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 مقدمه

يافته براي تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستيابي به اثرات مثبت اين مهم در اقتصاد توليد نياز به ايجاد بازاري متشکل و سازمان

هاي کااليي اندازي بورسمجلس شوراي اسالمي را بر آن داشت تا بستر قانوني الزم جهت تاسيس و راه و مصرف، دولت و

چهارم، شوراي سوم و بند )الف( قانون برنامه( قانون برنامه۹۵را در ايران فراهم سازند. در اين راستا با تصويب بند )ج( ماده )

      کااليي در ايران گرديد.هاي  عالي بورس موظف به تشکيل و گسترش بورس

موجبات تشکيل شرکت   ۸۵ماه سال  بهادار ، در آذر سپس بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس و قانون جديد بازار اوراق

، شرکت  نويسي و برگزاري مجمع عمومي بورس کاالي ايران با ادغام بورس فلزات و کشاورزي فراهم شد و پس از پذيره

      فعاليت خود را آغاز کرد.      ۸۶ابتداي مهر ماه سال  بورس کاالي ايران از

    

 ایرانارکان شرکت بورس کاالی 

 ارکان شرکت بورس کاالي ايران ) سهامي عام ( عبارتند از: 

 ( مجامع عمومي1

 ( هيات مديره2

 ( مدير عامل3

 بازرس/حسابرس( 4

سط مجمع عمومي عادي با توجه به اساسنامه، قانون شرکت توسط هيات مديره اي غير موظف مرکب از هفت شخص که تو
 .تجارت و مقررات براي مدت دو سال انتخاب مي شوند، اداره مي شود

 هم اکنون نمايندگان اشخاص حقوقي ذيل ،اعضاي هيات مديره شرکت بورس کاالي ايران را تشکيل مي دهند: 

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان -1

 گروه بهمن -2

 ن اصفهانشرکت ذوب آه -3

 صندوق بازنشستگي کارکنان وزارت جهاد کشاورزي -4

 شرکت کارگزاري بانک کشاورزي -۵

 شرکت کارگزاري بانک صنعت و معدن -۶

 شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات -7
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 توان به موارد ذیل اشاره نمود:  کاال می  از مهمترین اهداف و اثرات بورس

 کاالها؛ ستد و داد تسهيل جهت يافته سازمان و مند ايجاد بازاري قانون -1

  ؛دات و تضمين منافع طرفين معاملهتعه بر ناظر اجرايي مکانيزم طريق از کاالها بازار دهي سامان -2

 کشف شفاف قيمت کاالها براساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نياز بازار؛ -3

 بازار؛برقراري امکان اعمال مديريت ريسک در  -4
 امکان انجام معامالت نقد، نسيه، سلف، آتي و اختيار با استفاده از ابزارهاي نوين مالي؛ -۵
 فروش؛ و خريد براي مالي تسهيالت سازي فراهم و گذاري توسعه سرمايه -۶
 .بازار فعاالن دانش سطح افزايش منظور به شده  پذيرش کاالهاي خارجي و داخلي بازار وضعيت درباره رساني اطالع -7

 

 

 معافیت های مالیاتی و مزیت های خرید و فروش در بورس کاالی ایران 

( از ماليات بر درآمد حاصل از فروش کاالهايي که در %1۰( قانون توسعه ابزارهاي مالي جديد، ده درصد )7( بر اساس ماده )1

 حذف بازارها يا و ها بورس بورس هاي کااليي پذيرفته شده از سال پذيرش تا سالي که از فهرست پذيرفته شده در اين

        . شود دار بخشوده ميبها اوراق و بورس سازمان تاييد با اند نشده

( قانون توسعه ابزارهاي مالي جديد، معامالت قراردادهاي آتي نيز از پرداخت ماليات معاف 7ماده ) 1به تصريح تبصره ( 2

             .باشد مي

ون توسعه ابزارهاي مالي جديد، سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع ( قان7ماده ) 2( بر اساس تبصره 3

 به مشروط ها، صندوق گذاري سرمايه هاي گواهي سود و ها شرکت الشرکه سهم و سهام سود استثناء به ماده  اين 1تبصره 

 ماليات مشمول درآمد تشخيص براي قبول قابل هاي-هزينه جزء بهادار اوراق و بورس سازمان نزد شده  ياد بهادار ثبت اوراق

     .                     شود مي محسوب بهادار اوراق اين ناشر

 که کااليي هاي بورس در شده  ( قانون توسعه ابزارهاي مالياتي جديد، خريد و فروش کاالهاي پذيرفته17( بر اساس ماده )4

 و عمومي و دولتي هاي دستگاه و ها وزارتخانه توسط گيرند مي قرار ستد و داد مورد ها بورس آن بر حاکم مقررات رعايت با

    .        ندارد ها يده و تشريفات مربوط به آنمزا يا مناقصه برگزاري به نياز اجرايي هاي دستگاه

            

 قيمت نظام از را بورس در شده پذيرفته کاالي است مکلف دولت جديد، مالياتي ابزارهاي توسعه قانون( 1۸)  ماده اساس بر( ۵

         .نمايد خارج گذاري

ايت از محصوالت کشاورزي که در کشور توليد شده و حم منظور به کشور کل 13۸۹ سال بودجه قانون 1۵ بند اساس بر( ۶

 محصوالت گونه اين که آن بر مشروط است بالمانع 13۸۸ سال تعرفه موثر نرخ برابر 2 حداقل با واردات باشد، داراي کمبود مي
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نسبت به  درصد بيست حداکثر محصوالت اين قيمت که گردد تعرفه تعيين اي گونه به و عرضه کاال تخصصي بورس بازار در

 مشابه داخلي بيشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.
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 نحوه دریافت سفارش مشتریان نحوه دریافت کد معامالتی

 صدور و هويت احراز فرآيند باشند معامالتي يا بورسي کد داراي بايستمي بوده فعاليت به مجاز بورس در که تمامي افرادي
 :اشدبکد معامالتي به شرح زير مي

کارگزاري بايستي مدارك زير را به بورس ارائه نمايد.کليه مدارك توسط کارگزار کنترل و ضمن جهت اخذ کد مشتري)حقوقي( 
 گردد: شده و به بورس ارائه مي "برابر اصل"تطبيق با اصل آن توسط کارگزار ممهور به مهر 

 فرم درخواست کد مشتري تکميل شده که به تأييد کارگزار رسيده است؛

 کپي اساسنامه شرکت؛ 

 وزنامه رسمي آخرين تغييرات شرکت؛کپي ر 

 کپي آخرين آگهي روزنامه رسمي در خصوص اعضاي هيأت مديره و دارندگان امضاي مجاز شرکت؛ 

 صورت هاي مالي آخرين دوره مالي شرکت به همراه آخرين گزارش حسابرس و بازرس قانوني؛ 

 کپي شناسنامه اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت؛ 
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جوزها و مستندات مثبته در خصوص فعاليت مشتري درحوزه هاي مرتبط با کاالهاي پذيرفته شده حسب ساير مدارك، م 

 گردد.که طبق اين ضوابط در بورس تشکيل مي "کميته پذيرش مشتري"مصوبات 

 بورس براساس مستندات فوق اقدام به ايجاد کد معامالتي مي نمايد.

 

 باشد:کدهای معامالتی صادره شامل انواع زیر می 

 کد معامالتی عام:   

کد معامالتي است که جهت خريد و فروش کاال يا گروه کااليي خاصي ايجاد نشده و دارنده آن مجاز است به شرط عدم  

هاي پذيرفته شده در وجود محدوديت اعالمي جهت خريد کاال يا گروه کااليي خاصي در بورس، اقدام به خريد کليه کاال

 بورس نمايد؛ 

 کد معامالتی خاص گروه کاال:

کد معامالتي است که جهت خريد و فروش يک گروه کاالي خاص ايجاد شده و دارنده آن مجاز است به شرط عدم وجود  
 محدوديت اعالمي جهت خريد يک کاالي خاص، از کليه کاالهاي پذيرفته شده آن گروه کااليي نيز خريد نمايد؛

 کد معامالتي خاص کاال:   

کد معامالتي است که جهت خريد يک يا چند کاالي خاص ايجاد شده و دارنده آن مجاز است کاال يا کاالهاي خاص را نيز  
 خريد نمايد.

بورس براي کليه اشخاص حقوقي که فرم درخواست اخذ کد و مستندات مربوطه را ارائه مي نمايند، کد عام ايجاد مي نمايد. 
، درخواست مشتري به همراه مستندات ارائه "کد معامالتي خاص کاال"و  "کد معامالتي خاص گروه کاال"ت صدور جه

 ارجاع و پس از تصويب کميته کد مورد نظر صادر مي گردد. "کميته پذيرش مشتري"شده توسط بورس به 

عيين نمايد، در اين صورت سقف خريد کميته پذيرش مشتري مي تواند براي کدهاي معامالتي خاص سقف خريد ساليانه ت
کد مذکور طي يک سال نمي تواند از ميزان تعيين شده توسط کميته بيشتر گردد. بورس موظف است محدوديت مذکور را 

 در سامانه معامالتي خود اعمال و رعايت آن را کنترل نمايد.

 

 ثبت سفارش مشتریان

مشتري؛ امکان ثبت سفارش در سامانه اخذ سفارشات فعال مي گردد.  پس از اخذ کد معامالتي و افتتاح حساب بانکي توسط

 مراحل اين امر به شرح زير است:



  

8 
 

 الف( اخذ فرم درخواست خرید کاال از مشتری: 

مشتري مي بايست درخواست خود را در فرم درخواست خريد به کارگزار ارسال نمايد مواردي که مشتري در اين مرحله بايد 

 د به شرح زير است:مورد توجه قرار ده

 .هاي فرم تکميل شده باشدتمام قسمت(1

( مشخصات قيدشده در فرم سفارش خريد با مشخصات فرم درخواست کد مشتري که در مرحله اخذ کد تکميل شده يکسان 2

 باشد.

 ( امضا با نمونه امضا اخذ شده در مرحله اخذ کد يکسان باشد.3

 ارش کاال توسط کارگزار:ب( ثبت درخواست مشتری در سامانه ثبت سف

 کارگزار پس از اخذ سفارش خريد از مشتري اقدام به ثبت سفارش مذکور در سامانه ثبت سفارش بورس کاال مي نمايد.

 

 

 فرآیندی که در حین ثبت سفارش رخ می دهد به شرح زیر است.

 معامالت غیر اعتباری:  

 شود.( درخواست خريد وارد سامانه ثبت سفارشات بورس مي 1

( سامانه درخواست را با محدوديت هاي کاال اعم از خاص، عام يا گروه کاال هم چنين سهميه مقرر )درصورت وجود( مي 2

 سنجد.

( پس  از آن که درخواست از مرحله دوم عبور کرد سامانه حساب بانکي مشتري را کنترل و پيش پرداخت خريد را کنترل 3

 مي نمايد.

ساب مشتري توسط سامانه دستور بلوکه کردن وجه پيش پرداخت به بانک توسط سامانه ارسال ( پس از کنترل موجودي ح4

 مي گردد.

 ( پيش پرداخت خريد در حساب مشتري بلوکه مي شود.۵ 

 ( سفارش مشتري به تاالر معامالت ارسال مي شود.۶
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 معامالت اعتباری

 ( درخواست خريد وارد سامانه ثبت سفارشات بورس مي شود.1

سامانه درخواست را با محدوديت هاي کاال اعم از خاص، عام يا گروه کاال هم چنين سهميه مقرر )درصورت وجود( مي ( 2

 سنجد.

 ( ارسال سفارش مشتري به تاالر معامالت3

 ارسال فرم اعتباري براي فروشنده جهت تاييد اعتبار (4

 

 

 سایر اطالعات در مرحله ثبت سفارش

 اطالعيه عرضه قيد مي گردد.( ميزان پيش دريافت در 1

 ( زمان اخذ سفارش درحال حاضر در رينگ تک کااليي ها به شرح زير مي باشد:2

 روز عرضه  ۹/4۵رينگ کشاورزي: تا ساعت 

 روز عرضه1۰/3۰رينگ فلزات: ساعت 

 روز عرضه12/3۰رينگ پتروشيمي: تا ساعت  

 روز عرضه11تا ساعت رينگ صادراتي:  

 روز عرضه  11/3۰ي: تاساعت رينگ فراورده هاي نفت

 عرضهروز 12رينگ فرعي: تا ساعت 

در صورتي که خريدار پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله از خريد کاال منصرف شود و يا چنانچه کارگزار خريدار به هر 

اتب انصراف خريدار بايد علت نتواند نسبت به خريد کاالي موضوع سفارش اقدام کند، پيش دريافت مشتري آزاد مي شود. مر

 قبل از تحقق معامله ذيل فرم سفارش مربوطه، درج و به امضاي طرفين برسد.
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 نحوه انجام معامالت در بورس کاال به تفکیک هر گروه کاالیی

 نحوه اعالم عرضه ها و آمار معامالت

جهت عرضه کاالها در بورس، کارگزار اطالعيه عرضه سندي است که پيش از انجام معامالت توسط بورس منتشر مي شود. 
کننده را به همراه اطالعات و مستندات زير در قالب فرم کننده بايد فرم سفارش فروش تکميل شده توسط عرضهعرضه

 ظهر روز کاري قبل از روز عرضه به بورس ارايه نمايد: 12اطالعيه عرضه و حداکثر تا ساعت 

 ( مشخصات کاالي قابل عرضه1

 ي قابل عرضه( حجم کاال2

 کننده( حداکثر افزايش عرضه توسط عرضه3

 ( نوع معامله، در معامله سلف ذکر سررسيد تحويل کاال و در معامله نسيه ذکر شرايط پرداخت4

 ( قيمت پايه۵

 ( تاريخ عرضه۶

 کننده و توليدکننده( نام عرضه7

ميزان دقيق بخش نقدي و اعتباري و هم چنين ذکر  ( نوع تسويه شامل نقدي يا اعتباري و در صورت تسويه اعتباري تعيين۸
 اسناد مورد نياز جهت تسويه

 بندي و مکان  تحويل( زمان۹

 بندي( نوع بسته1۰

 ( ساير اطالعات به درخواست بورس11

 

 باشد:اطالعیه عرضه منتشره توسط بورس باید حاوی اطالعات زیر 

 باال که به تائيد بورس برسد 1۰تا  1( بندهاي 1

 محدوديت نوسان قيمت پايه (2

 ( محدوديت نوسان قيمت مجاز در صورت وجود3

 ( واحد پايه تخصيص4

 ( حداقل خريد۵
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 ( حداقل خريد جهت کشف نرخ۶

 ( حداقل تغيير قيمت سفارش7

 ( حداکثر خريد در صورت وجود۸

 

 نکات با اهمیت در معامله کاال در بورس

شود. ز تحويل، استاندارد کاال و هزينه انبارداري در قالب اميدنامه منتشر ميساير اطالعات عمومي کاال از جمله خطاي مجا

 اطالعات منتشره در قالب اميدنامه جزء الينفک اطالعيه عرضه است.

 روز کاري قبل از عرضه و براي رينگ صادراتي 1اطالعيه  براي  کليه محصوالت 

مبناي انجام معامالت است و سفارشات خريد بر مبناي آن اخذ روز کاري قبل از عرضه منتشر مي شود. اطالعيه عرضه  2 

 مي گردد.

 

 ارائه درخواست فروش:

 مراحل ثبت درخواست فروش به شرح زير است:

 روز قبل از عرضه 12( اخذ فرم درخواست فروش از فروشنده تا قبل از ساعت 1

 روز قبل از عرضه  12تا قبل از ساعت ( ثبت درخواست فروش در سامانه بورس 2

 روز قبل از عرضه  ۵/3۰( دريافت تاييديه اتاق پاياپاي تا ساعت 3

 ( انتشار اطالعيه عرضه4

 

 

 مراحل انجام معامالت فیزیکی:

شد؛ که اطالعيه عرضه منتشر گرديد و به اطالع عموم فعاالن بازار رسيد و درخواست هاي خريد از مشتريان اخذ پس از آن

از طي کليه مراحل شود و پسطور جداگانه عرضه ميگردد. در تاالر هرکاال بهسفارشات خريد به تاالر معامالت ارسال مي

 شود.معامله کاالي بعدي عرضه مي
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 معامالت تک کاالیی و چند کاالیی 

 مراحل انجام معامالت به شرح زیر است:

زمان این دوره به میزان عرضه و شرایط حاکم  گشایش: این دوره به زمان سبز مشهور است.دوره (1

 بستگی دارد.

 الف( عرضه کننده کاال را با قيمت پايه اعالمي در اعالميه عرضه، عرضه مي کند.

 ب( سفارشات کارگزاران که در سامانه ثبت شده و به تاالر ارسال شده مشاهده مي گردد.

 ج( خريداران حق کاهش حجم دارند.

 ش قيمت دارند.د( خريداران حق کاه

 ه( خريداران حق افزايش قيمت دارند اما حتي اگر قيمت خريدار و فروشنده يکسان باشد معامله اي انجام نمي شود.

 و( خريداران حق حذف سفارش خود را دارند.

 

 ( مرحله مظنه یابی2

هاي فعال مي باشد. کليه سفارشثانيه  ۶۰ين مرحله به زمان زرد مشهور است و شرايط زير بر آن حاکم است طول اين مدت ا

 باشد:شود. شرايط اين مرحله به شرح زير ميگشايش به اين مرحله منتقل ميدر پايان مرحله پيش

 ها وجود ندارد.امکان ورود و حذف سفارش 

 امکان افزايش حجم تقاضاي خريداران و کاهش حجم عرضه فروشندگان وجود ندارد. 

 سوم ابتدايي دوره، امکان افزايش ميزان عرضه و يا کاهش قيمت را دارند.فروشندگان صرفاً در زمان يک  

 توانند قيمت خود را حداکثر تا سطح قيمت بهترين سفارش فروش ثبت شده افزايش دهند.خريداران مي

 .پذير استکاهش حجم هر سفارش خريد صرفاً قبل از برابري قيمت آن با قيمت بهترين سفارش فروش ثبت شده امکان 

اند، معامالت با قيمت فروشنده و به چنانچه حجم عرضه بيشتر از مجموع تقاضاهايي باشد که قيمت فروشنده را پذيرفته 

 شود.اند، انجام ميميزان مجموع تقاضاهاي خريداراني که قيمت فروشنده را پذيرفته

يابي صرفاً براي يک  بار ديگر جديد مرحله مظنهچنانچه در پايان اين مرحله هيچ خريداري قيمت فروشنده را نپذيرد امکان ت 

 توسط ناظر معامالت وجود دارد.
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 ( مرحله رقابت:3

يابي مجموع تقاضاهاي خريداراني که قيمت فروشنده اين مرحله به زمان قرمز مشهور است. در صورتي که در پايان زمان مظنه

گردد. شرايط اين مرحله به شرح خريداران مذکور وارد مرحله رقابت مياند بيش از کل ميزان عرضه باشد، سفارش را پذيرفته

 باشد:زير مي

 باشد.هاي فروشندگان قابل تغيير نميسفارش 

 خريداران حق تغيير حجم تقاضاي وارده را ندارند. 

 توانند قيمت تقاضاي خود را افزايش دهند.خريداران صرفاً مي 

 راساس الويت قيمتي در صورت برابري قيمت الويت زماني انجام خواهد شد.در پايان مرحله رقابت، معامالت ب 

اند بيش از کل در صورتي که به دليل وجود محدوديت نوسان قيمت مجاز، حجم تقاضاهايي که سقف قيمت مجاز را پذيرفته

 تخصيص يافته به هر حجم عرضه باشد، عرضه به روش تسهيم به نسبت انجام خواهد شد. پس از تسهيم به نسبت، مقادير

 شوند.يک از کارگزاران نسبت به واحد پايه تخصيص، گرد مي

 

 ( مرحله نظارت:4

اين مرحله به زمان آبي مشهور است. اين مرحله پس از پايان زمان معامالت، جهت انجام اقدامات ناظر بازار از جمله تأييد 

 باشد.معامالت مي

 

 ( مرحله مازاد عرضه:5

اند بيشتر باشد، مازاد کننده را پذيرفتهيابي از تقاضاهايي که قيمت عرضهعرضه در پايان مرحله مظنه در صورتي که حجم

توانند با ارايه تقاضاي خريد با قيمت معامالت انجام شده در پايان باشد. خريداران ميعرضه در اين مرحله قابل معامله مي

نمايند. مرحله عرضه مازاد از پايان مرحله نظارت آغاز و حداکثر تا عرضه هاي مازاد يابي، اقدام به خريد عرضهمرحله مظنه

 بعدي عرضه کننده ادامه دارد.
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 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کاال

 دستورالعمل معامالت: انواع قراردادهاي قابل معامله در بورس عبارتند از: ۹ماده 

 ( قرارداد نقدي: 1

س آن، پرداخت بهاي کاالي مورد معامله و تحويل آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسويه قراردادي است که براسا

 شود. و پاياپاي انجام مي

 ( قرارداد نسيه:2

قراردادي است که براساس آن، کاال در هنگام معامله تحويل و بهاي آن در تاريخ سررسيد و براساس دستورالعمل تسويه و 

 گردد.ميپاياپاي پرداخت 

 قرارداد سلف:  (2

 قراردادي است که براساس آن، کاال با قيمت معين در زماني مشخص در آينده تحويل گرديده و بهاي آن در هنگام معامله و

 گردد.براساس دستورالعمل تسويه و پاياپاي پرداخت مي

 قرارداد آتی: 

معين، مقدار معيني از کاالي مشخص را به قيمتي که االن شود در سررسيد قراردادي است که فروشنده براساس آن متعهد مي

شود آن کاال را با آن مشخصات خريداري کند و براي جلوگيري کنند بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد ميتعيين مي

ن وجه تضمين نزد اتاق عنواشوند مبلغي را به از امتناع طرفين از انجام قرارداد، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد مي

شوند متناسب با تغييرات قيمت آتشي، وجه تضمين را تعديل کنند و اتاق پاياپاي از طرف آنان پاياپاي بگذارند و متعهد مي

وکالت دارد متناسب با تغييرات، بخشي از وجه تضمين هر يک از طرفين را به عنوان اباحه تصرف در اختيار ديگري قرار دهد 

 اده از آن را خواهد داشت تا در سررسيد با هم تسويه کنند.و او حق استف

 

 

 تسویه و تحویل به تفکیک هر گروه کاالیی

 فرآیند تسویه و پایاپای

پس از انجام معامالت توسط معامله گران در تاالر معامالت، کاالهاي خريداري شده توسط کارگزاري مي بايست به کد 

از شروع تاالر در زمان مقرر ارسال نمودند تخصيص داده شود، تخصيص توسط سامانه مشترياني که سفارش خريد خود را قبل 

ثبت سفارش انجام گرفته پس از تکميل شدن اين مرحله وجه مربوط به پيش دريافت هر معامله از حساب عملياتي مشتري 
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ز مي گردد. در مرحله بعد کارگزار عملياتي کارگزار به صورت اتوماتيک واري که کاال به آن کد تخصيص داده شده به حساب

-صورتحساب هر معامله را جهت ارسال به مشتري از سامانه معامالت دريافت نموده. صورت حساب شامل موارد ذيل مي

 باشد

 نام محصول، نماد محصول، شماره قرارداد، نام توليدکننده، محل تحويل، حجم و قيمت معامله شده

 قیمت انجام معامله در تاالر(ارزش معامله = )تناژ معامله( *) 

= کارمزدکارگزار خریدار + کارمزد شرکت بورس کاال + کارمزد سازمان کارمزدهای مربوط به معامله  

 بورس

مبلغ پيش دريافت که همان مبلغي است که پس از تخصيص از حساب مشتري به حساب کارگزار منتقل مي شود که برابر  

 )قيمت پايه اعالم شده در اعالميه عرضه(.است با )تناژ تخصيص داده شده( * 

خالص پرداختي که جمع مبالغ ارزش معامله به انضمام کارمزدها منهاي مبلغ پيش دريافت مي باشد اين مبلغ بايد به حساب  

 عملياتي معرفي شده از سوي بورس با شناسه مربوط به معامله واريز گردد.

 الم شده از سوي فروشنده واريز مي گردد.مبلغ ماليات بر ارزش افزوده که به حساب اع

 مدت زمان تسويه قرارداد که طبق مقررات در زير برگه صورت حساب جهت اطالع مشتري قيد مي گردد. 

 

 

 انواع تسویه

 قراردادهای خریداری شده در بورس به دو روش قابل تسویه می باشند.

 ( تسویه نقدی:1

صورت حساب به صورت نقد توسط مشتري و کارگزار به حساب عملياتي معرفي شده در اين روش تمامي وجوه اعالم شده در 

از سوي بورس واريز شده و مبلغ پيش پرداخت که پس از تخصيص به حساب کارگزار واريز شده توسط کارگزاري و مابقي 

 مبالغ طبق صورت حساب اعالمي توسط مشتري طي مهلت مقرر تسويه واريز مي گردد.

 باری:( تسویه اعت2

در اين روش اسناد مربوط به تسويه اعتباري طي مهلت تسويه بايد به تاييد فروشنده و کارگزار فروشنده برسد اين اسناد در 

 خصوص ميزان اعتباري است که خريدار نزد فروشنده داشته خريدار مي بايست درصدي از ارزش معامله که نزد فروشنده
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 آن به انضمام کارمزدهاي معامالت به صورت نقد تسويه شود.اعتبار داشته به صورت اسناد و مابقي 

کارمزدهاي معامالتي، ماليات هاي متعلقه و خسارت هاي تعيين شده در هر دو روش تسويه مي بايست به صورت نقدي 

 پرداخت گردد.

صوب دو طرف معامله در معامالتي که به صورت اعتباري تسويه مي شوند کارگزار خريدار مي بايست تمامي کارمزدهاي م  

روز تقويمي از  1۰را جهت تسويه معامله به اتاق پاياپاي پرداخت نمايد و کارگزار فروشنده مکلف است حداکثر ظرف مهلت 

 زمان تسويه به کارگزار خريدار پرداخت نمايد.

 مهلت تسویه:

ويه بدون تاخير خريدار مي تواند تا سه مهلت تسويه از دو بخش تسويه بدون تاخير و تسويه با تاخير تشکيل شده که در تس

روز کاري پس از مهلت تسويه با تاخير، 3روز سوم و در تسويه با تاخير خريدار مي تواند تا  1۵روز کاري پس از خريد تا ساعت 

 بطال مي گردد. وجوه مربوط به قرارداد را واريز نمايد در صورتي که پس از مهلت تسويه با تاخير، قرارداد تسويه نشود قرارداد ا

 کارمزد های معامالتی:

درصورت انجام هر معامله در بورس، خريدار و فروشنده مي بايست به شرح جدول ذيل کارمزد مربوط به کارگزار، بورس و 

 سازمان را متناسب با ارزش معامله به حساب عملياتي بورس واريز نمايند.
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روز کاري 3که توسط خريداران طي مهلت تسويه بدون تاخير تسويه نگردد وارد جريمه شده و خريدار حداکثر تا  قراردادهايي

ارزش قرارداد در  %2۵پس از مهلت تسويه با تاخير مي تواند قرارداد را تسويه نمايد و بابت هر روز بايد جريمه اي معادل 

 ز سوي بورس واريز نمايد.هنگام تسويه به صورت يک جا به حساب اعالم شده ا

در صورتي که طي مهلت مقرر تسويه) تسويه بدون تاخير و با تاخير ( انجام نگيرد قرارداد ابطال شده و خريدار مي بايست 

ارزش معامله به انضمام دو سرکارمزد )کارمزد خريدار و فروشنده( را به حساب اعالم شده از سوي  %۵بابت جريمه ابطال 

 يد.بورس واريز نما

مبلغ جريمه ابطال مي بايست يک روز کاري پس از مهلت تسويه با تاخير به حساب اعالم شده واريز شود. اين مبلغ توسط 

 دريافت دريافت شده از خريدار، تامين مي گردد.-کارگزار خريدار از محل پيش

 

 نحوه تسویه قرارداد

سوي کارگزار،کارگزار در سامانه ثبت سفارش تسويه انجام پس از واريز وجوه توسط خريدار طبق صورت حساب ارسالي از 

شده را تاييد نموده و نسبت به ارسال فيش هاي ماليات متعلقه به انضمام صورت حساب آن ، به صورت سيستمي به اتاق 

 يد.پاياپاي اقدام مي نمايد، پس از بررسي هاي الزم اتاق در همان روز اقدام به صدور گواهي نامه تسويه مي نما

کارگزار گواهي نامه تسويه را به انضمام برگه ثبت سفارش که شامل مشخصات کامل محصول، خريدار محصول، نام باربري 

و فيش ماليات بر ارزش افزوده کاال مي باشد تا پايان همان روز جهت ارسال به فروشنده تحويل کارگزار فروشنده مي دهد) 

 ي در بايگاني مدارك نزد کارگزار خريدار باقي مي ماند(.يک نسخه از برگه ثبت سفارش جهت نگه دار

 

 

 جرائم تاخیر در عدم صدور حواله خرید کاال

 %۵در صورتي که عدم صدور حواله خريد کاال طي مهلت مقرر ناشي از فعل يا ترك فعل فروشنده باشد، فروشنده مي بايست 
کارگزار خريدار و فروشنده را پرداخت نمايد، اين وجه از محل وثائق يا ارزش قرارداد بابت جريمه انفساخ به انضمام کارمزد 

 مطالبات فروشنده نزد اتاق پاياپاي و در صورت عدم تکافو از محل وثائق کارگزار فروشنده تامين مي شود.
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، کارگزار فروشنده در صورتي که عدم صدور حواله خريد کاال طي مهلت مقرر ناشي از فعل يا ترك فعل کارگزار فروشنده باشد 
ارزش قرارداد بابت جريمه انفساخ به انضمام کارمزد خريدار، دو سرکارمزد شرکت بورس و دوسرکارمزد حق  %۵مي بايست 

 نظارت سازمان بورس را به حساب بستانکاران شرکت واريز نمايد.

 زار خريدار جهت پرداخت به خريداردر صورت انفساخ اصل وجه و خسارت هاي متعلقه از طرف اتاق پاياپاي به حساب کارگ

 واريز مي شود.

 

 مهلت تحویل کاال

در قراردادهاي نقدي و نسيه مهلت تحويل کاال از سوي فروشنده حداکثر سه روز کاري پس از مهلت تسويه بوده و در صورتي 
ردادهاي سلف مهلت تحويل در دو که تسويه با تاخير انجام شده به تعداد روزهاي تاخير به اين مهلت اضافه مي گردد. در قرا

 روز تقسيم شده. 3۰روز و سلف بيش از  3۰بخش سلف کمتر از 

 روز تقويمي پس از سررسيد تحويل مي باشد. ۵روز حداکثر  3۰سلف کمتر از  قرارداد •

 .باشد مي تحويل سررسيد از پس تقويمي روز 1۵ حداکثر روز 3۰ از بيش سلف قرارداد •

 

 مثبتتحویل با تلورانس 

درصورتي که در زمان بارگيري حجم کااليي که تحويل خريدار مي شود بيشتر از حجم خريداري شده باشد. فروشنده مي 

بايست قبل از تحويل آخرين محموله نسبت به تسويه حساب با خريدار اقدام نمايد در صورتي که بدون تسويه حساب بار 

 در اين خصوص ندارد . تحويل داده شود، بورس و کارگزار هيچ مسئوليتي

 

 تحویل با تلورانس منفی

درصورتي که حجم کاالي تحويل داده شده به خريدار کمتر از حجم خريداري شده باشد فروشنده مکلف است ظرف يک ماه 

ز ماه پس از تحويل کاال ا 1نسبت به تسويه حساب با خريدار اقدام نموده، در غير اين صورت خريدار مي تواند حداکثر ظرف 

طريق کارگزار خود، درخواست دريافت وجه مربوط را به اتاق پاياپاي ارايه  نمايد که اين مبلغ از محل وجوه يا وثائق فروشنده 

 و در صورت عدم تکافو از محل وثائق کارگزار فروشنده پرداخت مي شود.
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 جرایم تاخیر در تحویل

خريدار مي تواند طبق فرمت مشخصي )از سوي بورس(  درصورت عدم تحويل تمام يا بخشي از کاالي خريداري شده،

 درخواست تحويل کاال با تاخير يا انفساخ بخش تحويل نشده قرارداد را نمايد.

روز تقويمي و در قرارداد سلف تا پس از زمان سررسيد 3۰خريدار مي تواند درخواست خود را در قرارداد نقدي و نسيه حداکثر تا 

 صورت عدم ارائه درخواست طي مهلت مذکور از نظر بورس تعهدات طرفين ايفا شده تلقي مي شود.تحويل ارائه نمايد در 

در صورتي که خريدار درخواست ابطال بخش تحويل نشده کاال را داشته باشد، پس از احراز عدم تحويل کاال از سوي فروشنده 

قادير تحويل نشده قرارداد، خسارت فسخ و ساير توسط اتاق پاياپاي، فروشنده مکلف است عالوه بر پرداخت اصل مبلغ م

هاي مصوب از جمله دو سر کارمزد بورس، کارمزد کارگزار خريدار و فروشنده، دو سرکارمزد تسويه و دو سر حق نظارت هزينه

محل وجوه يا سازمان را پرداخت نمايد. اين مبلغ از محل وجوه يا وثايق فروشنده نزد اتاق پاياپاي و در صورت عدم تکافو، از 

وثايق کارگزار فروشنده تأمين خواهد شد. پرداخت اين وجه به خريدار، از طريق کارگزار خريدار و پس از کسر تعهدات وي در 

 گيرد.مقابل اتاق پاياپاي صورت مي

نشده  درصد مبلغ مقادير تحويل ۰/2۵درصد ارزش کاالي تحويل نشده به قيمت معامله به عالوه  ۵خسارت فسخ عبارت از 

به صورت روزشمار و به ازاي روزهاي بين زمان واريز وجه معامله به حساب فروشنده يا کارگزار وي تا بازپرداخت مبلغ مقادير 

 باشد.تحويل نشده از سوي کارگزار فروشنده مي

اق پاياپاي درصورت درخواست تحويل با تاخير از سوي خريدار پس از احراز عدم تحويل کاال از سوي فروشنده توسط ات

مبلغ تحويل نشده قرارداد را به صورت روز شمار به ازاي هر روز تاخير بين زمان سررسيد تحويل  %2۵فروشنده مي بايست 

 کاال و تاريخ تحويل آن به عنوان خسارات تاخير پرداخت نمايد که از طريق کارگزار خريدار به خريدار انجام مي گردد.

روز تقويمي از زمان تسويه براي معامالت نقدي و نسيه و پس از سررسيد براي معامالت  ۶۰رمدت زمان تحويل با تاخير حداکث

سلف بوده، درصورتي که فروشنده در پايان مهلت تحويل با تاخير کاال را تحويل ننمايد، خريدار مي بايست درخواست فسخ 

 يفا شده تلقي مي گردد.خود را به اتاق ارائه دهد در غير اين صورت از طرف شرکت بورس تعهدات ا

 کیفیت کاالی تحویل داده شده

در تمامي قراردادها در صورتي که خريدار نسبت به کيفيت و کميت کاالي تحويل شده معترض باشد مي بايست حداکثر تا 

ن صورت سه ماه پس از تحويل به همراه مستندات الزم اعتراض خود را کتبا به کارگزار خود و اتاق تحويل دهد در غير اي

 هيچ گونه اعتراضي از سوي خريدار پذيرفته نمي باشد.

 نکته: هرگونه توافق بر خالف ترتيبات مقرر در دستورالعمل بين خريدار و فروشنده فاقد اعتبار بوده، تخلف محسوب مي گردد.
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 معامالت صادراتی

 اين دو رينگ به شرح زير است: معامالت رينگ صادراتي در اکثر موارد، مشابه رينگ داخلي است. اهم تفاوت هاي

( کاالهايي که در رينگ صادراتي عرضه مي گردند صرفا جهت ارسال به مبادي خارج از مرزهاي جمهوري اسالمي ايران 1
 است و امکان مصرف و انتقال آن در داخل کشور مقدور نيست.

 درصد است. ۵( پيش پرداخت خريد در رينگ صادراتي حداقل 2

 روز کاري از روز انجام معامله است. ۵رينگ صادراتي  ( مهلت تسويه در3

 روز کاري از پايان مهلت تسويه بدون تاخير است. 1۰( مهلت تسويه تاخير در رينگ صادراتي 4

 روز کاري پس از مهلت تحويل است. 3(مهلت تحويل کاال در رينگ صادراتي و صدور حواله خريد کاال ۵

 کاري پس از پايان مهلت تحويل است.روز  1۰( مهلت تحويل با تاخير ۶

 ارزش معامله تا پايان مهلت تسويه با تاخير است. %2۵( جريمه تاخير در تسويه روزانه 7

 ارزش معامله تا پايان مهلت تحويل است. %2۵( جريمه تاخير با تحويل روزانه ۸

روز تحويل گردد و در اين صورت  1۰ير بيش از ( فروشنده و خريدار مي توانند توافق کنند که کاالي موضوع قرارداد با تاخ۹
 تعهدات طرفين از نظر بورس ايفا شده تلقي مي گردد.

 2( اگر در برگه عرضه قيد شود فروشنده کاال را با نام خود نزد گمرك اظهار خواهد کرد، فروشنده مکلف است حداکثر 1۰
ايد در اين حالت ضمانت نامه هاي الزم نيز بايد توسط هفته پس از مهلت تسويه نسبت به اظهار کاال نزد گمرك اقدام نم

ارزش قرارداد به عنوان خسارت به  %2۵فروشنده توديع شود در صورت تاخير فروشنده از تعهدات موضوع اين بند روزانه 
 خريدار پرداخت مي گردد.

 ي بورس کاال ثبت گردند.( مشتريان رينگ صادراتي عالوه بر اخذ کد مي بايست در ليست مشتريان رينگ صادرات11

 ( کليه هزينه ها و خسارات بر اساس ريال و باتوجه به نرخ برابري آن به ريال محاسبه مي شود.12

 روز کاري قبل از عرضه در بورس اطالع رساني مي گردد. 2اطالعيه عرضه ( 13

اعتبار اسنادي يا ضمانت نامه بانکي  در صورتي که حسب اطالعيه عرضه، پرداخت تمام يا بخشي از وجه معامله از طريق( 14
گشايش و روز کاري پس از تاريخ معامله، اعالميه پيش ۵مورد قبول فروشنده باشد، خريدار مکلف است حداکثر ظرف مدت 

روز کاري پس از تاريخ معامله، اعتبار اسنادي )براساس شرايط اعالمي از طرف فروشنده در اطالعيه  1۰حداکثر ظرف مدت 
 ايش( يا ضمانت نامه بانکي را ارائه نمايد و هم زمان به فروشنده، کارگزار فروشنده و بورس اطالع دهد.عرضه گش

در رينگ صادراتي امکان تبديل تسويه اعتباري به نقدي و تسويه نقدي به اعتباري امکان  پذير است اما در رينگ داخلي ( 1۵
 تنها تبديل روش تسويه اعتباري به نقدي ممکن است.


