دی ري توافق نمایندي نس از ت سهیم به ن سيت ،مقادیر تخ صیص یافته به دارنده گواهي سپرده كاالیي بر ت سي واتد تحویل به نایین
گرد مي شود.



ماده : 11
انياردار موظ ا ست هزینه هاي انيارداري (بابت ن هداري كاال) و هزینه كار شنا سي و ارزیابي (مانند هزینه كار شنا سي ت یید ا صالت مقاب
فلزات گرانيها) را در چارچوب سق مصوب بورس و با توافق بورس تعیین و قيل از دریافت كاال از بریق سامانه بورس ابالع رساني نماید .
سایر هزینه هاي جانيي (خدمات انيارداري) با اعالم بورس تعیین مي شود.



تبصره :
در صورتي كه كاال توسط انياردار استاندارد تشخیص داده نشود ،هزینه هاي كارشناسي و ارزیابي مربوبه به سپرده گذار عودت داده نخواهد
شد .



ماده : 12
انياردار موظ به رعایت ا ستانداردهاي انيارداریم صوب بورس و انجام اقدامات ضروري و نی ش یرانۀ موردنیاز ،جهت ابمینان از تفظ كمیت
و كیفیت محصول در دوره ن هداري ميباشد.



ماده : 13
در صورت عدم ایفاي هریک از تعهدات انياردار محابق با این د ستورالعمل و سایر مقررات مربوط ،بورس ميتواند هر یک از اقدامات ذیل را
انجام دهد:
ا .اخحار كتيي.
ب .كاهش ظرفیت نذیرش كاال توسط انيار.
.تعلیق گواهي نذیرش تداكثر به مدت  6ماه.



تبصره :
در صااورت تعلیق گواهي نذیرش ،انياردار نميتواند در مدت تعلیق نساايت به دریافت كاالي جدید اقدام نماید ،لیكن گواهي سااپرده كاالیي
انيار تعلیق شده همچنان از قابلیت معامله در بورس برخوردار خواهد بود.



ماده : 14
در صورت وقوع موارد زیر ،گواهي نذیرش انيار لغو ميشود:
ا .در صورت تداوم تعلیق گواهي نذیرش بیش از  6ماه و عدم رف موجيات تعلیق.
ب .در صورت انحالل یا ورشكست ي انياردار.
.در صورت نقض تعهدات اساسي انياردار به تشخیص بورس.



تبصره : 1
در صورت لغو گواهي نذیرش یا عدم تمدید آن ،گواهي سپرده كاالیي صادر شده قابلیت معامله در بورس را نخواهد داشتي در این صورت،
بورس مو ضوع را ابالع ر ساني نموده و مهلتي را براي مراجعۀ دارندگان گواهي سپرده كاالیي به انيار ذیربط اعالم مينمایدي در صورت لغو
گواهي نذیر ش ،انياردار موظ به نرداخت خ سارت به میزان سه در صد ارزش كاالي سپرده شده در انيار به دارنده گواهي سپرده كاالیي
ميبا شدي چنانچه خ سارتي بیش از میزان یاد شده به دارنده گواهي سپرده كاالیي وارد شده با شد ،وي ميتواند مو ضوع را از بریق مراج
ذیصالح قانوني نی یري نماید.



تبصره : 2
شركت سپرده گذاري مركزي در صورت وجود ت ضامین داراي قابلیت نقد شوندگي و امكان نرداخت خ سارت از آن محل ،ن سيت به نرداخت
خ سارت سه در صدي مو ضوع تي صره  1نس از محاليه دارندگان گواهي سپرده كاالیي اقدام مينمایدي ظرف  2ماه نس از گذ شت مهلت
مذكور در تيصااره  ،1در صااورت عدم برح دعوي از سااوي دارندگان گواهي سااپرده كاالیي ،تضااامین تودی شااده آزاد و به انياردار مربوبه
مسترد ميگردد.



بخش چهار  -پذيرش كاال در انبار :

 oماده : 15
نذیرش كاال در انيار ،مساتلزم تكمیل فرم درخواسات ارزیابي و نذیرش كاال ،انحياق با اساتانداردهاي اعالمي توساط بورس و ارائۀ مدارك و
مستندات زیر توسط سپردهگذار به انيار است:


بند : 1
 -1مدارك و ابالعات قابل ارائه توسط اشخا

تقیقي:

ا .نام و نام خانوادگي ،شمارۀ شناسنامه ،كدملي ،اقامت اه و كد نستي.
ب .تصویر مدارك شناسایي.

.شمارۀ تساب بانكي.
د .سایر ابالعات در صورت لزوم به تشخیص بورس.


بند : 2
 -1مدارك و ابالعات قابل ارائه توسط اشخا

تقوقي شامل:

ا .كداقتصادي ،شناسۀ ملي ،آگهي روزنامۀ رسمي ،آگهي تاسیس ،اساسنامه ،اقامت اه و كد نستي.
ب .شماره تساب بانكي.
.سایر ابالعات در صورت لزوم به تشخیص بورس.
 oماده : 16
م ستندات مربوط به ابالعات فوق ،باید تو سط انياردار ن هداري شده و در صورت درخوا ست بورس ،شركت سپردهگذاري مركزي و سایر
مراج ذیصالح ،در اسرع وقت ارائه شود.
 oماده : 17
انياردار موظ است نسيت به نمونه برداري ،ارزیابي كیفي و توزین كاال محابق با استانداردهاي اعالمي توسط بورس اقدام نموده و مشخصات
كاال را با كاالي نذیرفته شده در بورس تحيیق دهد و در گواهي سپرده كاالیي صادره در نماید.


تبصره : 1
در صورت عدم نذیرش كاال ،انياردار موظ است دالیل عدم نذیرش را به سپردهگذار اعالم نماید.



تبصره : 2
هماهن ي با انيارها جهت سپردن كاال به انيار بر عهدۀ خود سپردهگذار ميباشد.

 oماده : 18
ملزومات ارزیابي كیفي شااامل ایجاد آزمایشاا اه در انيار با به كارگیري كارشااناس ارزیابي كیفي یا ارائۀ مسااتنداتي دال بر انعقاد قرارداد
همكاري با یكي از آزمایش اهها یا شركتهاي بازرسي مورد تایید سازمان ملي استاندارد ایران است.

 oماده : 19
مسئولیت صحت ارزیابيهاي انجام شده و مشخصات مندر در گواهي سپرده كاالیي به بور كامل برعهده انياردار است و در صورت وجود
هرگونه مغایرت در مشخصات كمي و كیفي مندر در گواهي سپرده كاالیي با كاالي تحویل شده ،جيران خسارات وارده با انياردار ميباشد.
 oماده : 20
انياردار نس از نمونهبرداري و توزین و انجام بررسيهاي موردنیاز جهت تعیین كیفیت و كمیت كاال ،فرم گواهي ارزیابي كاال را تكمیل و نس
از اخذ تایید سپردهگذار ،آنرا به وي ارائه ميدهد.


بخش پنج  -صدور و اعتبار گواهي سپرده كااليي :

 oفصل يك  -صدور گواهي سپرده كااليي :


ماده  20مکرر : 1
راه اندازي معامالت ،نذیرش و لغو نذیرش گواهي سپرده كاالیي درخ صو كاالهایي كه منحيق بر م شخ صات و ا ستاندارد یكي از كاالهاي
نذیرش شده در بورس است ،به تصویي هیئت مدیره بورس ميرسدي هیئت مدیره بورس براي هر یک از گواهيهاي سپرده كاالیي ،تداقل
موارد زیر را تعیین ميكند:
 دارایي ميناي گواهي سپرده كاالیي و استاندارد آن
 واتد وزني و قیمتي
 تاری انقضاي گواهي سپرده كاالیي و دوره معامالتي
 نحوه انجام معامالت
 محدوده نوسان قیمت
 تداقل سفارشات براي شناسایي گره معامالتي
 تداقل تغییر قیمت هر سفارش
 محدودیت سق دارایي براي مشتریان

 تبصره : 1
درخصو

كاالهایي كه سابقاً در بورس نذیرفته نشده اند ،بيق بخش سوم دستورالعمل نذیرش كاال و اوراق بهادار ميتني بر كاال در بورس كاالي

ایران ،تحت عنوان نذیرش اوراق بهادار ميتني بر كاال اقدام ميشودي تبصره : 2
كاالي نذیرفته شااده در بازار فرعي بورس ،مشاامول این ماده نيوده و الزم اساات فرآیند نذیرش آن بيق دسااتورالعمل نذیرش كاال و اوراق بهادار
ميتني بر كاال انجام شودي



ماده  20مکرر: 2

بورس موظ اساات موارد تعیین شااده موضااوع ماده  20مكرر  1را تداقل سااه روز كاري قيل از آغاز معامالت گواهي سااپرده مربوبه و هرگونه
تغییرات آن را تداقل یک روز كاري قيل از اعمال ،از بریق تارنماي اصلي خود به ابالع عموم برساندي


ماده : 21
انياردار نس از ارزیابي كاال اقدام به ثيت ابالعات زیر در سااامانه نموده و قيض انيار را بيق فرمت شااركت سااپردهگذاري مركزي صااادر
مينمایدي ابالعات مندر در قيض انيار تداقل شامل موارد زیر است:
ا .شماره قيض انيار.
ب .نام و آدرس انيار.
.نام و نوع كاال.
د .كیفیت و وزن كاال بر اساس گواهي ارزیابي كیفي و كمي.
ه .تاری انقضاء كاال.
و .نام و آدرس سپردهگذار كاال.
ز .تاری صدور.
ح .محدود بودن مدت اعتيار قيض انيار تا زمان صدور گواهي سپرده كاالیي.
در صورت تایید ابالعات توسط سپردهگذار ،نسخه چاني قيض انيار توسط وي امضاء شده و تصویر آن در سامانه به عنوان مستندات ،جهت
صدور گواهي سپرده كاالیي ثيت ميگرددي در هر صورت قيض انيار تحویل سپرده گذار نمي گردد.



ماده : 22
نیش از صاادور گواهي سااپرده كاالیي ،در صااورتي كه سااپردهگذار براي نخسااتین بار اقدام به سااپردن كاال به انيارهاي مورد تایید بورس
مينماید ،انياردار ابالعات موردنیاز را جهت صدور كد معامالتي به شركت سپردهگذاري مركزي ارائه ميكند.



ماده : 23
نس از صدور قيض انيار مورد تایید سپردهگذار ،شركت سپردهگذاري مركزي به ن شتوانه قيض انيار صادره ،اقدام به صدور گواهي سپرده
كاالیي مينمایدي مندرجات گواهي سپرده كاالیي شامل موارد ذیل است:

ا .شماره قيض انيار كه گواهي سپرده كاالیي بر اساس آن صادر شده است.
ب .شماره گواهي سپرده كاالیي.
.نام و كد نذیرش انيار.
د .نام و نوع كاال.
ه .وزن كاال و خحاي مجاز تحویل.
و .كیفیت كاال و خحاي مجاز آن.
ز .تاری انقضاي اعتيار گواهي سپرده كاالیي جهت عرضه و معامله.
ح .نام دارنده گواهي سپرده كاالیي.
ط .تاری صدور.
ي .امضاء و مهر انياردار.
ك .در عيارتي ميني بر اینكه "مندرجات دستورالعمل نذیرش انيار و صدور ،معامله و تسویه گواهي سپرده كاالیي به منزله توافق فيمابین
خریدار و فروشنده گواهي سپرده كاالیي است".
ل .سایر موارد به تشخیص بورس یا شركت سپردهگذاري مركزي.


ماده : 24
در صورت تایید مندرجات وارد شده در سامانه ،سپردهگذار آن را تایید و ام ضاء مينمایدي ام ضاي سپردهگذار به معناي نذیرش قوانین و
ضوابط بورس و انيار است .انيار ،رسید چاني گواهي سپرده كاالیي صادره را به سپردهگذار ارائه مينمایدي مسئولیت تقوقي صحت مندرجات
گواهي سپرده كاالیي بر عهدۀ انياردار مربوبه است.

 oفصل دو  -دوره اعتبار گواهي سپرده كااليي :


ماده : 25
نس از تاری انقضاي اعتيار گواهي سپرده كاالیي ،گواهي مذكور قابلیت معامله در بورس را نخواهد داشتي بورس ،آخرین روز معامالتي را بر
اساس تاری انقضاي اعتيار گواهي سپرده كاالیي تعیین و ابالع رساني مينماید.



بخش شش  -عرضه گواهي سپرده كااليي :

 oماده : 26
جهت عر ضۀ گ واهي سپرده كاالیي در بورس ،دارنده گواهي سپرده كاالیي موظ ا ست به یكي از كارگزاران مجاز بورس مراجعه و ضمن
تكمیل فرم سفارش فروش ،مدارك مربوط به گواهي سپرده كاالیي را به وي ارائه نماید.
 oماده : 27
به منظور عرضاااۀ گواهي ساااپرده كاالیي ،بورس ابالعات مربوط به نماد معامالتي را به شاااركت مدیریت فناوري بورس تهران و شاااركت
سپردهگذاري مركزي ارایه مينماید
 oماده : 28
به منظور ممانعت از خرو كاال از انيار در فاصااله زماني میان ثيت ساافارش فروش تا نایان جلسااۀ معامالتي ،كارگزار ابالعات مربوبه را به
شركت سپردهگذاري مركزي ابالع داده تا شركت مزبور ،مراتي را به انياردار منعكس نماید.


بخش هفت  -فرآيند معامله گواهي سپرده كااليي :

 oماده : 29
انجام معامالت به روش ترا نیوسته به شرح زیر ميباشد:
 بند : 1
نیش گشاااایش :مرتله ابتدایي معامالت اسااات كه در آن امكان ورود ،تغییر یا تذف سااافارش وجود دارد لیكن معامله اي انجام
نميشود .
 بند : 2
مرتله گشایش :این مرتله بالفاصله نس از مرتله نیشگشایش است و در آن ،سفارشهاي موجود در سامانه معامالت براساس ساز
وكار ترا تک قیمتي انجام ميشود .
 بند : 3
مرتله نیوسااته :این مرتلهنس از انجام مرتله گشااایش شااروع و در آن به محض تحيیق قیمت ساافارشهاي وارد شااده به سااامانه
معامالتي ،معامله انجام ميشود .

 بند : 4
مرتله ترا تک قیمتي نایاني :این مرتله نس از خاتمه مرتله نیوسااته شااروع ميشااودي بي این مرتله امكان ورود ،تغییر یا تذف
ساافارش توسااط كارگزاران وجود دارد لیكن معاملهاي انجام نميشااودي در نایان این مرتله ساافارشهاي موجود در سااامانه معامالت
براساس سازوكار ترا تک قیمتي اجرا ميشود .
 بند : 5
مرتله معامالت نایاني :مرتله نایاني جل سه معامالتي ا ست كه بي آن ورود سفارش و انجام معامله صرفاً با قیمت نایاني امكاننذیر
است .
 تبصره : 1
انجام مراتل یک و دو فوق الزامي استي انجام مراتل سه الي ننج نس از تصویي در هیات مدیره بورس و ابالع رساني آن تداقل سه
روز كاري قيل از اعمال ،امكان نذیر ميباشد .
 تبصره : 2
هیات مدیره بورس ميتواند در روش ترا نیوسته ،زماني را خار از جلسه معامالت ،براي ورود سفارشها تعیین نماید .
 تبصره : 3
بول مدت هر یک از مراتل فوق توسااط هیات مدیره بورس تعیین و تداقل  3روز كاري قيل از اعمال ابالعرساااني ميگرددي تغییر
بول مدت مراتل فوق تین جلسه معامالت مجاز نميباشد .
 تبصره : 4
در صورت وقوع شرایحي كه قیمت مندر در سفارشات ارسال شده در مرتله نیش گشایش به تشخیص بورس نامتعارف باشد ،بورس
مجاز است تا بهيود شرایط از اجراي مراتل بعدي معامالت ممانعت بعمل آورد .
 oماده : 30
در نایان آخرین روز معامالتي تعیین شااده توسااط بورس براي هر گواهي سااپرده كاالیي ،نماد معامالتي آن جهت انجام امور تحویل متوق
خواهد شد.

 oماده  30مکرر : 1
در صااورت وجود ابالعات یا وقوع شاارایط اضااحراري كه تاثیر با اهمیتي بر قیمت گواهي سااپرده كاالیي یا تصاامیم مشااتریان دارد بورس
ميتواند ت سي مورد ن سيت به تحدید دامنه نو سان اقدام یا معامالت را تداكثر به مدت یک روز معامالتي متوق نموده و مراتي را قيل از
اعمال ابالعرساني و موضوع را جهت رف موارد توق نی یري نمایدي


تبصره :
توق معامالت بیش از یک روز معامالتي تا سااه روز با موافقت "سااازمان" امكاننذیر ميباشاادي توق معامالت بیش از سااه روز با موافقت
"شورا" امكاننذیر استي



ماده  30مکرر: 2
در صورت توق دائمي نماد معامالتي گواهي سپرده كاالیي با نظر " شورا" ،گواهي سپرده كاالیي انيارهاي صادر كننده ،منق ضي شده و
قابلیت معامله در بورس را نخواهد دا شت و سپردهگذار موظ ا ست ظرف مدت تعیین و ابالع ر ساني شده تو سط بورس ،وفق مواد بخش
دهم اقدام به تحویل كاال از انيار نمایدي همچنین بورس موظ اساات در خصااو عدم مراجعه سااپردهگذاران براي تحویل كاال بي مهلت
مقرر ،تصمیم گیري و نس از خرو تمامي كاالها از انيار ،محابق با مواد بخش نهم این دستورالعمل با انياردار تسویه نمایدي



ماده  30مکرر: 3
در صااورت بروز گره معامالتي چنانچه تداقل یک ساااعت به نایان جلسااه معامالتي باقي مانده باشااد ،با تشااخیص مدیر عامل بورس كلیه
نمادهاي گواهي سااپرده كاالیي در آن گروه كاالیي به مدت  15دقیقه متوق و دامنه نوسااان كلیه نمادهاي آن گروه كاالیي همزمان تا 2
برابر دامنه نوسان موجود افزایش خواهد یافت و مرتله نیش گشایش به مدت  15دقیقه و سپس ترا تک قیمتي اجرا خواهد شدي



بخش هشت  -توثيق گواهي سپرده كااليي :

 oفصل يك  -فرآيند توثيق و رفع توثيق گواهي سپرده كااليي :


ماده : 31
توثیق گواهي سپرده كاالیي م شمول مقررات این بخش ا ستي در موارد سكوت ،توثیق گواهي سپرده كاالیي با رعایت د ستورالعمل توثیق
اوراق بهادار مصوب  1389/3/29هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ،انجام مينذیردي



بند الف :
وثیقه گذار به منظور توثیق گواهي سپرده كاالیي نس از تكمیل فرمهاي مربوبه وفق فرمت شركت سپردهگذاري مركزي نسيت به ارسال
آن به شركت مذكور اقدام مي نمایدي همچنین وثیقه گیر نیز ميتواند با داشتن وكالتنامه رسمي متضمن اعحاي اختیار توثیق گواهي سپرده
كاالیي مربوبه ،به نمایندگي از وثیقه گذار نسيت به تكمیل فرمهاي مذكور و ارسال آن به شركت سپرده گذاري مركزي اقدام نمایدي



بند ب :
انجام مراتي توثیق گواهي سپرده كاالیي منوط به ارائه م ستندات موید نرداخت كارمزد م صوب و وكالتنامه ر سمي مت ضمن اعحاي اختیار
فروش گواهي سپرده كاالیي مربوبه و ترخیص آن وفق فرمت شركت سپرده گذاري مركزي توسط وثیقه گذار به وثیقه گیر استي



بند ج :
وثیقهگیر مكل اساات در قالي فرمت شااركت سااپردهگذاري مركزي اذن فروش گواهي سااپرده كاالیي به وثیقه گذار را بصااورت مكتوب به
شركت سپردهگذاري مركزي ارائه نمایدي



بند د :
در صورت تكمیل و ار سال مدارك محابق بندهاي قيل ،شركت سپردهگذاري مركزي ن سيت به اعمال توثیق در سامانه و اعالم مراتي به
كارگزار ناظر اقدام مينمایدي



تبصره : 1
تذف شدي



تبصره : 2
تذف شدي



ماده  31مکرر :
كارگزار ناظر مكل اساات بالفاصااله نس از اعالم شااركت سااپردهگذاري مركزي ميني بر توثیق گواهي سااپرده كاالیي ،نساايت به اعمال
محدودیت كارگزار ناظر بر روي كد وثیقه اوراق گواهي سپرده كاالیي توثیق شده اقدام نمایدي كارگزار ناظر مو ضوع این ماده مورد ترا ضي
برفین بوده و بيق فرمت شركت سپردهگذاري مركزي به آن شركت اعالم ميگرددي



تبصره : 1
تغییر كارگزار ناظر صرفا تسي درخواست وثیقهگیر امكاننذیر است و مسئولیتهاي ناشي از این تغییر بر عهده وثیقهگیر استي



تبصره : 2
كارگزار ناظر مكل است در صورت وصول درخواست از جاني وثیقه گیر نسيت به رف محدودیت ناظر از كد مسدودي توثیق اقدام نمایدي



ماده : 32
وثیقهگیر مي تواند ضمن تكمیل فرم مربوبه بيق فرمت شركت سپرده گذاري مركزي با ارائۀ درخوا ست مكتوب به شركت سپردهگذاري
مركزي از آخرین وضعیت گواهيهاي سپرده كاالیي وثیقه شده به نف وي ابالع تاصل نمایدي



ماده : 33
مسئولیت تقویم و نایش ارزش گواهي سپرده كاالیي و بررسي تاری انقضاي اعتيار آن منحصراً بر عهدۀ وثیقه گیر استي



تبصره :
چنانچه نماد گواهي سااپرده كاالیي مورد وثیقه وفق ماده  30مكرر  2بصااورت دائمي متوق گردد هرگونه توافق في مابین وثیقهگیر ،وثیقه
گذار و انياردار تاب سایر قوانین و مقررات ميباشدي

 oفصل دو  -فروش گواهي سپرده كااليي توثيق شده يا ترخيص كاال :


ماده : 34
تذف شدي



ماده : 35
تذف شدي



ماده  35مکرر :
فروش كاال یا ترخیص كاال از انيار با اعمال وكالتنامه موضااوع بند ب مادۀ  31این دسااتورالعمل توسااط وثیقه گیر یا بموجي تكم مرج
ذیصااالح قانوني ،محابق قوانین و مقررات تاكم بر بازار ساارمایه ،انجام مي شااودي خرو كاال از انيار منحصااراً منوط به ارائه مجوز ترخیص
صادره توسط شركت سپرده گذاري مركزي به انيار مربوبه ميباشدي



ماده  35مکرر : 1
در صورت فروش گواهي سپرده كاالیي توثیق شده توسط وثیقه گذار یا وثیقه گیر ،شركت سپردهگذاري مركزي نس از انجام فرآیند تسویه،
وجوه مربوبه را به تساب كارگزار ناظر منظور مينمایدي



ماده  35مکرر : 2
كارگزار ناظر مكل است ،ميلغ واریزي از سوي شركت سپردهگذاري مركزي موضوع ماده فوق را به تساب وثیقه گیر واریز نمایدي



ماده  35مکرر : 3
كارگزار ناظر مكل ا ست ظرف یک روز كاري نس از ت سویه اوراق گواهي سپرده كاالیي تو سط شركت سپردهگذاري مركزي و واریز وجوه
مربوبه توسط آن شركت ،گزارش اوراق گواهي سپرده كاالیي توثیق شده را با ذكر كد وثیقه ،تعداد اوراق بهادار فروخته شده و وجوه تاصله
نا شي از معامله مربوبه ،به تفكیک به وثیقه گیر اعالم نمایدي كارگزار ناظر مكل ا ست در صورت درخوا ست وثیقه گذار ،ابالعات مذكور در
این ماده را به وثیقه گذار نیز ارائه نمایدي



بخش نه  -فرايند تسويه و پاياپاي گواهي سپرده كااليي :

 oفصل يك  -فرايند تسويه و پاياپاي :


ماده : 36
شركت سپردهگذاري مركزي ،عملیات نایاناي گواهي سپرده كاالیي و تسویه وجوه ناشي از معامالت و انتقال مالكیت گواهي سپرده كاالیي
را بر عهده دارد.



ماده : 37
روز ت سویه براي معامالت گواهي سپرده كاالیي دو روز كاري نس از انجام معامله ) (T+2خواهد بودي مهلت زماني ت سویه بر ا ساس م صوبۀ
هیئت مدیرۀ شركت سپردهگذاري مركزي قابل تغییر ميباشد.



تبصره :
كاهش مدت ت سویه معامالت گواهي سپرده كاالیي تا یک روز كاري نس از انجام معامله با درخوا ست بورس و ت یید شركت سپرده گذاري
مركزي اوراق بهادار و تسویه وجوه امكان نذیر مي باشد .



ماده : 38
مسئولیت تسویۀ بهاي گواهي سپرده كاالیي خریداري شده در روز تسویه با كارگزار خریدار خواهد بود.



ماده : 39
در نایان هر روز ،بورس نیام الكترونیكي انجام یا عدم انجام معامله را كه تاوي ابالعات مربوط به معامالت انجام شااده آن روز ميباشااد ،از
بریق سامانۀ معامالتي به شركت سپردهگذاري مركزي ارسال مينمایدي فایل مذكور تداقل باید شامل موارد زیر در هر معامله باشد:
ا .تاری و زمان انجام معامله.
ب .نماد معامالتي.
.كد معامالتي فروشنده و خریدار گواهي سپرده كاالیي.

د .كد كارگزار فروشنده و خریدار.
ه .تعداد گواهي سپرده كاالیي.
و .قیمت گواهي سپرده كاالیي.
ز .ارزش كلي معامله.
ح .شماره مرج معامله.


ماده : 40
انتقال مالكیت گواهي ساااپرده كاالیي در روز انجام معامله و با توجه به ابالعات روزانۀ دریافتي محابق مادۀ  39این دساااتورالعمل ،در كد
معامالتي فرو شنده و خریدار به صورت مكانیزه ثيت مي شود و براي انتقال مالكیت گواهي سپرده كاالیي نیازي به تایید مجدد فرو شنده یا
خریدار نخواهد بود.



ماده : 41
گواهي سااپرده كاالیي بر اساااس ابالعات دریافتي ،از كد معامالتي فروشاانده به كد معامالتي خریدار منتقل ميشااود و مساائولیت صااحت
ابالعات دریافتي بر عهدۀ ارسالكنندۀ آن ميباشد.



ماده : 42
به منظور تسویۀ كامل وجوه ،هر كارگزار موظ است تساب یا تسابهاي بانكي تسویه را بيق شرایحي كه شركت سپردهگذاري مركزي
مشخص ميكند افتتاح نماید.



تبصره :
شركت سپرده گذاري مركزي تق نظارت ،دریافت گزارش نقل و انتقاالت و به عنوان وكیل كارگزار ،تق بردا شت از ت ساب یاد شده را به
منظور انجام عملیات نایاناي وجوه ناشي از معامالت خواهد داشت .



ماده : 43
شركت سپرده گذاري مركزي تا نایان هر روز معامالتي ،خالص ميلغي را كه باید به هر كارگزار نرداخت یا از او دریافت كند ،براي روز تسویه
محاسيه و به صورت ابالعیه از بریق سامانه ،براي كارگزار مربوبه ارسال مينمایدي این ميلغ با كسر ارزش كل خرید گواهي سپرده كاالیي
توسط كارگزار از ارزش كل فروش گواهي سپرده كاالیي توسط وي ،محاسيه مي شودي در محاسيۀ ارزش خالص معامله ،كسورات متعلقه مد
نظر قرار ميگیرد.



ماده : 44
در نایان روز معامالتي ،دو ابالعیه به صورت مكانیزه براي كارگزاران ارسال ميشود:



بند : 1
ابالعیه در خصو

نایاناي روزانه كارگزار كه باید شامل موارد زیر باشد؛

ا .روز انجام معامله.
ب .نام و كد كارگزار.
.شماره ابالعیه.
د .اقالم بدهكار و بستانكار كارگزار.
ه .تاری تسویه.


بند : 2
ابالعیه درخصو

تک تک معامالت به صورت جداگانه كه باید شامل موارد زیر باشد؛

ا .تاری و ساعت انجام معامله.
ب .نام و كد مشتري كارگزار.
.شماره مرج معامله.
د .اقالم بدهكار و بستانكار مشتري كارگزار.
ه .تاری تسویه.


ماده : 45
درخ صو معامالت گواهي سپرده كاالیي ،كارگزار بدهكار موظ ا ست ميلغ اعالم شده وفق مادۀ  43این د ستورالعمل را تداكثر تا ساعت
 12دومین روز كاري نس از انجام معامله ) (T+2به تساب تسویه نزد شركت سپردهگذاري مركزي واریز نماید.



ماده : 46
در روز تسویه ،وجوه از تساب تسویۀ شركت سپردهگذاري مركزي برداشت و به تساب بانكي مخصو كارگزاران بستانكار واریز ميگرددي
ميالغ واریزي به تساب هر كارگزار بستانكار برابر با خالص ميلغ وفق مادۀ  43این دستورالعمل خواهد بود.



ماده : 47
چنانچه كارگزار درخ صو ابالعیهاي كه بيق مادۀ  44این د ستورالعمل دریافت مينماید ،اعتراض موجه و قابل قيولي دارد ،موظ ا ست
تداكثر تا ساعت  15فرداي روز ار سال ابالعیه ،اعتراض خود را به شركت سپردهگذاري مركزي اعالم نمایدي م ر اینكه كارگزار ،ابالعیۀ
دی ري با عنوان اصالح ابالعیۀ اول دریافت كند.



ماده : 48
در صورت عدم رعایت شرایط مربوط به ت سویه و نایاناي و نقض تعهدات كارگزار ،شركت سپردهگذاري مركزي ضمن ابالع به سازمان،
اقدامات زیر را تسي مورد انجام ميدهد:



بند : 1
انتقال ميالغ موضوع مادۀ  43این دستورالعمل از مناب در اختیار صندوق تضمین تسویه به تساب تسویۀ شركت سپردهگذاري مركزي.



بند : 2
برداشت وثایق كارگزار به نف صندوق تضمین تسویه یا شركت سپردهگذاري مركزي.



بند : 3
نی یري وصول محاليات و خسارات وارده به شركت سپردهگذاري مركزي از كارگزار محابق ماده  36قانون بازار اوراق بهادار.



بند : 4
قح بخشي از خدمات قابل ارائه به كارگزار عضو براساس مقررات مربوبه.



بند : 5
ابالع به بورس جهت جلوگیري از انجام معامالت كارگزار.

 oفصل دو  -تسويه هزينههاي انبارداري :


ماده : 49
هزینه انيارداري تا نایان روز انجام معامله در بورس بر عهده فروشاانده و از روز بعد از آن تا زمان دریافت كاال از انيار بر عهده خریدار خواهد
بود .



ماده : 50
هزینههاي انيارداري توسط شركت سپرده گذاري مركزي از وجه معامله كسر و به تساب انياردار و مابقي وجه معامله ،نس از اعمال كسورات
متعلقه ،به تساب كارگزار فروشنده واریز ميگردد.



بخش ده  -تحويل كاال :

 oماده : 51
دارنده گواهي سپرده كاالیي باید نیش از انق ضاي اعتيار گواهي سپرده كاالیي جهت تحویل كاال ،به انيار مربوبه مراجعه نمایدي در صورت
عدم خرو كاال از انيار تا نایان سااااعت كاري انيار در روز انقضااااي اعتيار گواهي ساااپرده كاالیي ،گواهي مزبور قابلیت معامله در بورس را
نخواهد داشاات و بورس مهلتي را براي مراجعه دارندگان گواهي سااپرده كاالیي یا كارگزار وي (به نمایندگي) به انيار مربوبه جهت تحویل
كاال با نرداخت هزینه هاي انيارداري اعالم مینمایدي درصورت عدم مراجعه دارنده گواهي سپرده كاالیي یا كارگزار وي (به نمایندگي) نس از
مهلت مذكور ،انياردار خرو نهایي كاال را ثيت نموده و متعاقياً ت ضامین تودی شده تو سط شركت سپرده گذاري مركزي آزاد و به انياردار
مسترد می ردد.


تبصره :
هر گونه ن هداري كاال نس از اتمام مهلت مذكور از شمول قوانین و مقررات بازار سرمایه خار و تاب سایر قوانین و مقررات مربوط ميباشد.

 oماده : 52
هرگونه خرو كاال از انيار ،مستلزم اخذ تائیدیۀ قيلي شركت سپردهگذاري مركزي ميباشد.
 oماده : 53
انياردار موظ اسااات در زمان مراجعه دارنده گواهي ساااپرده كاالیي جهت تحویل كاال ،جدول زمان بندي انجام امور بارگیري را به وي و
بورس ابالعرساني نماید.
 oماده : 54
انياردار نس از اخذ درخواست تحویل و اتراز هویت دارنده گواهي سپرده كاالیي و ابمینان از مالكیت وي بر گواهي سپرده كاالیي و وصول
هرگونه هزینۀ انيارداري ،تسي مورد از زمان سپردن كاال به انيار یا روز معامله تا موعد تحویل ،اقدام به تحویل كاال به وي مينماید.

 oماده : 55
مسئولیت هرگونه مغایرت در كمیت و كیفیت كاالي دریافتي با مندرجات گواهي سپرده كاالیي متوجه انياردار مربوبه ميباشد.
 oماده : 56
مسئولیت بارگیري و تمل كاال از انيار بر عهده دارنده گواهي سپرده كاالیي ميباشد.


بخش يازده  -حل اختالفات :

 oماده : 57
كلیه اختالفات میان اشااخا مرتيط با این دسااتورالعمل ،وفق مادۀ  36قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسااالمي ایران (مصااوب آذرماه
 ) 1384در صورت عدم تل و فصل در كمیته سازش كانون كارگزاران ،در هیات داوري سازمان رسیدگي خواهد شد.


بخش دوازده  -ساير ضوابط و شرايط :

 oماده : 58
انياردار موظ است در صورت نیاز به انيارگرداني ،تداكثر  5روز كاري قيل ،مراتي را از بریق سامانه به بورس و عموم ابالع رساني نماید؛
در غیر این صورت انياردار موظ به جيران كلیۀ خسارات اتتمالي وارده خواهد بود.
 oماده : 59
بورس موظ به ابالع رساني نام و مشخصات انيار و انياردار ،آدرس ،ظرفیت انيار ،هزینه هاي انيار ،ساعت فعالیت انيار ،زمان انيارگرداني و
سایر موارد نس از تائید سازمان ،تداكثر یک روز نس از صدور گواهي نذیرش در فهرست انيارهاي نذیرفته شده مي باشد.
 oماده : 60
ابالع رساني در خصو

ظرفیت خالي انيارها و كاالهاي قابل نذیرش ،از بریق بورس انجام ميگیرد.

 oماده : 61
موارد نیشبیني نشده در این دستورالعمل ،مشمول سایر قوانین و مقررات تاكم بر معامالت در بازار سرمایه است.

