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(استفاده از کد معامالتی سهام برای انجام معامالت)تسهیل فرآیند اخذ کد معامالتی برای مشتریان 

تسهیل شرایط خرده فروشی کاال

امکان خرید آنالین گواهی سپرده بدون مراجعه یا ارایه سفارش به کارگزار

تفکیک مشتریان خرد از مشتریان عمده در بازار فیزیکی و بهبود فرآیند کشف نرخ 

انجام معامالت به صورت قطعی با تسویه نقدی وجه معامله در کوتاهترین زمان ممکن

(بار پذیرش شده در بورسبه دلیل وجود کاال در ان)ارایه تضامین کمتر توسط تولیدکننده نسبت به تضامین بازار فیزیکی 



کهاستبهاداریاوراقکاالیی،سپردهگواهی
االکمعینیمقداربرآندارندهمالکیتدهندهنشان
و بهاداراوراقمرکزیسپرده گذاریشرکتکهاست
سطتوصادرهانبارقبضپشتوانهبهوجوهتسویه

آنصدوربهاقدامکاال،بورستأییدموردانبارهای
.می نماید

مصوبه شورای عالی بورس و 

اوراق بهادار مورخ  

1393/03/12

شناسایی گواهی 

ه سپرده کاالیی ب

عنوان ورقه بهادار

پیش نیاز صدور 
گواهی سپرده 

کاالیی

کاالبورسدرشرایطحائزانبارهایپذیرش

پذیرشموردانبارهایدرکاالوجود



4

: ذیل استبورس کاالی ایران قبل از راه اندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی اقدام به پذیرش انبار می نماید که پذیرش انبار منوط به موارد

فنیضوابطرعایت.1

مالیضوابطرعایت.3

معتبربیمه نامهارائه.2

کاالهربهمربوطانبارپذیرشلیستچکمطابقالزمیاستانداردهاحداقلازبرخورداری

باراندرشدهسپردهکاالهایبهاحتمالیخسارتهرگونهورودصورتدرانباردارتوسطخسارتجبران

انباردارتوسطمرکزیسپرده گذاریشرکتنزدالزمتضامینتودیع

رانایکاالیبورسبازرسانمراجعهباحضوریصورتبهانبارهابازرسی
ا نظارت بر انباره
توسط بورس 
کاالی ایران

مداربستهدوربین هایطریقازآنالینصورتبهانبارهارصد•
بورسیانبارهایموجودیازشدهتاییدهایگزارشاخذ•



کاالیی،سپردهگواهیمعامالتتسویهمرجععنوانبهوجوهتسویهوبهاداراوراقمرکزیسپرده گذاریشرکت
بهاقدام،پذیرشدورهطولدرانباردرکاالکیفیوکمیشرایطحفظوانباردارتعهداتایفایتضمینجهت
:استذیلچارچوبدرمعموالکهمی نمایدخودضوابطاساسبرانباردارازتضامیناخذ

ضمانت نامه بانکی معادل درصدی از ارزش ریالی ظرفیت انبار مورد پذیرش 

توثیق سهام و اوراق بهادار نزد این شرکت معادل درصدی از ظرفیت ریالی انبار مورد پذیرش 
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تری، عالوه در هنگام ثبت سفارش خرید توسط مشتری، می بایست کنترل های قابل انجام در حساب مش
درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده وجه 9بر ارزش سفارش و کارمزدهای ارکان، شامل کنترل 

.معامله نیز باشد 

                                            
                  

ین در هنگام ایجاد و گشایش نماد معامالتی، بورس الت معامالتی و حداکثر حجم هر سفارش را تعی
را بر اساس تعداد"حداقل مقدار خرید"های خدمات برخط طبق اعالم قبلی بورس نماید و شرکتمی

.ندرا در سامانه آنالین خود اعمال می نمای"حداکثر مقدار خرید"گواهی سپرده کاالیی و همچنین 
 ح                  

ا پیغامی برای در هنگام ثبت سفارش خرید مشتری در نمادهای گواهی سپرده کاالیی میلگرد، توافقنامه ی
.  ا ثبت نمایدمشتری نمایش داده شود و مشتری صرفا با تایید و پذیرش آن بتواند سفارش خرید خود ر                                                  
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رده ترخیص خودکار گواهی سپ•
کاالیی پس از انجام معامالت

در پایان جلسه معامالتی 

ابقمطمنظوراینبرای.می شودانجامقیمتیتکحراجصورتبهمسکاتدسپردهگواهیمعامالت•
13:30ساعتوشرو 12:45ساعتازپیش گشایشدورهانبارپذیرشدستورالعمل29ماده1تبصره
.می شودبرگزارقیمتیتکحراج13:30ساعتراسومی یابدخاتمه

باشدینمثانویهمعامالتداراینمادهااینکاالییسپردهگواهی•
باراعتانقضایازقبلتااستموظفخریدارمعامله،ازپسو

.نمایددریافتانبارازراخودکاالیکاالییسپردهگواهی 

طریقدازتواننمی(سهام)بورسیکدبودنداراباصرفامشتریان•
ریدخبهاقداماندنمودهاخذخودکارگزارازکهبرخطدسترسی
.نمایندمیلگردکاالییسپردهگواهی

عدم نیاز به اخذ کد معامالتی•
بورس کاال 



رسمیتعطیلیوجودصورتدروباشدمیهفتههرسه شنبهروزهایثانویاطال تامعامالتیروزهای•
.می شودمنتقلبعدکاریروزاولینبهمعامالتیروز

معاملهبهمنجرعرضهآخرینمعامالتقیمتمیانگیندرصد-+/5نمادهرمجازقیمتنوسانمحدوده•
نشدهانجامزیکیفیبازاردرعرضهکهصورتیدر.باشدمیفیزیکیبازاردر(تولیدکننده)انباردارکاتدمس
.می باشدعملمالکبازارآندرپایهقیمتباشدنشدهمعاملهبهمنجریا

.بودواهدخمعامالتینمادسررسیدبهمطابقشده،معاملهکاالییسپردهگواهی اعتبارانقضایتاریخ•
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معامله،قیمتاساسبرمربوطهالتفاوتمابه.استدرصد-5انباردار،توسطتحویلمجازخطای•
.دگردمیواریزخریدارحساببهانباردارتوسطانبار،ازکاالحملازپسکاریروزسهحداکثر



گواهیاراعتبانقضایتاریخازبعدهفتهشنبهتا)انبارازکاالتحویلمهلتزمانتاانبارداریهایهزینه•
  م                                      ولینمی شوداخذ(کاالییسپرده
    ن       ن                                                    
.                      ح      ن    ح                              
افتهرگونهمسئولیت.شوداطال  رسانیبورستوسطوشدهاعالمانباردارتوسطمتفاوتیهزینهآنکهمگر
مالیاحتخساراتجبرانبهملزمانبارداروبودهانباردارعهدهبرنگهداریدورهطولدرکاالوکیفیکمی
.بودخواهد

کارگزار.دنمایارائهخریداربهوصادرراصورتحسابکاالتحویلازپساستمکلف(انباردار)تولیدکننده•
نشانیوکدپستیاقتصادی،کدشاملصورتحسابصدوربراینیازمورداطالعاتاستموظففروشنده
.نمایدارائهانبارداربهراخریدار
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15بورس کاالی ایران

کیلوگرمهردرریال2,300,000قیمتباکاتدمستن20خرید:مثالعنوانبه•
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با سپاس از توجه شما

بورس کاالی ایران


