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(راهبری بازار سرمایه)شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

(ناظر بازار سرمایه)سازمان بورس و اوراق بهادار 

بورس های فعال در بازار سرمایه

بورس انرژیبورس کاالی ایرانبورس اوراق بهادار تهرانفرابورس ایران

.یردگمیقرارمعاملهموردسهامبرمبتنیمشتقهاوراقومالیابزارهایومرابحهصکوک،خزانه،اوراقمشارکت،اوراقسهام،شاملبهاداراوراقانواعایرانفرابورسوتهرانبهاداراوراقبورسدودر❑

.می شودانجامانرژیحامل هایوواسطه ایوپایهکاالیانواعمعاملهنیزایرانانرژیبورسوایرانکاالیبورسدر❑

.شدتاسیس1387سالدرایرانفرابورسو1346سالدرتهرانبهاداراوراقبورس❑

.شدتاسیسایرانکشاورزیکاالیبورسوتهرانفلزاتبورسکارگزارانسازمان هایادغامباو1386سالدرایرانکاالیبورس❑

عالیشورایسویازبرقمحوریتباانرژی،حاملکاالهایمعامالتجهتمنسجمبازاربهنیازدلیلبه1390ماهخرداددر(1387ماهخرداد)برقبورسو(1386ماهبهمنتاسیس)نفتبورسادغامباایرانانرژیبورس❑

.گردیدصادربهاداراوراقوبورس
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ایران بورس کاالی محصوالت معامله شده در 
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کیبازار فیزی

.رو سایسربکک، سنگ آهن،، طال، (خاک روی)فوالد، مس، آلومینیوم، کنسانتره فلزات گرانبها، کنسانتره مولیبدن، روی، رویمحصوالت صنعتی و معدنی 

محصوالت پتروشیمی

ی اتیلن سانگین، پلای اتایلن پلی پروپیلن نساجی، پلی وینیل کلراید، پلی اتیلن ترفتاالت بطری، پلی اتیلن ترفتااالت نسااجی، پلا: پلیمری-
و boppقی، پلی پاروپیلن فایلمسبک فیلم، پلی اتیلن سبک خطی، پلی پروپلین شیمیایی،پلی اتیلن سنگین فیلم، پلی  اتیلن سنگین تزری

.سایر

ین، متایلن  دی  استایرن، الکیل بنزن خطی، دی اتیل هگزانول، سود کاساتیک، منواتیال گالیکول، ارتاوزایلن، بنازن، اوره، زایلا: شیمیایی-
یزویوناانول، آمونیااک، ایزوسیات، مونومر وینیل استات، اسید استیک، کریستال مالمین، دی اتیلن گالیکول، اتانول آمین، اسید ترفتالیک، ا

.سولفات سدیم و سایر

.و سایرآرگون: گازها و خوراک ها-

.زعفران، خرمامحصوالت کشاورزی 

.و سایرگوگرد،لوب کات، روغن، عایق رطوبتی، سالپس واکسوکیوم باتوم، قیر،فرآورده های نفتی

.شیمیایی، فرآورده های نفتی و سایرضایعات، محصوالت: انواع محصوالت تک محموله ای از قبیلبازار فرعیبازار فرعی

هبازار مشتق
.زیره سبز، نقره و صندوق طالوزعفران نگین، پسته، زعفران پوشالقراردادهای آتی

.سکه طال، زعفران نگینقراردادهای اختیار معامله 

بازار مالی
ن، سراتو، گنادم، اوره ، کنسانتره سنگ آهن، تیرآهن، سیمان، پلی استایر(بیلت)نوردیده، پلی اتلین سنگین تزریقی، شمش فوالدی ورق گرمسلف موازی استاندارد

.و سایرو پی وی سی 

.  سکه طال، زعفران، پسته، زیره سبز، کشمش، رطب مضافتی، برنجسپرده کاالییگواهی 

.و کاالی کشاورزیسکه طالصندوق سرمایه گذاری 
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معرفی کلیات گواهی سپرده کاالیی
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فصل دوم



گواهی سپرده کاالیی
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برآندارندهمالکیتدهندهنشانکهاستبهاداریاوراقکاالیی،سپردهگواهی
هتسویواوراق بهادارمرکزیسپرده گذاریشرکتکهاستکاالمعینیمقدار
بهاقداماال،کبورستأییدموردانبارهایتوسطصادرهانبارقبضپشتوانهبهوجوه
.می نمایدآنصدور

مصوبه شورای عالی بورس و 

اوراق بهادار در مورخ  

1393/03/12

شناسایی گواهی 

سپرده کاالیی به 

عنوان ورقه بهادار 



گواهی سپرده کاالیی

یته کمو مشخصات مربوط بشدهصادری ایرانسندی است که در قبال تحویل کاال به انبارهای تحت نظارت بورس کاال❑
.و امکان عرضه کاال در بورس را فراهم می کندکاال در آن درج می گرددیتو کیف

ود، به صاورت با مراجعه صاحب کاال به انبارهای تحت نظارت در صورتی که کیفیت کاال مورد تأیید باشد و کاال پذیرش ش❑
.صادر می شود که این گواهی در بورس کاالی ایران قابل معامله است« گواهی سپرده کاالیی»الکترونیکی 

کان معاملاه تنها یک بار در بورس عرضه می شود و امایجادشدهپس از سپردن کاال به انبار، اوراق : گواهی سپرده ناپیوسته❑
.مراجعه نمایدتعیین شدهپس از عرضه، خریدار می بایست جهت تحویل کاال به محل . مجدد در بورس را ندارد

شاود می تواند بارهاا در باورس کااالی ایاران معاملاهایجادشدهپس از سپردن کاال به انبار، اوراق : گواهی سپرده پیوسته❑
.در صورتی که خریدار تمایل داشته باشد کاال را تحویل بگیرد به انبار مراجعه خواهد کرد(. معامالت ثانویه)

.ت نمایندتوانند با توثیق این اوراق، از شبکه بانکی کشور تسهیالت مالی دریافدارندگان گواهی سپرده کاالیی می❑

دام باه دارندگان موقعیت تعهدی فروش در بازار قراردادهای آتی بورس کاالی ایران، در صورتی که تا سررسید قارارداد اقا❑
. فاده می نمایندبستن موقعیت تعهدی خود نکنند، ملزم به تحویل کاال به خریدار می باشند و از گواهی سپرده کاالیی است
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گواهی سپرده کاالیی
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تابلوی معامالت گواهی سپرده کاالیی
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ورود کاال، معامله و خروج کاال از انبار 

14بورس کاالی ایران

t2t0
t1

دریافت محصول از انبار 

توسط خریدار
پذیرش محصول در انبار

ر معامله گواهی سپرده کاالیی د

بورس



مشارکت کنندگان معامالت گواهی سپرده کاالیی 
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کشاورزیتولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی، نفتی، صنعتی و تولیدکنندگان کاال

خریداران کاال جهت مصارف واسطه ای و نهایی مصرف کنندگان کاال

د از سرمایه گذاران بر روی گواهی سپرده کاالیی جهت کسب سو
نوسانات قیمت دارایی پایه 

فعاالن بازار مالی
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یمزایای معامالت گواهی سپرده کاالیی نسبت به معامالت در بازار سنت

هتولیدکنند

بازار سنتیگواهی سپرده کاالیی

نقدصورتبهرقابتیوشفافنرخبامحصولفروش-

بازاراطالعاتیشفافیت-

استانداردانبارهایدرکاالنگهداری-

بانکیشبکهطریقازتولیدکنندگانمالیتأمینامکان-

صادراتبرایزمینه سازی-

راکدتولیدیهایکاالنقدشوندگیافزایش-

ایرانکاالیبورسمعامالتیبستردرمعامالتانجامپایینهزینه

شفافغیربازاریکدرمحصولفروش-

اطالعاتیکاملشفافیتعدم-

انبارهادرکاالهانگهداریوتولیددراستاندارهارعایتبهلزومعدم-

ردشدهتودیعتولیدیکاالهایازاستفادهبامالیتأمینامکانعدم-
انبارها

سنتیبازارپاییننقدشوندگی-

کاالنسیهفروشصورتدرنکولامکان-
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یمزایای معامالت گواهی سپرده کاالیی نسبت به معامالت در بازار سنت

مصرف کننده

فعاالن بازار
مالی

شدهخریداریکاالیاستانداردهایوکیفیتازاطمینان-

کاالکیفیتوکمیتبهنسبتبورسنزدانباردارمسئولیت-

ولمحصروزانهومستمرمعامالتدلیلبهرقابتینرخبامحصولخرید

شدهخریداریکاالیکیفیتبهنسبتخریدارنگرانی-

بازاردرقیمت هاانتشارعدمدلیلبهشفافغیرقیمتبامحصولخرید-

بازارایندرمالیبازارفعاالنحضورعدم-

توسطتولیدیمحصوالترویبرمستمرمعاملهانجامعدم-
سرمایه گذاران

همعاملانجامصورتدرجابجاییوفیزیکیگرفتنتحویلبهنیاز-

بازار سنتیگواهی سپرده کاالیی

کاالبرمبتنیاوراقفروشوخریدامکان-

پایهداراییقیمتنوساناتازسودکسبامکان-

کاالجابجاییوفیزیکیتحویلبهنیازعدم-

کاالکیفیتوکمیتبهنسبتبورسنزدانباردارمسئولیت-

خریدبارهردرمربوطهافتوهزینهتحملعدم-

هبکاالییسپردهگواهیخریدباسرمایه گذاریسبددرتنوعایجاد-
کاالنوساناتقیمتیبازدهپیرونقدشوندهاوراق بهادارعنوان



مزایای معامالت از طریق گواهی سپرده کاالیی
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ورود 
سرمایه های
خرد به بازار

معامالت 
هپیوسته روزان
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کاال به صورت
الکترونیکی

استانداردسازی
کاال

سهولت انجام معامالت
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شرایط رکود



ییکاالهای پذیرش شده در بورس کاالی ایران در قالب گواهی سپرده کاال
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ردیف
کاال

دارایی )
(پایه

تاریخ
راه 

اندازی
آدرس انبارها(محل)انبارهای پذیرش شده 

94اسفند سکه طال1

186تهران، ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالی، شماره (تهران)کارگرانرفاهبانکپردیسخرانه
2تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی نبش کوچه ترکش دوز پالک (تهران)سامانبانکخرانه

(تهران)ایرانصادراتبانکسپهرزرینخرانه
-رانبرج سپهر بانک صادرات ای-بین خیابان شهید مفتح و بهار-خیابان سمیه-تهران

صندوق امانات اداره کل خزانه داری-2طبقه منفی 
484پالک-بعد از تقاطع آیت-خیابان دماوند-تهران خزانه بانک ملت

95بهمن زعفران2

6نبش تالش شمالی 1خراسان رضوی مشهد شهرک صنعتی توس فاز (رضویخراسان)سحرخیززعفرانتولیدیکشاورزیشرکت

(رضویخراسان)ایرانیانگلشیدسرخطالیشرکت
خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس، بعد از میدان تالش، مجتمع خوشه زعفران 

804واحد
306، بلوک6خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس، فاز دوم، بلوار اندیشه(رضویخراسان)زعفراننوینشرکت

خراسان رضوی مشهد بلوار شهید صادقی جنب روزنامه خراسان(رضویخراسان)رضویخراساناستانروستاییتعاونی هایاتحادیه

7ساختمان امید پالک 31خراسان رضوی تربت حیدریه فردوسی شمالی (رضویخراسان)زمینمشرقزعفرانزرینشرکت

مدیریت جهاد کشاورزی بیرجند-خیابان ارتش -بیرجند-خراسان جنوبیجنوبیخراساناستانکشاورزیتوسعهازحمایتصندوقشرکت

333پالک 9اندیشه 2شهرک صنعتی توس فاز -مشهد(رضویخراسان)بهرامنزعفرانشرکت

98تیر زیره سبز3
74و 72بین آزادی -سه راه دانش-مشهد-خراسان رضوی(رضویخراسان)دانششرکت
جاده گناباد7خراسان رضوی، شهرستان تربت حیدریه، کیلومتر (رضویخراسان)حیدریهتربتبذرکیمیاشرکت
کالله، نرسیده به روستای ینقاق-جاده گنبد15استان گلستان، کیلومتر (گلستان)گلستانبذرمینوشرکت

96مهر پسته4

(کرمان)زرندسبزطالیشرکت
ان جنب خیاب-بعد از پمپ بنزین-کمربندی رفسنجان-شهرستان زرند-استان کرمان

1پالک -عترت

(کرمان)شرکت سبز دانه کویر 
روبروی منطقه ویژه اقتصادی -جاده تهران3کیلومتر-شهرستان سیرجان-استان کرمان

سیرجان

(خراسان رضوی)مه والت –شرکت زرین زعفران مشرق زمین 
ین تر صد متر پای-بلوار امام خمینی-شهر فیض آباد-شهرستان مه والت-خراسان رضوی
از میدان شهدا

33( ع)مزده، خیابان امام رضا -شهرستان خلیل آباد-استان خراسان رضوی(استان خراسان رضوی)خلیل آباد 99مهر کشمش5

6
رطب 
مضافتی

استان کرمان، شهرستان بم، بزرگراه خلیج فارس، جنب بیمارستان افالطونیاناتحادیه تعاون روستایی شهرستان بم99دی 

برنج7
فروردین 

1400
.رنج ایران، آمل کمربندی شرقی، مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات ب.استان مازندرانشرکت توسعه تجارت برنج مازندران



توجه به زمان سررسید گواهی سپرده کاالیی

8بورس کاالی ایران

رقمی در نماد درج شده، سرمایه گذار باید 4با توجه به اینکه گواهی سپرده های کاالیی دارای سررسید هستند که به صورت یک عدد 
ضامین تودیع درغیر اینصورت انباردار خروج نهایی کاال را ثبت نموده و متعاقبا ت. در موعد مقرر نسبت به تحویل کاال از انبار اقدام نماید

.شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی آزاد و به انباردار مسترد می گردد

اطالعیه مهلت خروج کاالی موجود در 
انبارهای مربوط به نمادهای معامالتی 

گواهی سپرده کاالیی 



ویژگی متمایز گواهی سپرده کاالیی نسبت به سایر اوراق بهادار 

8بورس کاالی ایران

ویژگی متمایز گواهی 
سپرده کاالیی نسبت به

سایر اوراق بهادار 

صدور گواهی سپرده کاالیی به پشتوانه کاالی موجود در انبار-

امکان تحویل گرفتن فیزیکی کاال توسط دارنده گواهی سپرده کاالیی تا سررسید-

امکان توثیق گواهی سپرده کاالیی نزد بانک یا موسسه مالی و اخذ تسهیالت به پشتوانه -
(در صورت پذیرش بانک ها و موسسات مالی)آن 

هزینه انبارداری از ابتدای روز تقویمی پس از روز معامله تا پایان روز تحویل از انبار بر عهده 
خریدار 



فرایند پذیرش انبارهای کاالیی
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مسوفصل 



فرآیند پذیرش انبار جهت راه اندازی گواهی سپرده کاالیی
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صدور گواهی پذیرش انبار توسط بورس و استقرار سامانه صدور گواهی سپرده کاالیی

ارائه بیمه نامه معتبر برای انبار

ارمتناسب با ظرفیت انبانباردارتودیع تضامین نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی توسط 

احراز شرایط استاندارد موردنظر بورس

به انبارامتیازدهیبازرسی فنی انبار، ارزیابی امکانات آن و 

ارائه مدارک موردنیاز توسط انبار

درخواست مالک انبار و بررسی اولیه توسط بورس



پذیرش انبار در بورس کاالی ایران
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: نوط بهبورس کاالی ایران قبل از راه اندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی اقدام به پذیرش انبار می نماید که پذیرش انبار م

فنیضوابطرعایت.1

مالیضوابطرعایت.3

معتبربیمه نامهارائه.2

انبارپذیرشلیستچکمطابقالزمیاستانداردهاحداقلازبرخورداری

رانبادرشدهسپردهکاالهایبهخسارتهرگونهورودصورتدرانباردارتوسطخسارتجبران

انباردارتوسطمرکزیسپرده گذاریشرکتنزدالزمتضامینتودیع

رانایکاالیبورسبازرسانمراجعهباحضوریصورتبهانبارهابازرسی نظارت بر انبارها 
توسط بورس 
کاالی ایران

مداربستهدوربین هایطریقازآنالینصورتبهانبارهارصد



الزامات پذیرش انبار
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الزامات 
رپذیرش انبا

پذیرش 
اعتباری

پذیرش 
فنی

بیمه نامه

چک یا سفته+ درصد ضمانت نامه بانکی 
تودیع نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی

انجام بازرسی بر اساس
چک لیست هر محصول

محل انبار•
تخلیه و بارگیری•
کف انبار•
دیوارها و سقف انبار•
انبارپنجره هایو درب ها•
تهویه هوای انبار•
تاسیسات زیربنایی•
وسایل اطفاء حریق انبار•
ایمنی انبار•
تجهیزات انبار•
سابقه فعالیت•

مورد نیازبیمه نامه هایاخذ 
، صاعقه، آتش سوزی•

...طوفان، سیل، زلزله و 
(زعفران)سرقت •



فرایند عملیاتی پذیرش انبار در بورس کاالی ایران 

9

شروع

شناسایی انبار توسط
بورس کاالی ایران

ارائه درخواست پذیرش انبار و 
مدارک مورد نیاز توسط 

انباردار به بورس

ی بازرسی فنی انبار، ارزیاب
امکانات آن و امتیازدهی به
هر انبار توسط بورس کاال

آیا انبار حائز شرایط 
استاندارد مورد نظر 

بورس است؟

بله

بررسی وضعیت انبار از 
نظر امکان تودیع 
تضامین نقد شونده

شرکتنزدتضامینتودیع-
بهاداراوراقمرکزیسپرده گذاری

انباردارتوسطوجوهتسویهو
درخواستیظرفیتبامتناسب
پذیرش

معادلمعتبرنامهبیمهارایه-
االکبورسدرشدهپذیرشظرفیت

صدورگواهی پذیرش انبار 
توسط بورس کاالی ایران

درج نام انبار در فهرست 
انبارهای پذیرش شده بورس 

کاال و اطالع رسانی عمومی

استقرار سامانه صدور گواهی 
سپرده کاالیی در انبار و 

آموزش انباردار
پایان

خیر
:لینک دسترسی به فرم های پذیرش انبار

https://www.ime.co.ir/stdp.html

https://www.ime.co.ir/stdp.html


فرایند ورود کاال به انبارها
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فصل چهارم



فرایند پذیرش کاال در انبارهای پذیرش شده نزد بورس کاالی ایران
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هماهنگی با انباردار برای حمل 
:محصول به محل انبار

تماس تلفنی با انباردار

سامانه های آنالین نوبت دهی

آماده سازی محصول و حمل آن به انبار

اقدامات صاحب کاال 
(قبل از حمل کاال به انبار)

مراجعه به کارگزاری و ثبت نام در 
سامانه سجام

اخذ کد بورسی یا سهامداری 
توسط صاحب کاال

مطالعه اطالعیه گشایش انبارها



فرایند پذیرش کاال در انبارهای پذیرش شده نزد بورس کاالی ایران
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انبار پذیرش شده در بورس

پرداخت هزینه ارزیابی
و پذیرش

مدارک هویتی

کد بورس

ارائه مدارک به انباردار

آماده سازی محصول و 
حمل آن به انبار

. شودهزینه ارزیابی آزمایشگاه در بدو ورود به صورت نقدی از صاحب کاال دریافت می

(پذیرش)هزینه ارزیابی محصوالت پذیرفته شده

ریال جهت اصالت سنجی30.000سکه طال
کیلوگرم4ریال در هر 3.200.000زعفران

زیره سبز
ریال هر کیلوگرم با احتساب هزینه بوجاری 12.500

(پاکسازی)
ریال به ازای هر کیلوگرم2.000پسته

ریال  به ازای هر کیلوگرم90کشمش
ریال به ازای هر کیلوگرم2.000رطب مضافتی

ریال  به ازای هر کیلوگرم700برنج
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ارزیابی کمی و کیفی محصول برای پذیرش درانبار
شیوه های ارزیابی محصول با توجه به ماهیت آن ها

انجام آزمایش کیفی بر روی محصول در آزمایشگاهرویت وضعیت ظاهری محصول با چشم غیر مسلح

انجام آزمایش 
کیفی در 
صورت نیاز



نمونه قبض انبار و گواهی سپرده صادر شده توسط انبارها
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صدور گواهی 
سپرده کاالیی 

به پشتوانه 
قبض انبار

قبض ورود به انبار موقت
08:44:2012/08/1398:ساعت و تاریخ چاپ09:07:5404/07/1398: ساعت و تاریخ صدور112663:شماره گواهی

الفشرکت :نام انبار

.....–استان کرمان :آدرس انبار

(90802گپس )9908...30-23پسته فندقی :نام و نوع کاال

کیلوگرم:واحد شمارش500:تعداد یا مقدار

(ریال): واحد پول و قیمت

08/98:تاریخ انقضای کاال

غالمعلی احمدی:نام مالک

44525اح غ:کد بورسی

.....–استان کرمان :آدرس مالک

محل امضای مالک 
مخصوص نسخه بایگانی نزد)

(انباردار

محل مهر انبارnazer:کاربر

ذیل ( پرده گذارس)این قبض صرفا قابلیت تبدیل به گواهی سپرده کاالیی را دارد و فاقد هر گونه ارزش دیگر از جمله معامله می باشد و امضای مالک 
.این برگه به منزله پذیرش قوانین و ضوابط بورس و انبار است

گواهی سپرده کاالیی
08:44:2012/08/1398:ساعت و تاریخ چاپ09:07:5404/07/1398: ساعت و تاریخ صدور112663:شماره گواهی

الفشرکت :نام انبار

....–استان کرمان :آدرس انبار

(90802گپس )9908... 30-23پسته فندقی :نام و نوع کاال

کیلوگرم:واحد شمارش500:تعداد یا مقدار

(ریال): واحد پول و قیمت

08/98:تاریخ انقضای کاال

غالمعلی احمدی:نام مالک

44525اح غ:کد بورسی

....–استان کرمان :آدرس مالک

محل امضای مالک 
مخصوص نسخه بایگانی نزد )

(انباردار

محل مهر انبارnazer:کاربر

الک مندرجات دستورالعمل پذیرش انبار و صدور معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی به منزله توافق ما بین خریدار و فروشنده است و امضای م
.ذیل این برگه به منزله پذیرش قوانین و ضوابط بورس و انبار است( سپرده گذار)
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معیارهای پذیرش محصوالت پذیرش شده در انبار
برای پذیرش در انبار30-32طبیعی خشک خندان فندقیپستهمشخصات کیفی  برای پذیرش در انبار زعفرانمشخصات کیفی 

یزعفران پوشال معمولزعفران نگینویژگی هاردیف

0/55(حداکثر درصد جرمی)خامه همراه با کالله 1

2
ر حداکث)مواد خارجی مربوط به گیاه زعفران 

0/11(درصد جرمی 

منفیمنفیمواد خارجی مربوط به محیط3

88(حداکثر درصد جرمی)رطوبت و مواد فرار 4

5
حداقل پیکروکروسین بر اساس ماده خشک

8580(نانومتر257جذب درطول موج )

6
حداقل مقدار سافرانال بر اساس ماده خشک 

50-5020-20(نانو متر330جذب در طول موج )

7
جذب )حداقل کروسین بر اساس ماده خشک 

230200(نانومتر440در طول موج 

منفیمنفیاستخراج و تشخیص رنگ های افزودنی8

2/52/5(حداکثر درصد وزنی)نرمه و شکسته 9

وضعیت ظاهری10
قلم متوسط رنگ قرمز و روشن، 

نگین شکسته در حد طبیعی
قلم متوسط، نیمه کالف، 

رنگ قرمز

مخصوص خود، کمی تلخ مزه و تند و عاری از هرگونه طعم و بوی خارجی: طعم و عطر11

3659بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره : نمونه برداری12

2-259بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره : روش آزمون 13

14
د که زعفرای پذیرش می شو. زعفران در اثر رطوبت یا خشک کردن به هم چسبندگی نداشته باشد: وضعیت ظاهری

.، پر، مو، نخ، ریگ و شن که با چشم غیر مسطح قابل رویت است، باشد(مرده یا زنده)عاری از وجود قارچ، کپک 

15

.مطابقت داشته باشد5689ویژگی های میکروبیولوژی زعفران باید با استاندارد ملی ایران به شماره -1یادآوری 
های دیگر به کاالی تحویلی به انبار در صورتی که براساس ظاهری تأیید اولیه انبار برسد برای بررسی بند-1یادآوری 

.آزمایشگاه ارسال می شود
259-1اقتباس از استاندارد ملی ایران به شماره 

معیار پذیرش پستهویژگی هاردیف

7(حداکثر درصد وزنی) ناخندان و پوک 1

1(حداکثر درصد وزنی) پوک 2

5/1(حداکثر درصد وزنی) گوی 3

6(حداکثر درصد وزنی) بد رنگی 4

6(حداکثر درصد وزنی)بد شکل و ته خندان 5

18(حداکثر درصد وزنی) کم خندان 6

2(حداکثر درصد وزنی)مغز پسته آزاد 7

5/0(حداکثر درصد وزنی)آفت زدگی آشکار8

2/0(حداکثر درصد وزنی) مواد خارجی 9

1/0(حداکثر درصد وزنی)مواد خارجی غیر از پوست 10

5(حداکثر درصد وزنی) مخلوط رقم 11

2/2(حداکثر درصد وزنی) مخلوط اندازه 12

5(حداکثردرصدوزنی)رطوبت 13

55(حداقل درصدوزنی)عیار 14

15مجموعه نواقص پوست غیر از کم خندان15

(انس10)گرم 5/283تعداد دانه در16
320و کمتر یا برابر 300بیشتر از 

عاری باشدبو و مزه غیر طبیعی17

عاری باشدآفات زنده18

19
13534و 1036بر اساس استاندارد ملی شماره  : نمونه برداری 
15–2634-4920–5925بر اساس استاندارد ملی شماره های  : روش آزمون 

و نظرات فعاالن بازار پسته15اقتباس بر اساس متغیرهای استاندارد 
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معیارهای پذیرش محصوالت پذیرش شده در انبار
برای پذیرش در انبارقلمیسبزکشمش ی مشخصات کیفبرای پذیرش در انبار سبززیرهمشخصات کیفی 

روش آزمونمعیار پذیرشویژگی هاردیف

1
بو، عطر، طعم

ز بو و عطر و طعم زیره سبز باید معطر و مشخص بخود بوده و عاری ا
.اشدبوهای بیگانه و بوی نا و فاقد هر گونه افزودنی و مواد آالینده ب

2

عاری بودن از حشرات کپک ها و 
غیره

زیره سبز باید از حشرات زنده و کپک ها و عمال از حشرات مرده و 
رویت قطعات بدن آنها و آلودگی جوندگان که با چشم غیر مسلح قابل

ه بزرگ اگر از بزرگ نمائی استفاده شود و در صورتیک. است عاری باشد
.برابر تجاوز کند باید در گزارش آزمون قید گردد10نمائی از 

ی تعیین مقدار آلودگ
ی مطابق استاندارد مل

1365ایران شماره 
.انجام می گیرد

روش آزمونمعیار پذیرشویژگی های شیمیایی
3

6حداکثر درصد جرمی رطوبت
استاندارد ملی ایران

1196شماره 
حداقل درصد جرمی عصاره اتری 4

غیرفرار بر اساس ماده خشک
15

استاندارد ملی ایران
1031شماره 

حداقل روغن فرار بر حسب میلی 5
گرم100لیتر در 

2/5
استاندارد ملی ایران

1818شماره 
6

1حداکثر درصد جرمی مواد خارجی
استاندارد ملی ایران

1032شماره 
.درصد وزنی باشد1بیشینه دانه های آفت زده نباید بیشتر از ▪
.درصد وزنی باشد5نباید بیشتر از( معادل دانه های آسیب دیده به دانه های معیوب)بیشینه دانه های شکسته ▪
ا کلیه دانه هائی که رنگ آنها در اثر رطوبت سیاه و مغز آنها نیز سیاه ی. درصد وزنی باشد4بیشینه میزان زیره سیاه شده نباید بیش از ▪

.پوک شده زیره سیاه شده نامیده می شود
:مواد خارجی عبارتند از هر ماده ای غیر از زیره سبز که با چشم غیر مسلح دیده می شود▪
.مواد معدنی عبارتند از شن و خاک و خرده شیشه و غیره•
.مواد آلی گیاهی عبارتند از علف، ساقه و سایر قسمت های گیاهی و هم چنین دانه های گیاهی غیر از زیره•
.مو، فضوالت حیوانی مانند فضله موش و حشرات•
ه بر محتویات جنس بسته ها باید از موادی ساخته شده باشد ک. زیره سبز درسته باید در بسته های تمیز، سالم و خشک بسته بندی شود▪

.کیلوئی است25خود بی اثر باشد، وزن کیسه ها معموال 
.انجام می شود512نمونه برداری زیره سبز طبق استاندارد ملی ایران شماره ▪

ISO6465:2009و 14برگرفته از استاندارد ملی ایران ویژگی های زیره سبز شماره

معیار پذیرشویژگی هاردیف

عاری باشدآفات زنده1

عاری باشدشن، سنگ ریزه، شیشه و سایر مواد خارجی2

طبیعیبو و مزه3

4
  so2باقیمانده میزان دی اکسید گوگرد بر حسب

0/2(درصد وزنی/حداکثر)

3(درصد عددی/حداکثر)آفت زدگی 5

2(درصد وزنی/حداکثر)مواد خارجی با منشاء گیاهی 6

13(درصد وزنی/حداکثر)رطوبت 7

2(درصد وزنی/حداکثر)دانه های نارس 8

2(درصد وزنی/حداکثر)آسیب دیده 9

2(درصد عددیی/حداکثر)آلودگی 10

5(درصد وزنی/حداکثر)شکرک زده 11

10(درصد عددی/حداکثر)دم دار 12

2(سانتی متر در یک کیلوگرم)چوب خوشه 13

1(درصد عددی/حداکثر)اختالط با ارقام دیگر 14

1036براساس استاندارد ملی ایران به شماره :  نمونه برداری15

3122براساس استاندارد ملی : روش آزمون16

شرکت بورس کاالی ایران، کشمش سبز، محل تولید، سال تولید، وزن خالص: نشانه گذاری17



34بورس کاالی ایران

معیارهای پذیرش محصوالت پذیرش شده در انبار
اربرای پذیرش در انبرطب مضافتی مشخصات کیفی 

معیار پذیرشویژگی هایردیف

عدد80عدد تا 70از گرم1000تعداد خرما در 1

باشدعاریمواد خارجی شامل شن، سنگ ریزه، فلز و شیشه2

عاری باشدآفت زنده3

عاری باشدبو، مزه، طعم غیر طبیعی و مزه ترشیدگی3

8(درصد عددی/ حداکثر)آسیب دیدگی 4

2(درصد عددی/ حداکثر)آفت زدگی 5

5(درصد عددی/ حداکثر)تغییر رنگ یافته6

5(درصد عددی/ حداکثر)صدمه مکانیکی7

6(درصد عددی/ حداکثر)تلقیح نشده 8

9
درصد / حداکثر)2به جز موارد نوشته شده در ردیف رطب با مواد خارجی چسبیده

(عددی
3

8(درصد عددی/ حداکثر)شکرک زدگی 10

2510براساس استاندارد ملی ایران به شماره : نمونه برداری➢

2721براساس استاندارد ملی : روش آزمون➢

شرکت بورس کاالی ایران، رطب مضافتی، محل تولید، سال تولید وزن خالص:نشانه گذاری➢

و فعاالن بازار2721اقتباس از استاندارد ملی به شماره * 

ویژگی هاردیف

1

سکه طالی تمام بهار آزادی طرح امام خمینی 
ل براساس استاندارد بانک مرکزی ضرب سا( ره)

1386

برای پذیرش در انبارسکه طال مشخصات کیفی 
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معیارهای پذیرش محصوالت پذیرش شده در انبار
برای پذیرش در انباربرنج مشخصات کیفی 

معیار پذیرشویژگی هایردیف

حسی و عمومی1
دانه های برنج باید سالم، تمیز، یکنواخت و بدون بوی

.خارجی یا بویی که نشانه فساد است، باشد

عاری بودن از آفت زنده2
چشم برنج باید عاری از هرگونه الرو و افت زنده که به وسیله

.غیرمسلح دیده می شود، باشد

13.5(حداکثر درصد وزنی)رطوبت 3

80(حداکثر درصد وزنی)دانه کامل 4

5
ط حداقل متوس)میانگین طول دانه 

(میلیمتر
6.5

6
حداقل به )نسبت طول به قطر 
(میلیمتر

2.7

1(رمحداکثر دانه در کیلوگ)شلتوک 7

8
گرمادیده، نارس و یا غیرطبیعی،

(حداکثر درصد وزنی)آسیب دیده 
3

2(حداکثر درصد وزنی)دانه های گچی 9

10
حداکثر )دانه های شکسته و خرد 

(درصد وزنی
8

5(حداکثر درصد وزنی)سایر ارقام 11

12
حداکثر درصد)دانه های سرسوخته 
(وزنی

1

1(حداکثر درصد وزنی)مواد خارجی 13

.صورت می پذیرد12004و 13535براساس استاندارد ملی ایران به شماره : نمونه برداری

.صورت می پذیرد2705و 127براساس استاندارد ملی : روش آزمون

ده آزمایش های مربوط به ویژگی های میکروبیولوژیکی، فلزات سنگین، مایکوتوکسین ها، سطوح آالینده ها و باقیمان
.آفت کش  های کشاورزی و انباری انجام نمی شود

به تایید اولیه انبار برسد، برای بررسی بندهای دیگر به 2و 1برنج تحویلی به انبار درصورتی که براساس ویژگی های ردیف 
آزمایشگاه ارسال می شود

و فعاالن بازار127اقتباس از استاندارد ملی به شماره * 



فرایند پذیرش کاال در انبارهای پذیرش شده نزد بورس کاالی ایران
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پذیرش محصول در انبار و صدور  
(الکترونیکی و چاپی)قبض انبار 

پذیرش
م مرجوع کاال به صاحب آن به دلیل عد

برخورداری از استاندارها ی الزم

عدم پذیرش ی ارزیابی کمی و کیف
کاال و انطباق آن با 

استانداردهای اعالمی
بورس کاال

ه تبدیل شدن قبض انبار ب
دارایی مالی قابل معامله 
تحت عنوان گواهی سپرده
کاالیی طی یک روز کاری

قبض ورود به انبار موقت
112663:شماره گواهی

09:07:54: ساعت و تاریخ صدور

04/07/1398

08:44:20:ساعت و تاریخ چاپ

12/08/1398

الفشرکت :نام انبار

.33پالک --مطهرییابانخ-شهرستان بافت–استان کرمان :آدرس انبار

(90802گپس )9908طالی سبز زرند 30-23پسته فندقی :نام و نوع کاال

کیلوگرم:واحد شمارش500:تعداد یا مقدار

(ریال): واحد پول و قیمت

08/98:تاریخ انقضای کاال

غالمعلی احمدی:نام مالک

44525اح غ:کد بورسی

10پالک -کوچه گلشن–خیابان امام -شهرستان زرند–استان کرمان :آدرس مالک

محل امضای مالک 
زد مخصوص نسخه بایگانی ن)

(انباردار

محل مهر انبارnazer:کاربر

ضای مالک این قبض صرفا قابلیت تبدیل به گواهی سپرده کاالیی را دارد و فاقد هر گونه ارزش دیگر از جمله معامله می باشد و ام
.ذیل این برگه به منزله پذیرش قوانین و ضوابط بورس و انبار است( سپرده گذار)

گواهی سپرده کاالیی
08:44:2012/08/1398:ساعت و تاریخ چاپ09:07:5404/07/1398: ساعت و تاریخ صدور112663:شماره گواهی

الفشرکت :نام انبار

.33پالک --مطهرییابانخ-شهرستان بافت–استان کرمان :آدرس انبار

(90802گپس )9908طالی سبز زرند 30-23پسته فندقی :نام و نوع کاال

کیلوگرم:واحد شمارش500:تعداد یا مقدار

(ریال): واحد پول و قیمت

08/98:تاریخ انقضای کاال

غالمعلی احمدی:نام مالک

44525اح غ:کد بورسی

10پالک -کوچه گلشن–خیابان امام -شهرستان زرند–استان کرمان :آدرس مالک

محل امضای مالک 

(اردارمخصوص نسخه بایگانی نزد انب)

محل مهر انبارnazer:کاربر

(  سپرده گذار)لکمندرجات دستورالعمل پذیرش انبار و صدور معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی به منزله توافق ما بین خریدار و فروشنده است و امضای ما
.ذیل این برگه به منزله پذیرش قوانین و ضوابط بورس و انبار است
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هزینه پذیرش و انبارداری کاال در قالب گواهی سپرده کاالیی

.کیلوگرم یک محموله مجزای دیگر محسوب می شود4ریال دریافت می شود و مقادیر مازاد تا 3.200.000کیلویی 4برای هر محموله •
.ریال هزینه ارزیابی توسط صاحب کاال پرداخت شود6.400.000کیلوگرم زعفران باید مبلغ 5برای : مثال

.ودهزینه انبارداری همه محصوالت و هزینه ارزیابی زیره سبز و پسته بعد انجام معامله گواهی سپرده کاالیی از صاحب کاال دریافت می ش

(روزانه)هزینه انبارداری (پذیرش)هزینه ارزیابی محصوالت پذیرفته شده

ریال هر قطعه سکه1.050ریال جهت اصالت سنجی30.000سکه طال

ریال به ازای هر گرم15*کیلوگرم4ریال در 3.200.000زعفران

ریال به ازای هر کیلوگرم80(پاکسازی)ریال هر کیلوگرم با احتساب هزینه بوجاری 12.500زیره سبز

ریال به ازای هر کیلوگرم100ریال هر کیلوگرم2.000پسته

ریال به ازای هر کیلوگرم در روز 100ریال ثابت به ازای هر کیلوگرم در بدو ورود محصول1000کشمش

ریال به ازای هر کیلوگرم100ریال به ازای هر کیلوگرم2.000رطب مضافتی

ریال به ازای هر کیلوگرم30ریال به ازای هر کیلوگرم700برنج



فرایند انجام معامالت گواهی سپرده کاالیی

38بورس کاالی ایران

فصل پنجم



یرانفرایند انجام معامالت گواهی سپرده کاالیی در بستر معامالتی بورس کاالی ا

39بورس کاالی ایران

در گواهی سپرده کاالیی به شخص ثالثفروش 
بستر معامالتی بورس کاالی ایران

یدتا سررستحویل فیزیکی کاال

گواهی سپرده خریدارمراجعه 
به کارگزارکاالیی 

صدور کد بورسی

واریز وجه و ارائه سفارش خرید 
گواهی سپرده کاال به کارگزاری

ی واریز وجه معامله پس از کسر کارمزدهای معامالتی و هزینه انباردار
یک روز کاری طی به حساب صاحب کاال

با  ارایه سفارش فروش به کارگزار
قیمت پیشنهادی

گواهی فروشندهمراجعه 
به کارگزاریسپرده کاالیی 

انجام معامله گواهی سپرده کاالیی 
در سامانه های معامالتی شرکت مدیریت 

فناوری بورس تهران
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فرایند انجام معامالت گواهی سپرده کاالیی
مراحل جلسه 

معامالتی
ورود 

سفارش
ویرایش و 

حذف سفارش
انجام 
معامله

ساعت معامالتی
(سکه طال)

ساعت معامالتی
(غیر از سکه طال)

دوره . 1
8:45-109-10:30گشایشپیش

حراج تک . 2
10:309قیمتی

حراج پیوسته. 3
15-10:3015-9

بسته شدن . 4
1515جلسه معامالتی

گواهی سپرده کاالییفرایند معامالتی 

یاوراق گواهی سپرده کاالی( مالیات بر درآمد)معافیت مالیاتی معامالت
(قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید7ماده 1بر اساس تبصره )



41بورس کاالی ایران

واحد مبنای قیمت نمایشی در تابلو و حداقل دارایی برای تحویل کاال

گواهی سپرده  کاالیی معادل یک سکه تمام بهارآزادی100یعنی هر * 

توجه ... و اصوالً صاحب کاال در تحویل کاال به انبار به موارد چون حداقل میزان الزم از کاال برای نمونه برداری، هزینه حمل ونقل، هزینه پذیرش * 
ا در چه بسا انباردار نیز می تواند برای پذیرش کاال در انبار با کسب نظر بورس کاال، حداقلی ر. می کند و سپس به پذیرش کاال در انبار اقدام می نماید

.کیلوگرم می باشد500برای نمونه، حداقل میزان کشمش قابل تحویل به انبار در حال حاضر . نظر بگیرد

م تاالزدر صورتی که تعداد گواهی سپرده در مالکیت کمتر از حداقل دارایی برای تحویل گرفتن کاال از انبار باشد، آنگاه الزم است گواهی سپرده * 
. وزن مذکور توسط فرد متقاضی تحویل، از بازار معامالت گواهی سپرده در بورس کاال خریداری گردد

واحد مبنای قیمت نمایشی در تابلودارایی پایه گواهی سپرده 
ار تا حداقل دارایی برای تحویل گرفتن کاال از انب

سررسید
قطعه سکه طال1یک صدم سکه طالسکه

گرم500یک گرمزعفران

کیلو گرم25یک کیلوگرمزیره سبز

کیلوگرم500یک کیلوگرمپسته

کیلوگرم500یک کیلوگرمکشمش

کیلوگرم500یک کیلوگرمرطب مضافتی

کیلوگرم100یک کیلوگرمبرنج
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تابلو معامالتی گواهی سپرده کاالیی
تهرانبورسفناوریمدیریتشرکتوبگاهدر08/1398/07مورخکاالییسپردهگواهیمعاملهموردنمادهای

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15:ی سپرده کاالییهلینک دسترسی به تابلو معامالت گوا

منفی/مثبتتاحداکثر:قیمتینوساناتدامنه*
(-+/%5)درصد5
درغیرمتعارفنوساناتوقوعصورتدرالبته-

قیمتنوسانمحدودهمی تواندبازارناظربازار،
.دهدکاهشرامجاز

/https://cdn.ime.co.ir:لینک دسترسی به تابلو معامالت گواهی سپرده کاالیی

https://cdn.ime.co.ir/
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
https://cdn.ime.co.ir/
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
https://cdn.ime.co.ir/
https://cdn.ime.co.ir/
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تابلو معامالتی گواهی سپرده کاالیی

االیک کتابلو معامالتی گواهی سپرده کاالیی برای موارد مندرج در 

آمار 
معامالت

جزئیات 
هاقیمت

بهترین سفارش ها برای خرید و فروش

تاریخ سررسید 
سال/ماه
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سهامداران عمده گواهی سپرده کاالیی
نگینزعفرانمحصولنمونهبرایحقوقیوحقیقیاشخاصازاعمکاالییسپردهگواهیعمدهسهامداران

بیانگر ظرفیت خالی انبار

دهسپرگواهیعمدهسهامدارانبیانگر
وحقیقیاشخاصازاعمکاالیی

اآن همالکیتمیزانکهاستحقوقی
نشانراانباردرموجودکاالهایاز

.می دهد

افزایش ظرفیت انبار
برای پذیرش محصول 

نسبت به روز قبل

افزایش تعداد دارایی

کاهش تعداد دارایی
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نحوه محاسبه و پرداخت هزینه انبارداری 

پرداخت هزینه ها توسط مالک کاال 
برداشت از وجه معامله و واریز به )

(حساب انباردار توسط بورس کاال

t2
t0

t1

پرداخت هزینه ها توسط خریدار و 
اال انجام تسویه پیش از ترخیص ک

از انبار

دریافت محصول از 
انبار توسط خریدار

پذیرش محصول در 
انبار

معامله گواهی سپرده 
کاالیی در بورس



فرآیند تسویه و تحویل کاال
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فصل ششم
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خروج کاال از انبارو فرایندالزامات
اخذ معرفی نامه از کارگزاری مبنی بر داشتن گواهی سپرده کاالیی به عنوان دارایی•

هماهنگی با انباردار به صورت تماس تلفنی و ارسال معرفی نامه کارگزاری به انباردار از طریق اتوماسیون•

بررسی میزان دارایی مشتری از طریق سامانه و ثبت درخواست ترخیص دارایی•

مراجعه مالک کاال یا نماینده قانونی وی به همراه مدارک احراز هویت و معرفی نامه کارگزار به محل انبار•

احراز هویت دارنده گواهی سپرده کاالیی و اطمینان از مالکیت وی توسط انباردار•

اال پرداخت هزینۀ انبارداری از زمان مالک شدن کوتأیید کیفیت و کمیت محصول تحویل شده توسط خریدار•

.صدور گواهی خروج محصول از انبار و تحویل دادن محصول به دارنده گواهی سپرده کاالیی•



تخلف های معامالتی در بازار گواهی سپرده کاالیی
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فصل هفتم



معامالتیتخلفهای
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 هایسفارشو تکنیک هادر بازار گواهی سپرده کاالیی شامل بعضی از معامالتیتخلف های
. را به وجود می آوردقیمت هانامتعارف می باشد، که امکان دستکاری در 

مبتنی بر اطالعات و دست کاریدر قیمت ها به دو نوع دست کاریشیوه های
.می شودمبتنی بر معامله تقسیم دست کاری

به لفمتخبرخط شخص معامالتاین تخلف ها ممکن است منجر به محدودیت دسترسی به 
.  طور موقت یا دائمی  گردد

یاری در بازار گواهی سپرده کاالیی شامل موارد بسمعامالتیمصادیق تخلف  های مهم ترین
.است که الزم است مورد توجه فعالین بازار گواهی سپرده کاالیی قرار گیرد



معامالتیتخلفهای

شوک قیمتی / شوک حجمی

سفارش چینی

القاییمعامالتانجام 

تبانی

ارائه اطالعات گمراه کننده و انتشار شایعه 

معامله با خود و انجام معامله در روز سررسید آتی در بازار گواهی با هدف تاثیر گذاری بر قیمت تسویه آتی
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شوک قیمتی / شوک حجمی

از رپایین تباالتر یا قیمت هاییخرید و فروش با سفارش هایثبت 
جاری بازار ممکن است منجر به ایجاد یک روند صعودی یامظنه های

. نزولی در قیمت سهم شود

ت به مطابق تصویر اگر فردی سفارش خریدی با حجم قابل توجه نسب
به قیمت ( هزار گواهی50مثال با حجم )مجموع سفارش های موجود 

چرا که . می آیدوارد کند، ظن دستکاری در قیمت به وجود 8930
یسفارش ها، پایین ترعلی  رغم وجود سفارش  های فروش با قیمت  های 

. تخرید وی تماماً با قیمت حداکثر آستانه قیمتی مجاز وارد شده اس
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سفارش چینی

فارش حذف یا ویرایش تمام یا بخشی از سفارش ها یا تغییر اولویت در صف پس از س
چینی مکرر 

ثبت، ویرایش یا حذف سفارش یا انجام معامالت به نحوی که باعث تعیین
یا قیمت هایی نظیر تسویه، پایانی یا آغازین ، متفاوت از جریان عادی معامالت

ایجاد ظاهری غیرواقعی از روند معامالت گردد 

س از ورود سفارش با اعتبار روزانه یا ورود سفارش با اعتبار بیشتر از یک روز پ
جلسۀ معامالتی و حذف آن در روز بعد در جهت القای رونق یا رکود در بازار

آنالین یا معامالتیاقدام مکرر به ثبت و حذف سفارش از طریق سامانه های 
کارگزاری

52



(انجام معامله با قیمت نامتعارف)سفارش چینی

در (خرید)فروش قیمت و (کاهش)افزایشسنگین به منظور(فروش)خرید 
در یک یا چند نماد وابسته (پایین تر)باالتر قیمت های 

م کم با انجام معامله در حجگواهی سپرده کاالیی اخالل در فرآیند قیمت گذاری 
با با قیمت های نامتعارف و یا انجام معامالت هماهنگ شده و یا معامله ای متفاوت

.جریان بازار

د، به جای یک نمامعامالتیفرض کنید شخصی با هدف رونق بخشیدن به تابلوی 
100برگه سهم، اقدام به ارسال 100،000اقدام به ارسال یک سفارش با حجم 

. برگه گواهی در هر سفارش کند1000سفارش به تعداد 

می تواندکه … و1234، 1111، 999ارسال سفارش با اعداد خاص مانند 
خاص باشد نیز ممکن است از دید ناظر بازار منظوریپیام یا نشان دهنده

.دستکاری قیمت و تخلف محسوب شود
53



(انجام معامله با قیمت نامتعارف)سفارش چینی

دوم همظنبرتر اول و دوم تعدادی سفارش با حجم کم جهت پوشش مظنهمطابق تصاویر زیر، چنانچه فرد یا افرادی بین 
گیری از قرار دهند به طوری که سایرین امکان مشاهده فاصله قیمتی را نداشته باشند، ممکن است دستکاری بازار و جلو

.شفافیت بازار تلقی شده و تخلف محسوب شود

54



(انجام معامله با قیمت نامتعارف)سفارش چینی

و بعد داده اندقرار 8400و به قیمت 250،000سفارش با حجم سنگین ( ام قسمت خرید 5مظنهدر )فرض کنید فرد یا افرادی 
چنین اقدامی نیز تخلف . می نماینداقدام به حذف سفارش خود 8400از کاهش قیمت آخرین معامله به اعداد نزدیک به 

.می شودمحسوب 
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(انجام معامله با قیمت نامتعارف)سفارش چینی

ثبت سفارش خریدبه گونه ایقابل توجه، حجم هایمختلف و با قیمت هایدر مثالی دیگر فرض کنید، فرد یا افرادی در 
عامله به هر کرده باشند که تاثیر محسوسی بر روند عرضه و تقاضا نماد داشته باشد و بعد از نزدیک شدن قیمت آخرین م

.می شودچنین اقدامی نیز تخلف محسوب . ، اقدام به حذف سفارش خود کنندسفارش هاکدام از این 
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(ایجاد انحصار)سفارش چینی

ین به اندازه ای که کنترل عرضه یا تقاضا و امکان تعیگواهی سپرده کاالیی خرید 
قیمت برای یک یا چند شخص را فراهم نماید 

سفارش چینی گسترده در قسمت های پایینی صف های خرید و فروش با هدف 
طوالنی شدن صف به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگران در جهت اهدافی 

...  ل وخاص مانند شمول در ضوابط رفع گره های معامالتی و یا فعالیت در طرف مقاب

کیلوگرم زعفران است و فرد یا 50فرض کنید نمادی دارای صف خرید با حجم 
کیلوگرم سنگین تر کرده و بعد از10افرادی با وارد کردن سفارش هایی این صف را 

.  ندنزدیک تر شدن صف به سفارش این افراد، اقدام به حذف یا ویرایش آن می کن
.  می شودچنین اقدامی نیز تخلف محسوب 
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القاییمعامالتانجام 

ورود سفارش خرید یا فروش با هدف القای رونق و حذف سفارش وارده پس 
ک از ورود سفارش های دیگر و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر، توسط ی

بصورت هماهنگشخصیا چند 

و معامله در سمت مقابل( مچینگ)دستکاری قیمت بازگشایی
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.که منجر به افزایش یا کاهش قیمت شودهماهنگ شدهانجام رقابت کاذب و 

ساختگی برخالف اصول متعارف و منصفانه بازار جهت گریز از معامالتانجام 
.مقرراتی بازارمحدودیت های

ی یا القاء با اهدافی مانند ایجاد قیمت های ساختگنجام معامالتی بدون تغییر مالکیت نهاییا
(معامالت هماهنگی که ذینفع واحد دارند)رونق یا رکود در بازار
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(هماهنگ شدهمعامالت)تبانی



و منفییاجو مثبت و ایجادیادر بازار شایعهارائه اطالعات خالف واقع، انتشار 
ریدیگیابه نفع خود کاالیافروش گواهی سپرده یاخریدسوءاستفاده از آن جهت 

ی گواهقیمترویه بیافزایشنادرست به منظور یاکنندهارائه اطالعات گمراه 
باالتر قیمتو فروش آن به کاالیاسپرده 

پرده گواهی سقیمترویه بیکاهشنادرست به منظور یاکنندهارائه اطالعات گمراه 
کمترقیمتآن به خریدو کاالیا

60

ارائه اطالعات گمراه کننده و انتشار شایعه 



یر گذاری توسط بورس ابطال میگردند ولیکن بعلت تاثمعامالتاین نوع )معامله با خود
(بر قیمت و گمراه کردن مشتریان بشدت برخورد می شود

هر گونه اقدام به منظور تثبیت، کاهش یا افزایش قیمت دارایی پایه جهت 
مرتبطگواهی سپرده تاثیرگذاری در قیمت 

انجام معامله در روز سررسید آتی در بازار گواهی با هدف تاثیر گذاری بر قیمت
تسویه آتی

61

معامله با خود



سایر موارد مهم در خصوص معامالت گواهی سپرده کاالیی
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بیشتر بدانید



مشخصات دارایی پایه گواهی سپرده کاالیی

63بورس کاالی ایران

استانداردپذیر بودن کاال و قابلیت تفکیک آن به محموله های استاندارد

قابلیت ماندگاری کاال برای یک دوره زمانی قابل قبول

عدم افت قابل توجه کیفیت طی دوره انبارداری

(نیاز به انبارش کاال)در انبار کاالهای نیازمند به نگهداری 

عدم وجود محدودیت و موانع جهت انجام معامالت و کشف نرخ کاال

.... .است که گواهی سپرده بر روی آن راه اندازی می شود، مانند سکه، زعفران، زیره و کاالیی : دارایی پایه گواهی سپرده کاالیی



فرایند توثیق اوراق گواهی سپرده کاالیی برای تأمین مالی از بانک

8بورس کاالی ایران

در صووورت اعووالم فسووخ 
، قرارداد از جانب وثیقوه گیر

کووارگزار مکلووف بووه رفووع 
د از ک( فریز)محدودیت ناظر 

مسدودی توثیق می باشد

تایید فرم درخواست توثیق توسط وثیقه گیر و معرفی کارگزار ناظر یا فروشنده مورد توافق طرفین 

تایید درخواست توثیق توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و انعکاس آن در سامانه به منظور اجرای توثیق

گیر توسط شرکت سپرده گذاری مرکزیوثیقهاز سویتغییر کارگزار ناظر گواهی سپرده کاالیی به کارگزار معرفی شده 

فروش اوراق گواهی سپرده کاالیی توسط 
سمی وثیقه گذار تا سررسید مطابق وکالتنامه ر

متضمن اعطای اختیار فروش از وثیقه گیر

ت پرداخت کل مطالبات بانک و برداش
مازاد بر آن توسط وثیقه گذار 

ه گذار تسویه تسهیالت توسط وثیق
به صورت نقدی تا سررسید 

رفع مسدودیت اوراق گواهی 
سپرده کاالیی توثیق شده 

ن اعطای اختیار وکالتنامه رسمی متضمبا داشتن )تکمیل و ارسال فرم  درخواست توثیق توسط وثیقه گذار و یا وثیقه گیر 
مرکزیبه شرکت سپرده گذاری ( توثیق گواهی سپرده کاالیی

پرداخت کارمزدهای توثیق گواهی سپرده کاالیی به شرکت سپرده گذاری مرکزی توسط وثیقه گذار

روشندهبر روی کد مسدودی مربوط به اوراق گواهی سپرده کاالیی توثیق شده توسط کارگزار ف( فریز)اعمال محدودیت 

فروش اوراق گواهی سپرده کاالیی توسط 
سمی وثیقه گیر در سررسیدمطابق و کالتنامه ر

متضمن اعطای اختیار فروش از وثیقه گذار 

رگزار پرداخت کل مطالبات وثیقه گیر توسط کا
ناظر و پرداخت مابه التفاوت به وثیقه گذار

در صورت عدم امکان فروش اوراق، اخذ مجوز 
ار از شرکت سپرده گذاری و ترخیص کاال از انب
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کارمزد معامالتی گواهی سپرده کاالیی

شرح
جمعفروشخرید

حداکثر 
کارمزد خرید

حداکثر کارمزد 
فروش

جمع

کارمزد به میلیون ریالنسبت به ارزش معامله

ه 
رد

سپ
زد

رم
کا

ی 
الی

کا
سک

از 
ر 

غی
ه 

ال
ط

0.00150.00150.003100100200کارمزد کارگزاران

0.00040.00040.0008100100200کارمزد بورس کاال

0.000250.000250.0005100100200کارمزد سپرده گذاری مرکزی 

0.00010.00010.00025050100حق نظارت سازمان بورس

0.00150.00150.003100100200نکارمزد مدیریت فناوری بورس تهرا

0.00240.00240.0048جمع کل

ی 
الی

کا
ه 

رد
سپ

د 
مز

ار
ک

ال
 ط

که
س

0.000750.000750.0015100100200کارمزد کارگزاران

0.00020.00020.00045050100کارمزد بورس کاال

کارمزد سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار تسویه وجوه

0.0001250.0001250.000255050100

0.00010.00010.00025050100حق نظارت سازمان بورس

0.000750.000750.00155050100نکارمزد مدیریت فناوری بورس تهرا

0.001250.001250.0025جمع کل

معاملهوجهازکهفروشندهکارمزدمبلغریال،میلیون100فرضیارزشبهفندقیپستهکیلوگرم100فروشجهت:مثال

.باشدمیریال240.000مبلغنیزخریدارکارمزدوریال240.000می شود،کسروی



معافیت مالیاتی گواهی سپرده کاالیی

اجرایتسهیلراستایدرجدیدمالینهادهایوابزارهاتوسعهقانون7مادهمطابق❑
زااوراقاینانتقالونقلازحاصلدرآمداساسی،قانونچهارموچهلاصلکلیسیاستهای

.می باشدمعافافزودهارزشبرمالیاتپرداخت

.می باشدافزودهارزشبرمالیاتازمعافکشاورزیکاالهایوطالسکهفروشوخرید❑

براتمالیمشمولآنهامعامالتکهکاالهاییخصوصدرمالیاتیامورسازمانتأییدصورتدر❑
وخریدعمالًکاالیی،سپردهگواهیمعامالتکارگردشبهتوجهبا:می شودافزودهارزش
بیننیمیامعامالتمابقیوگرفتهانجامتحویل گیرندهوعرضه کنندهبینتنهاکاالفروش

درآمدوشدهمحسوببهاداراوراقفروشوخریدبورس،درکاالییسپردهگواهیخریداران
.میباشدمعافافزودهارزشبرمالیاتپرداختازاوراقاینانتقالونقلازحاصل
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تعهدات انباردار و بورس کاالی ایران در زمان ترخیص کاال از انبار

تعهدات در 
زمان ترخیص

ترخیص کاال بعد از سررسیدترخیص کاال قبل از سررسید

اتتطبیق با مشخص
ق با ادعای صاحب کاال مبنی بر عدم تطبی

مشخصات 
اتتطبیق با مشخص

ادعای صاحب کاال مبنی بر 
عدم تطبیق با مشخصات

تعهدات انباردار
بر اساس تحویل کاال

مشخصات کیفی

:ارسال به آزمایش مجدد
التحویل کا: تطبیق با مشخصات( الف
تهیه : عدم تطبیق با مشخصات( ب

محصول مطابق استاندارد و تحویل به 
دارنده گواهی سپرده کاالیی

بر اساس تحویل کاال
مشخصات کیفی

پیگیری موضوع از مراجع 
قانونی خارج از بورس

تعهدات بورس
کاالی ایران

نظارت بر فرایند 
تحویل

مکلف نمودن انباردار به تهیه محصول 
واهی مطابق استاندارد و تحویل به دارنده گ

سپرده کاالیی
تعهدی ندارد

تعهدات انباردار و بورس کاالی ایران در زمان ترخیص کاال از انبار



(زودهکاالهای معاف از مالیات بر ارزش اف)ثبت حسابداری اوراق گواهی سپرده کاالیی 
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خریدار با قصد تحویل کاالخریدار با قصد سرمایه گذاری(عرضه کننده)سپرده گذار رویداد

سپردن کاال به انبار
90گواهی سپرده کاالیی–موجودی کاالی امانی 

--
90موجودی کاال

عرضه  اولیه گواهی سپرده
ریال، 100کاالیی با قیمت 

ریال، 90بهای تمام شده کاال 
ریال 5هزینه انبارداری 

وجه نقد
بهای تمام شده کاالی فروش رفته

هزینه انبارداری

95
90
5

100سرمایه گذاری  در گواهی سپرده کاالیی

-
فروش

یگواهی سپرده کاالی-موجودی کاالی امانی
100

100وجه نقد90

ی فروش گواهی سپرده کاالی
ا در بورس به خریدار نهایی ب

ریال، هزینه 111قیمت 
ریال2انبارداری 

-

111گواهی سپرده کاالیی-موجودی کاال امانی109وجه نقد

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی
یسود سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالی

100
9

111وجه نقد

ری تحویل کاال هزینه انباردا
ریال7

--

بهای خرید-موجودی  کاال
هزینه انبارداری

111
7

گواهی سپرده کاالیی-موجودی کاال امانی
وجه نقد

111
7



(زودهکاالهای مشمول مالیات بر ارزش اف)ثبت حسابداری اوراق گواهی سپرده کاالیی 
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قاطع هش ارزش در مکابا توجه به اینکه روش ارزشیابی سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی، روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش است بنابراین در صورت-1
.  گزارشگری، زیان کاهش ارزش شناسایی میگردد

.یاتی میباشدید سازمان امور مالتایبر مبنای اولین معامله انجام شده در بورس کاال محاسبه شده و ارتباطی با بهای تمام شده خرید کاال ندارد، که این نحوه عمل موکول به -2



یانبارهای پذیرش شده در بورس کاالی ایران برای معامالت گواهی سپرده کاالی

ظرفیتتعداد انبارهای مورد پذیرشکاال

قطعههزار4820طالسکه
تن924(معمولیپوشالونگین)زعفران

تن3230پسته
تن3506سبززیره
تن220خرما

تن2200کشمش
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با سپاس از توجه شما

بورس کاالی ایران


