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جایگاه بورس کاالی ایران در بازار سرمایه
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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
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.می شودانجامانرژیحامل هایوواسطه ایوپایهکاالیانواعمعاملهنیزایرانانرژیبورسوایرانکاالیبورسدر❑

.شدتاسیس1387سالدرایرانفرابورسو1346سالدرتهرانبهاداراوراقبورس❑

.شدتاسیسایرانکشاورزیکاالیبورسوتهرانفلزاتبورسکارگزارانسازمان هایادغامباو1386سالدرایرانکاالیبورس❑

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

.گردیدصادربهاداراوراقوبورس



جایگاه بورس کاالی ایران در بازار سرمایه
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(راهبری بازار سرمایه)شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

(ناظر بازار سرمایه)سازمان بورس و اوراق بهادار 

بورس کاالی ایرانبورس اوراق بهادار تهران بورس انرژی ایرانفرابورس ایران
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بورس کاالی ایران در گذر زمان
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ادغام سازمان های 
کارگزاران بورس فلزات 
تهران و بورس کاالی 

کشاورزی ایران

آغاز معامالت پتروشیمی و
فرآورده های نفتی

1393
1394 1396

1387

1386

1383

1382

1399

راه اندازی معامالت 
گواهی سپرده کاالیی

راه اندازی معامالت 
اختیارمعامله

پذیره نویسی 
اولین صندوق 
سرمایه گذاری 

کاالیی
راه اندازی 

معامالت کشف 
پریمیوم

آغاز فعالیت سازمان 
کارگزاران بورس 
فلزات تهران

آغاز فعالیت سازمان 
کارگزاران بورس 
کاالی کشاورزی

تأسیس شرکت 
بورس کاالی ایران

انتشار اولین اوراق سلف 
موازی استاندارد

راه اندازی معامالت 
قراردادهای آتی

1396

اولین معامله اموال 
غیرمنقول

راه اندازی معامالت مناقصه
آغاز معامالت حراج باز



ساختار کلی بازارهای بورس کاالی ایران
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بورس کاالی ایران

بازار فیزیکی

قراداد نقد
قرارداد 

نسیه
قرارداد 

سلف

قرارداد 
کشف 
پریمیوم

بازار مشتقه

قراردادهای 
آتی

قرارداد 
اختیارمعامله

بازار مالی

سلف 
موازی 
استاندارد

اوراق 
خرید دین

کاالیی

گواهی 
سپرده 
کاالیی

صندوق های 
کاالیی

تأمین مالی: هدف اصلیتمدیریت ریسک قیم: هدف اصلیمبادله کاال: هدف اصلی

رینگ صادراتی

رینگ داخلی

برگزاری مناقصه

بازار اصلی

بازار فرعی

برگزاری مزایده

امالک و مستغالت



محصوالت معامله شده در بورس کاالی ایران
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بازار فیزیکی

محصوالت صنعتی و معدنی 
اننه بنندی، سننگ آهنن دفوالد، مس، آلومینیوم، روی، سرب، کنسانتره فلزات گرانبها، کنسانتره مولیبدن، سنگ آهن،

...کنسانتره سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی و 

محصوالت کشاورزی 
دس، ، مرغ منجمد، زعفران، برنج، پسنته، عن(...آفتابگردان و سویا، کلزا ،)جو، ذرت، گندم، شکر، روغن خام، کنجاله ها 

...مرغ، جوجه یکروزه، پنبه و زیره، خرما، کشمش، چای، تخم مرغ،

محصوالت پتروشیمی
...تیک و منواتیل گالیکول، اسید اسسود کاستیک، استایرن، اوره، بنزن، دی اتیل هگزانول، ارتوزایلن،: شیمیایی
... پروپیلن، پلی استایرن و ، پلی اتیلن سبک و سنگین، پلی وینیل کلراید، پلی اتیلن ترفتاالت، پلیپلی پروپیلن: پلیمری

وکیوم باتوم، گوگرد، لوب کات، سالپس واکس، عایق رطوبتی و دودهروغن، قیر،محصوالت فرآورده های نفتی

بازار فرعیبازار فرعی
ی، خوراک،فوالد، ضایعات، پلیمر، شیمیایی، روی، معدنی، سولفات، آهک، صنعت: انواع محصوالت تک محموله ای از قبیل

مس، جوجه یک روزه تخم گذار، تلیسه آبستن، خوراک دام و طیور
...واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و انواع زمین های مسکونی، زراعی و : غیرمنقولاموال

بازار مشتقه
زعفران نگین و پوشال، زیره سبز، پسته، نقرهقراردادهای آتی

سکه طال، زعفران نگینقراردادهای اختیار معامله 

بازار مالی
سلف موازی استاندارد

رآهن، گندم،پی وی سی، تیاوره،سیمان، فوالد، پلی اتیلن سنگین، سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن، مرغ منجمد، گندم، 
...، خودروی سراتو و (فوالد)پلی استایرن، شمش فوالد، کالف گرم نوردیده 

، برنجسکه طال، زعفران نگین و پوشال، پسته، زیره سبز، کشمش، خرماگواهی سپرده کاالیی
سکه طال، کاالی کشاورزیصندوق سرمایه گذاری 



بورس های کاالیی مطرح در جهان
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جملهازکشورهابرخیدرامامی شود،انجامنرخکشفوریسکمدیریتهدفباو(معاملهاختیاروآتی)مشتقهقراردادهایجنسازفوقبورس هایدرمعامالتعمده:توجه
.دارندفعالیتکاالتامینومبادلههدفباوبودهفیزیکیبازاردارایایرانکاالیبورسمانندکهداردوجودبورس هاییتوسعهحالدرکشورهای



معرفی کلیات بازار فیزیکی در بورس کاالی ایران
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مزایای معامله در بازار فیزیکی برای مشتریان بورس های کاالیی
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مزایای بازار 
فیزیکی

کشف قیمت 
منصفانه

خروج کاالها از 
نظام

گذاری قیمت
دولتی

شفافیت بازار 
در اثر انتشار 
اطالعات بازار

تضمین اجرای 
تعهدات

10معافیت 
درصدی از 
مالیات 
بردرآمد

کاهش هزینه 
معامالتی

توسعه بازار با 
بازاریابی از 
طریق شبکه 
کارگزاران



آمار کلی معامالت در بازارهای بورس کاالی ایران
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آمار معامالت بازارهای بورس کاالی 
(1399سال )ایران 

89%

6%
5%

0%

بازار فیزیکی بازار مشتقه

بازار مالی بازار مناقصه



آمار کلی معامالت محصوالت عمده در بازار فیزیکی
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کاال
حجم معامالت 

(تن)
(هزار ریال)ارزش 

(1399سال )سهم از ارزش معامالت 

سهم از گروه 
کاالیی

سهم از کل معامالت 
بازار  فیزیکی

%3%238,92095,670,509,5756آلومینیوم

%42%12,437,2321,309,083,191,17179فوالد

%0%505,0005,960,565,0000سنگ آهن

%6%207,205202,204,381,62512مس

%2%349,84848,701,343,7603سایر 

%53%13,738,2051,661,619,991,131100جمع معامالت محصوالت صنعتی و معدنی 

%5%1,699,802146,653,078,44218شیمیایی

%22%1,153,396686,967,955,87982پلیمر 

%0%5,515152,774,9700گازها و خوراک ها 

%27%5,141,550833,773,809,291100جمع معامالت محصوالت پتروشیمی

%8%5,434,668240,769,719,43639.6قیر 

%8%6,308,260241,220,833,42039.7وکیوم باتوم

%3%1,729,990101,399,957,41016.7لوب کات

%1%914,45323,891,672,0283.9سایر

%19%14,387,371607,282,182,294100جمع معامالت فرآورده های نفتی

%0-9,262,091,3739,262,091,373جمع معامالت معامالت بازار فرعی

%0-6,494,227,7006,494,227,700جمع معامالت بازار کشاورزی

%100-33,390,7823,126,349,820,646جمع کل بازار فیزیکی

53/15%

26/67%

19/42%

0/5%

سهم گروه های کاالیی از ارزش کل معامالت

(1399سال )بازار فیزیکی 

جمع معامالت محصوالت صنعتی و معدنی 

جمع معامالت محصوالت پتروشیمی

جمع معامالت فرآورده های نفتی

سایر



مشارکت کنندگان در بازار کاالی فیزیکی
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فعاالن بازار فیزیک
عرضه کنندگان کاالی

اولیهموادعرضه کنندهبزرگصنایع

واردکنندگان

(صادراتیرینگ)صادرکنندگان

مزایدهبرگزارکنندهغیردولتیودولتینهادهای

سایر

خریداران کاال

پایین دستیمتوسطوبزرگتولیدیصنایع

مناقصهبرگزارکنندهغیردولتیودولتینهادهای

سایر

وتولیدکنندگانوصنایعموردنیازاولیهموادتامینوکاالمبادلههدفباصرفاونداردحقیقیاشخاصبرایسرمایه گذاریحوزهدرکارکردیفیزیکیبازار:نکته
.می کندفعالیتمصرف کنندگان



فرایندهای انجام معامله در بازار فیزیکی 
توسط متقاضیان خرید کاال و عرضه کننده کاال
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فرآیندهای انجام معامالت کاالها در بازار فیزیکی
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تسویه و -4
تحویل

پرداخت وجه توسط •
خریداران

دهتحویل کاال توسط فروشن•

عرضه و -3
معامله

برگزاری حراج و رقابت •
متقاضیان خرید

نهایی شدن خریداران و ثبت •
معامله

فرآیندهای-2
پیش از عرضه

تکمیل و ارسال فرم سفارش •
دهفروش کاال توسط عرضه کنن

د ثبت سفارش متقاضیان خری•
برای شرکت در حراج

پذیرش-1

درخواست عرضه کننده جهت •
عرضه کاالی موردنظر

اال بررسی و تأیید امکان عرضه ک•
در بورس



فرآیند کلی انجام معامله در بازار کاالی فیزیکی
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ش پذیرانتشار امیدنامه با 
کاال در بورس

انتشار اطالعیه عرضه 
زم پس از تودیع تضامین ال
اق توسط عرضه کننده نزد ات

پایاپای 

ثبت سفارش عرضه
ی کاال در تاالر معامالت
توسط کارگزار 

فروشنده

خریدمتقاضی مراجعه 
به کارگزاری و اخذ کاال

کد معامالتی

در افتتاح حساب وکالتی
یکی از بانک های مورد 

اتاق پایاپایتأیید

پرداخت پیش پرداخت 
متناسب با ارزش معامله

ی ثبت سفارش متقاض
خرید کاال در

ط تاالر معامالتی توس
کارگزار خریدار

انجام معامله به
صور  حراج 
یک  طرفه و 
ناپیوسته

تسویه قرار ا  و تحویل کاال

هعرضه کننده کاال بمراجعه 
کارگزاری و اخذ کد

معامالتی



بازارهای کاالی فیزیکی و روش های عرضه در آن ها  

18بورس کاالی ایران

بازار کاالی فیزیکی

بازار اصلی

انواع روش های  
عرضه

بازار فرعیبازارها

حراج حضوریحراج حضوریعرضه یکجا

تفاوت بازار اصلی و فرعی در . در این ارائه، روش  عرضه به صورت حراج حضوری برای بازار اصلی و فرعی توضیح داده می شود
.شرایط پذیرش کاال بوده و عرضه یکجا برای معامالت امالک و مستغالت به کار گرفته می شود

:جهت آشنایی با معامالت بازار فرعی روش عرضه یکجا به لینک زیر مراجعه شود
https://www.ime.co.ir/TrainingDocuments.html

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


رینگ های معامالتی بازار کاالی فیزیکی

19بورس کاالی ایران

دمقصکهکاالهاییمعامالتبرایبورسمعامالتیجلسه
.استداخلیبازارصرفاآن ها

صدمقکهکاالهاییمعامالتبرایبورسمعامالتیجلسه
.استبین المللیهدفبازارصرفاآن ها

رینگ صادراتیرینگ داخلی

رینگ های معامالتی بازار کاالی فیزیکی

بهرقیجملهازمحصوالتبرخیبرایصادراتیرینگمعامالتگزارشارائه
نایرااسالمیجمهوریگمرکبهکاالبورستوسطالکترونیکیصورت

صادراتیرینگ درمعاملهصورتدرکشورازکاالخروجالزام داخلیرینگ درمعاملهصورتدرکشورازکاالخروجبهالزامعدم



پذیرش-1

20بورس کاالی ایران



برای معامله در بازار فیزیکیمشتریفرآیند پذیرش 

21بورس کاالی ایران

رم تماس مشتری با کارگزار دارای مجوز فعالیت در بازار مورد نظر و اخذ ف -1
ها و لیست مدارک؛

ارک و ارائه تصویر م د( بصورت فایل و امضا نشده)تکمیل فرم های مربوطه -2
مورد نیاز توسط مشتری؛

توسط کارگزار؛هابررسی مدارک و مطابقت دادن فرم-3

مشتریان ایرانیفرآیند اجرایی صدور کد برای 

ی ارسال درخواست کد در سامانه مشتریان و بارگذاری فایل مدارک مشتر-4
؛توسط کارگزار

؛بررسی مدارک و محتوای سامانه توسط بورس-5

ورس؛تائید اولیه درخواست و تولید فرم درخواست کد تائید شده توسط ب-6

اخذ فرم درخواست کد تائید شده و ارسال آن به مش تری جه ت مه ر و -7
؛امضاء تمامی صفحات

در( رنگ ی)بارگذاری فرم درخواست کد تائید شده با مهر و امضای اص ل -8
سامانه و ارسال فیزیکی؛

.صدور کد معامالتی بازار فیزیکی-9

ورد مراجعه مشتری یا نماینده وی به کارگزار دارای مجوز فعالیت در بازار م-1
نظر؛

تکمیل فرم های مربوطه و ارائه اصل و تصویر م دارک م ورد نی از توس ط -2
مشتری؛

ط بررسی مدارک و مطابقت دادن و ممهور نمودن به مهر برابر با اصل توس -3
؛کارگزار

مشتریان خارجیفرآیند اجرایی صدور کد برای 

ت ص وره ارسال کلیه اطالعات مشتری بر اساس ضوابط به ب ورس ک اال ب -4
؛فیزیکی و سیستمی

بررسی تکمیل بودن مدارک و رویت اصل مجوز فعالی ت ممه ور ب ه مه ر -5
؛تاییدیه سفارت ایران در کشور مشتری توسط بورس کاال

اخذ شناسه فراگیر اشخاص خارجی برای مشتری براساس اطالع ات ارائ ه-6
شده توسط بورس کاال؛

لینک دسترسی به اطالعات 
مربوط به فرآیند اجرایی 

:صدور کد 
https://www.ime.co.ir/T

radingCode.html

لینک دسترسی به سامانه
:سجام

https://www.sejam.ir/

لینک دسترسی به لیست
:کارگزاران دارای مجوز

http://www.ime.co.ir/Li

censes.html

.صدور کد معامالتی بازار فیزیکی-7

https://www.ime.co.ir/TradingCode.html
https://www.sejam.ir/
http://www.ime.co.ir/Licenses.html


برای معامله در بازار فیزیکیمشتریفرآیند پذیرش 

22بورس کاالی ایران

برای هر بار خرید یا عرضه 
کاال نیازی به اخذ کد 
معامالتی مجدد نیست

:اطالعجهت
.می باشدیانمشترکمیتهتأییدبهمنوطفعالیتنوعازفارغآزادمناطقشرکت هایکدتأییدحاضرحالدر✓

مناطقعالیشورایازتأییدیههستند،پتروشیمیمحصوالتمصرف کنندهکهتولیدیشرکت هایهمچنین✓
.استنیازموردآن هابهمعامالتیکدصدورجهتآزاد

«موارد فوق از مصوبات کمیته مشتریان بوده و می تواند تغییر کند»



برای معامله در بازار فیزیکیمشتریمدارک موردنیاز پذیرش 

23بورس کاالی ایران

اصل فرم درخواست کد حقیقی ایرانی؛-1

ورت صفحه توض یحات در ص )کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه -2

؛(لزوم

ثبت نام در سامانه امور مالیاتی به عنوان مودی مالیاتی؛-3

.سایر موارد در صورت نیاز به تشخیص کمیته-4

یمشتریان حقیقی ایرانمدارک مورد نیاز برای صدور کد معامالتی 

اصل فرم درخواست کد حقوقی ایرانی؛-1

یات کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و تمام اعضاء ه-2

؛(صفحه توضیحات در صورت لزوم)مدیره 

اساسنامه؛-3

روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغیی رات اعض اء هی ات م دیره و س ایر -4

؛...(تغییر نام و )روزنامه های رسمی مهم 

در ص ورت ع دم ش مول ) صورت های مالی حسابرسی شده آخرین دوره -5

؛(برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی

پروانه بهره برداری و سایر مجوزهای فعالیت معتبر؛-6

سایر موارد در صورت نیاز به تشخیص کمیته؛-7

یمشتریان حقوقی ایرانمدارک مورد نیاز برای صدور کد معامالتی 

اصل فرم درخواست کد حقیقی خارجی؛-1

کپی برابر اصل شده گذرنامه معتبر متقاضی؛-2

یدی ه مجوز فعالیت در کشور مبدا به زبان فارسی یا انگلیسی ممهور ب ه مه ر تائ-3

کنسولگری ایران در آن کشور یا مجوز فعالیت در ایران؛

.مدارک مثبت مالی به تشخیص بورس-4

مشتریان حقیقی خارجیمدارک مورد نیاز برای صدور کد معامالتی 

اصل فرم درخواست کد حقوقی خارجی؛-1

ک ارت)کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی مدیر عامل و اعضای هیات م دیره -2

؛(ملی، شناسنامه، گذرنامه معتبر

ه ر مدارک ثبت شرکت در کشور مبدا به زبان فارسی یا انگلیس ی ممه ور ب ه م-3

تائیدیه کنسولگری ایران در آن کشور؛

ص ب ه تش خی( صورت مالی حسابرسی شده یا مدرک مشابه) مدارک مثبت مالی -4

.بورس

مشتریان حقوقی خارجیمدارک مورد نیاز برای صدور کد معامالتی 

:لینک دسترسی به مدارک مورد نیازجهت درخواست کد
https://www.ime.co.ir/CustomerAcceptance.html

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


برای معامله در بازار فیزیکیکاال فرایند پذیرش 

24بورس کاالی ایران

تأمین سرمایه، کارگزاری، شامل شرکت های )مراجعه مشتری به یکی از نهادهای مالی * 
ور  دارای مجوز برای انعقاد قرارداد مشا( پردازش اطالعات مالیوسبدگردان، مشاور سرمایه گذاری

پذیرش؛

زد تکمیل فرم ها و تحویل مدارک مورد نیاز به مشاور پذیرش همراه با مستندات پرداخت کارم* 
پذیرش کاال؛

:لارائه فرم درخواست پذیرش کاال در بازار فیزیکی به بورس کاالی ایران به همراه مدارک ذی* 

(  عرضه به روش حراج حضوری)فرم جامع پذیرش بازار فیزیکی و فرعی 

کاالی وارداتیکاالی داخلیانواع فرم ها

فرم امیدنامه اصلی-بخش های اصلی فرم
فرم جامع اصلی-

فرم امیدنامه اصلی-
فرم جامع اصلی-

https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_physical_market.htmlلینک دسترسی به فرم ها 

(:داخلی و وارداتی)فرم جامع پذیرش در بازار فیزیکی ( 1

https://cfi.codal.ir/fa/?instituteType=2

ای لینک دسترسی بهه لیسهت شهرکت ه
دارای مجوز مشاور پذیرش

:رلینک های دسترسی به مدارک و فرم های پذیرش کاال د

:  بازار اصلی
https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_ph

ysical_market.html

:بازار فرعی
https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_subsidiary

_market.html

https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_physical_market.html
https://cfi.codal.ir/fa/?instituteType=2
https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_physical_market.html
https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_subsidiary_market.html


برای معامله در بازار فیزیکیکاالپذیرش

25بورس کاالی ایران

ضی عرضه با مشخصاتی از قبیل معرفی متقا)امیدنامه بازار فیزیکی برای کاالهای داخلی و وارداتی فرم ( 2
؛(کاال، اطالعات کاالی مورد پذیرش، پذیرش در بورس

قرارداد مشاور پذیرش در بازار فرعی؛( 3

اظهار نظر مشاور پذیرش؛( 4

پروانه بهره برداری یا مدرک مشابه به تشخیص بورس؛ ( 5

؛(در صورت وجود) گواهی استاندارد اجباری کاال ( 6

؛(یا آزمایشگاه مورد تایید بورس)آنالیز کاال از آزمایشگاه همکار استاندارد ( 7

پذیرش؛حقپرداخترسید(8

؛(امهروزنامه رسمی تاسیس، آخرین تغییرات اعضا و تغییرات سرمایه و اساسن)مدارک ثبت شرکت ( 9

صورت های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی به تشخیص بورس؛( 10



برای معامله در بازار فیزیکیکاال پذیرش

26بورس کاالی ایران

در خصوص کاالهای وارداتی؛( 11

قصد گواهی بازرسی مبدا یا مبرگ سبز گمرکی، )کاالهای وارداتی ترخیص شده ( الف
(آخرین قبض انباروحسب درخواست بورس

ادر گواهی کیفیت صوپروفرمای کاالی وارداتی)کاالهای وارداتی ترخیص نشده ( ب
(  شده توسط تولید کننده

ی تائیدیه مراجع ذیصالح در خصوص کاالهایی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانون( 12
باشد؛

اطالعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست بورس یا هیئت پذیرشسایر مدارک یا ( 13



برای معامله در بازار فیزیکیکاالپذیرش

27بورس کاالی ایران

؛بررسی اطالعات و مدرک توسط کارشناسان بورس* 

رس تأیید اولیه درخواست در صورت تکمیل بودن مدارک توسط بو* 
هیأت پذیرش یا کمیته عرضه؛و ارجاع آن به 

توسط کاالی جدید بررسی درخواست عرضه 
رضه توسط کمیته عکاالی مشابه هیأت پذیرش و 

در بازار اصلیجهت عرضه 

سازمانبهتأییدبرایامیدنامهاست،الزم:توجه
داردفرصتکاریروز3تانیزسازمانو شودارسال
بورسفرعیبازاردرکاالآنعرضهعدمبرمبنی
.کندنظراعالمایرانکاالی

بورسبهسازمانسویازنظراعالمعدمصورتدر
،یفرعبازاردرمشابهکاالیعرضهعدمبرمبنی
.ایدنماقدامامیدنامهعمومیانتشاربهمی تواندبورس

انتشار امیدنامه

کاالی جدید و مشابه بررسی درخواست عرضه
در بازار فرعیتوسط کمیته عرضه 



برای معامله در بازار فیزیکیکاالپذیرش 
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اهم موارد مندرج 
در امیدنامه ها

یانسهامدارامشخصاتفعالیت،موضوعتاریخچه،)عرضه کنندهمعرفی-1

مدیرانوشرکتشعبواصلیمرکزسهام،درصد10باالیدارایشرکاء

؛(شرکت

تولیدخطاطالعاتکاال،اطالعات)پذیرشموردکاالیاطالعات-2

ندارداستاوانباراطالعات،(حقیقیواسمی)جاریسالتولیدظرفیتکاال،

؛(کاال

تعهداتوبورسدرکاالپذیرشالزامات)بورسدرپذیرش-3

.(بورسدرکاالعرضه کننده

https://www.ime.co.ir/prospect

uslist.html

لینک دسترسی به 
امیدنامه ها

«نمی شودهاشارتولیدظرفیتوتولیدخطاطالعاتبهفرعیبازاردرعرضهبرایشدهتدوینامیدنامه هایدر»

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


کارمزدهای پذیرش و حق درج انواع کاال

29بورس کاالی ایران

محصوال فرآور ه های نفتی و پتروشیمیمحصوال  صنعتی و معینیکارمز ها 
زمان پر اخ کشاورزی

پذیرش 
کاال

تاساالنهمعامالتبرآوردیارزشهزاردر0.07
ویکباربرایفقطریال50.000.000سقف
دریافتکنندهعرضهازکاالپذیرشهنگام

.می گردد

معامالتبرآوردیارزشهزاردر0.07
فقطریال50.000.000سقفتاساالنه
هعرضازکاالپذیرشهنگامویکباربرای

.می گردددریافتکننده

امهقبل از انتشار امیدنمعاف

کارمز  
 رج کاال

تاساالنهمعامالتبرآوردیارزشهزاردر0.2
کاالکنندهعرضهازریال150.000.000سقف

.می گردددریافت

ساالنهمعامالتبرآوردیارزشهزاردر0.2
عرضهازریال150.000.000سقفتا

.می گردددریافتکاالکننده
معاف

بعد از انجام معامله
(زمان تسویه معامله)

کارمزدهای حق پذیرش و درج کاال در بازار فیزیکیلینک دسترسی به آخرین تغییرات 
https://www.ime.co.ir/admission_fees_and_included.html

.می شوددریافتمتقاضیازاولیهمدارکتکمیلوکاالپذیرشدرخواستهمراهبهکهاستکارمزدی:کاالپذیرشکارمزد

.می شوددریافتسالهربرایکنندهعرضهازبورسدرکاالعرضهساالنهآماربراساسکهاستکارمزدی:کاالدرجکارمزد

بعد از انجام معامله آن )کارمزد درج برای هر کاال به صورت جداگانه حساب می شود و تا زمان پرکردن سقف کارمزد در نظر گرفته شده، توسط بورس 
.از مشتری دریافت می گردد( کاال

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


شرایط کاال و متقاضی آن برای معامله در بازار اصلی کاالی فیزیکی  

30بورس کاالی ایران

توسط هیأت پذیرشدپذیرش کاالی جدی

هتوسط کمیته عرضابهپذیرش کاالی مش

ت بر مشخصاکاالی منطبق
و استاندارد یکی از کاالهای
پذیرش شده در بورس با 

تولیدکننده متفاوت



شرایط کاال و متقاضی آن برای معامله در بازار فرعی کاالی فیزیکی  

31بورس کاالی ایران

پذیرش کاال در بازار فرعی

توسط کمیته عرضه
و با تأیید سازمان بورس



کاالهای قابل عرضه در بازار فرعی کاالی فیزیکی  

32بورس کاالی ایران

پذیرش مجدد کاال در صورت گذشتن شش ماه از زمان پذیرش  آن-

وجود شرط بازدید از کاال در محل اعالم شده توسط فروشنده-

له چنی نکته  ر مور  معام

 ر بازار فرعی

فرصت انجام معامله از زمان پذیرش کاال حداکثر تا شش ماه-

رس های این بازار به عنوان مرجع قیمت توسط بوعدم انتشار قیمت-

کاالهای فاقد شرایط پذیرش در  بازار 
معامالت اصلی

پس از پذیرش توسط کمیته عرضه و 
با تأیید سازمان بورس

معامله؛انجامجهتخرییمتقاضیباز یینیازمندکاال های-

؛مشخصاستانیار فاقدکاالهای-

؛کاالمیاومعرضهامکانعدم-

ذیرش؛پموردکاالیبازاردراتکاءقابلفعالی سابقهازمتقاضیبرخورداریعدم-

متقاضی؛تولیدیفعالیتتداومازروشنیچشم انیازنبو -

کاالهایی که شرایط پذیرش در بازار 
معامالت اصلی را از دست می دهند

ذیرشپلغویاتعلیقزیردالیلیبهفیزیکیاصلیبازاردرآن هاپذیرشکهکاالهایی
:می شود

؛عرضهتعهیا  رصیرعایتعدم-

؛عرضهتیاومرعایتعدم-

؛کاالعرضهاطالعا افشایعیمیانا رس اطالعا ارائه-

؛گرییآفکاالهای-

offآف گرید grade)):گونه،ازخارجکاالییاآف گرید
ازیکیبرمنطبقآناصلیمشخصاتکهاستکاالئی

چندیایکلیکنباشد،میبورسدرشدهپذیرفتهکاالهای
هکگونه ایبهاستمتفاوتاصلیکاالیباآنمشخصه

آنکاربردیانوعماهیت،درتغییرموجبمزبورتفاوت
.نمی شود



هیأت پذیرش و کمیته عرضه: ارکان-پذیرش کاال
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هیأت 
پذیرش 

مدیرعامل بورس، به عنوان دبیر هیأت  
پذیرش و بدون حق رای یا یکی از مدیران 

بورس به نمایندگی از وی

کمیته
عرضه

یک عضو هیأت مدیره بورس با تایید 
هیأت مدیره بورس

بررسی پذیرش 
بررسی پذیرش کاالی جدید

کاالهای مشابه 
یا پذیرش در 
بازار فرعی

تصمیمات هیئت پذیرش با رأی موافق حداقل سه . جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، که رئیس سازمان یا نماینده وی یکی از آن ها است، رسمیت می یابد
.نفر که یکی از آنها باید رئیس سازمان یا نمایندۀ وی باشد، معتبر خواهد بود



معرفی نماینده قانونی برای انجام امورات مربوط به عرضه از طرف عرضه کننده
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:هنمایندگان معرفی شد/حدود اختیار نماینده
کی در معرفی حساب بان)معرفی یا تغییر حساب بانکی -1

(بانک های مورد تأیید اتاق پایاپای بورس کاال
ارایه فرم سفارش خرید یا فروش-2
معرفی نشانی مقصد تحویل کاال و پیمانکار حمل-3
انجام کلیه امور تسویه-4
انجام امور مربوط به تودیع تضامین-5
صدور حواله کاال-6
دریافت و تحویل اسناد و مدارک و اطالعات-7
انجام کلیه تشریفات طرح اعتراضات-8
بخشش جرایم-9

انجام مکاتبات عادی-10
تأیید تحویلی فیزیکی کاال-11
عودت مبلغ اشتباه یا اضافه واریزی-12
سپردن هرگونه تضمین حسن ایفای تعهدات بورسی-13



فرآیندهای پیش از عرضه-2
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فرایند کلی اقدامات عرضه کننده برای معامله در بازار فیزیکی
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:مراحلی که عرضه کننده کاال برای معامله در بازار فیزیکی باید طی نماید

.  دریافت نمایدمی تواند تضامینی را مازاد بر تضامین تعیین شده توسط بورس، از عرضه کننده کاالکارگزار به عنوان ضامن معامالت و نماینده عرضه کننده کاال،شایان ذکر است که * 

مراجعه عرضه کننده به کارگزاری های دارای مجوز جهت اخذ کد معامالتی•اول

ارایه درخواست پذیرش کاال به بورس از طریق مشاور پذیرش•دوم

هیأت پذیرش یا کمیته عرضهانتشار امیدنامه پس از تأیید •سوم

ثبت سفارش فروش کاال  از طریق مشاور پذیرش•چهارم

*تودیع تضامین مورد نیاز نزد اتاق پایاپای توسط عرضه کننده•پنجم

انتشار اطالعیه عرضه پس از تأیید تضامین توسط اتاق پایاپای•ششم

انجام فرایند حراج در بازار فیزیکی•هفتم



فراینی ارسال و انتشار اطالعیه عرضه کاال  ر بازار فیزیکی
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رم بررسی و تأیید ف•
درخواست فروش 

کاال و ثبت 
اطالعات آن در 
سامانه عرضه

کارگزار
بررسی فرم •

اطالعیه عرضه و 
تایید اولیه آن

عملیات بازار

بررسی تضامین •
ی ضمانت نامه بانک)

تودیع ( و وجه نقد
شده توسط 

عرضه کننده کاال

ه انتشار اطالعیاتاق پایاپای
عرضه  ر سای 
بورس کاال

وب سایت

ارسال فرم درخواست •
فروش کاال( سفارش)

به کارگزاری به همراه
سایر مستندات مورد

نیاز

عرضه کننده

روش تودیع تضامین توسط عرضه کننده به یکی از دو
:زیر

نقدوجهیابانکیضمانت نامه(1

وجهنگهداریروش(2

اوراق بهادار(2
عنوانبهاستنامه ای)باالسرینامهروشازاستفاده(4

(هداتتعازمشخصیسقفتادولتینهادیسویازعرضه کنندهتضمین



اطالعیه عرضه در بازار فیزیکی / فروش کاال( سفارش)فرم درخواست 
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فراینی ارسال و انتشار اطالعیه عرضه کاال  ر بازار فیزیکی
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عرضه های صادراتی دو روز کاری قبل از عرضه

حراجحیاقل فاصله زمانی انتشار اطالعیه عرضه تا برگزاری

عرضه های داخلی یک روز کاری قبل از عرضه

عرضه؛ازقبلروز12ساعتتابورسبهاعالم❑

16ساعتتا(بازارعملیات)بورستوسطتایید❑

عرضه؛ازقبلروزهمان

17:30ساعتتاحداکثرپایاپایاتاقتوسطتایید❑

روز؛همان

رسمیوب سایتدرعرضهاطالعیهانتشار❑

.روزهمان18ساعتتاایرانکاالیبورس

عرضه؛ازقبلروزدو12ساعتتابورسبهاعالم❑

همان16ساعتتا(بازارعملیات)بورستوسطتایید❑

روز؛

17:30ساعتتاحداکثرپایاپایاتاقتوسطتایید❑

عرضه؛اطالعیهانتشاروروزهمان

بورسرسمیوب سایتدرعرضهاطالعیهانتشار❑

.روزهمان18ساعتتاایرانکاالی



مشخصات مندرج در اطالعیه عرضه بازار فیزیکی
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مثال موردی توضیحاتمشخصات اطالعیه
411540.کد منحصربه فردی است که در سامانه معامالتی برای هر عرضه در نظر گرفته می شودکد عرضه

کارگزاری عرضه کننده
کی با رعایت یکارگزار بورسی است که به نمایندگی از عرضه کننده مسئولیت عرضه کاال را در بازار فیز

.قوانین و مقررات بر عهده دارد
کارگزاری الف

الفتولیدکننده.واحد اقتصادی است که کاال را تولید می کندتولیدکننده

عرضه کننده
کاال عرضه کاال در بورس را دارد که اکثر موارد همان تولیدکنندهمجوز عرضه کننده شخصی است که 

.است
الفتولیدکننده

ورق فوالدی.منظور اسم کاالی تولیدی استنام کاال

نماد
(00)و محل تحویل کاال ( HS30109)، کاال (XXX)عرضه کننده بیانگرعالمت اختصاری است که 
.می شودو در سامانه معامالت تعریفتوسط بورس تعیینبرای هر کاالاست و در زمان پذیرش

XXX-HS30109-00

xx14/06/01.تاریخ برگزاری حراج در بورس کاالی ایران استتاریخ عرضه
ریال.استمعاملهمنظور واحد پولی در نظر گرفته شده برای محاسبه ارزش نوع ارز یا واحد پولی

کیلوگرم1000...منظور مقیاس عرضه کاال شامل تن، کیلو گرم و واحد

حداقل عرضه
بت و کمترین مقدار مجاز عرضه در هر نماد معامالتی طبق مقررات است که کارگزار باید در دریافت ث

میزان حداقل عرضه یکبار از سوی . ش ها، محدودیت فوق الذکر را رعایت نمایدرتخصیص سفا
. هیئت مدیره برای کاال تعیین و مصوب می شود

500

10.000.منظور حجم کاالیی است که تولیدکننده قصد دارد در بازار عرضه نمایدحجم کاالی قابل عرضه



مشخصات مندرج در اطالعیه عرضه بازار فیزیکی
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مثال موردی توضیحاتمشخصات اطالعیه

حداکثر افزایش عرضه
ی،معامالتجلسهطیخودعرضهافزایشبهمجازعرضه کنندهکهاستکاالحجمازمعینیمیزان

.باشدمیمیزانآنتاحداکثر
5.000

.است(.....اندازهوابعادضخامت،میزان)کاالساختیاکیفیویژگیمنظورهمشخصات کاالی قابل عرض
میلی متر و 4ضخامت 
1250-1200عرض 

رول.استحویلتهنگامدرکاال(...وجامبوگبندیل،شیت،رول،چوبی،پالتکیسه،فله،)بسته بندینوعنوع بسته بندی

(ریال)قیمت پایه 
یدتایازپسونمایدمیاعالمکاالهرعرضهبرایخوددرخواستدرفروشندهکارگزارکهاستمشخصیقیمت
.گرددمیقیدعرضهاطالعیهدربورس

120.000

1.کنداعالمبورسبهپایهقیمتعنوانبهمی باشدمجازفروشندهکهاستقیمتیحداقلیحداقل قیمت پایه

سلف.استپریمیومکشفونسیهسلف،نقدی،قراردادهایهمانمنظورنوع قرارداد

اعتباری/ نقدی.می باشداعتبارییانقدیصورتبهفیزیکیبازاردرتسویهروش هاینوع تسویه

تاریخ تحویل
سویازعرضهاطالعیهدرشدهتعیینزمان هایطبققراردادموضوعکاالیآن،درکهاستزمانی

.می شوددادهتحویلخریداربهفروشنده
10/14/xx14

کارخانهانبار .شوددادهتحویلخریداربهکاالمکانآندرشدهمقررکهاستمحلیمکان تحویل

واحد پایه تخصیص
بایدانمشتریبهکارگزارتخصیص هایکهاستمعامالتینمادهردرتخصیصجهتمقدارکمترین
.باشدآنازصحیحیمضرب

110



مشخصات مندرج در اطالعیه عرضه بازار فیزیکی
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مثال موردی توضیحاتمشخصات اطالعیه
110.نمایدخریداریبورسدرتواندمیکارگزاریککهاستکاالهرازمقدارکمترینحداقل خرید

حداقل خرید جهت کشف 
نرخ

اتگرددمعاملهبایدمقرراتطبقکهاستبورسدرمعامالتینمادهرعرضهازدرصدییامقدار
.گیردقراربورستاییدموردشدهکشفنرخ

250

حداکثر خرید درصورت 
وجود

جلسهکیطیمشترییکیاوکارگزاریکتوسطمعامالتینمادهرازخریدمجازمقداربیشترین
.استمقرراتحسبمعامالتی،

10.000

1.دهدپیشنهادخریدبرایمی تواندمشتریکهاستقیمتیحداقلحداقل قیمت مجاز
240.000.یابدافزایشمی تواندرقابتصورتدرکاالقیمتکهقیمتیسقفحداکثرحداکثر قیمت مجاز

خطای مجاز تحویل
بورسشپذیرهیأتتوسطکهشدهمعاملهکاالیبهنسبتتحویلیکاالیوزنتفاوتمجازمیزان
.می گرددمنتشرامیدنامهقالبدروتعیین

5

1.استمعامالتیسامانهدرشدهثبتهایسفارشقیمتیتغییرمجازمقدارکمترینشحداقل تغییر قیمت سفار
عمده.می شودمعاملهعمدهصورتبهعموماکهاستفروشندهتوسطکاالعرضه نحوهمنظورنحوه عرضه

روش خرید
معاملهعادیصورتبهعموماکهاستکاالخریدمتقاضیتوسطکاالخریدروش هایمنظور

.می شود
عادی

http://www.ime.co.ir/arze.html:             لینک دسترسی به اطالعیه عرضه های منتشرشده در بورس کاالی ایران

.موارد درج شده در امیدنامه نیز جزئی از اطالعیه عرضه  می باشد: نکته

http://www.ime.co.ir/arze.html


کاالی فیزیکیانواع روش های معامالتی در بازار 
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پرداخت وجه و تحویل کاال در مدت زمان 
کوتاهی پس از انجام معامله

پرداخت وجه در سررسید مشخص در آینده 
و تحویل کاال در مدت زمان کوتاهی پس از 

انجام معامله

انجام معامله در کمترین زمان با حداقل هزینه-نقدی
ایاپایاطمینان طرفین انجام معامله به خاطر اخذ تضامین انجام تعهدات توسط اتاق پ-

تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی-
امکان انتشار اوراق خرید دین کاالیی برای عرضه کننده کاال- نسیه

پرداخت وجه در زمان کوتاهی پس از انجام 
معامله و تحویل کاال در سررسید مشخصی

در آینده
سلف                       

اطمینان فروشنده از فروش کاال-
روشایجاد ارتباط بلندمدت و قانونمند میان صنایع برای برنامه ریزی تولید و ف-
تسهیل تجارت پویا و بهبود تجارت در طول زنجیره محصول و پوشش ریسک -

تجارت
در )امکان انجام معامله بدون پرداخت وجه یا با پرداخت بخشی از وجه معامله -

(صورت درخواست عرضه کننده در اطالعیه عرضه
نقش مکمل قراردادهای کشف پریمیوم در عقد قراردادهای نقدی و سلف-
(قیمت روز معامله نهایی) امکان عقد قرارداد بر مبنای قیمت شناور -

تأمین منابع مالی عرضه کننده برای پوشش هزینه های تولید-
اطمینان عرضه کننده از فروش محصول بعد از تولید-
ایجاد امکان برنامه ریزی تولید و فروش برای صنایع-
اطمینان متقاضی خرید کاال از قیمت خرید کاال-

کارکردهاتوضیحات روش های معامالتی

ید تحویل کاال در آینده در یک یا چند سررس
و تعیین قیمت معامله بر اساس فرمول 

(امکان شناور شدن قیمت)تعیین شده 

کشف 
م پریمیو



انواع بسته بندی محصوالت عرضه شده در بورس کاالی ایران
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کاربرد نوع بسته بندی نمونه عکس از نوع بسته بندی ها نوع بسته بندیانواع محصوالت

ی
دن

مع
و 

ی 
عت

صن

....بسته بندی انواع ورق فوالدی و -(بندیل)رول 

....واحد شمارش محصوالتی مانند تیرآهن، میلگرد و -شاخه

....قالب تولید شمش مانند شمش بیلت، شمش بلوم، شمش طال و -شمش

...بسته بندی محصوالتی مانند میلگرد کالف و -کالف

....بسته بندی محصوالتی مانند سیمان و -کیسه

ی و
یم

وش
تر

پ
ی

نفت
ی 

ها
ده 

ور
رآ

ف

بشکه
....بسته بندی محصوالت شیمایی مانند دی اتیل هگزانول، تری اتیلن گالیکول و -
....بسته بندی محصوالت فرآورده های نفتی مانند قیر و روغن پایه و -

...بسته بندی انواع محصوالت پلیمری و شیمیایی مانند پلی اتیلن سبک و سنگین، پلی استایرن و -پالت پالستیکی

....نات و ، پلی کرب(تیره و روشن)بسته بندی انواع محصوالت پلیمری و شیمیایی مانند اپوکسی رزین جامد، استایرن بوتادین رابر -پالت چوبی

پالت فلزی
....و ( تیره و روشن)بسته بندی انواع محصوالت پلیمری و شیمیایی مانند استایرن بوتادین رابر -

....و بسته بندی انواع محصوالت پلیمری و شیمایی مانند اسید ترفتالیک، اوره پریل، پتاس، پلی استایرن معمولی و انبساطی-جامبوبگ

....و ( گاز)بسته بندی انواع محصوالت شیمایی مانند آمونیاک -60کپسول 

....بسته بندی انواع محصوالت پلیمری و شیمایی مانند اوره پریل، اوره گرانول، پلی اتلین سبک و سنگین و -کیسه

ت
وال

ص
مح

ع 
وا

ان

فله 

....ومسآهن اسفنجی،روی،خاکسنگ آهن،گُندلهمخلوط،میلگردسبدمانندمعدنیوصنعتیمحصوالت-
....وبنزنکاستیک،سودواکس،سالپسمانندشیمیاییمحصوالت-
....ونسوزانبساطیاستایرنپلیمانندپلیمریمحصوالت-
....وقیرپایه،روغنباتوم،وکیومکات،لوب:نفتیفرآورده هایمحصوالت-
....وذرتشکر،جو،گندم،مانندکشاورزیمحصوالت-

سایر
کاالیخصاتمشتوضیحاتبخشدرهمچنینمی شود،استفادهعرضهاطالعیهدرمحصولبسته بندینوعبیانبرای«سایر»کلمهازنمی گنجد،مذکوربسته بندی هایقالبدرکهمواردی

.می گردداشارهبسته بندینوعبهاصوالًعرضه،قابل



فرایند کلی اقدامات متقاضی خرید کاال برای معامله در بازار فیزیکی
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:مراحلی که متقاضی خرید کاال برای معامله در بازار فیزیکی باید طی نماید

خریدمتقاضیازبورستوسطشدهتعیینتضامینبرمازادتضامینیمی تواندکاال،خریدمتقاضینمایندهومعامالتضامنعنوانبهکارگزارکهاستذکرشایان*
.نمایددریافتکاال

کارگزاری دارای مجوز جهت اخذ کد معامالتیبهمتقاضی خرید کاال مراجعه 

اول

* واریز پیش پرداخت به حساب وکالتی قبل از برگزاری حراج

دوم

ثبت سفارش خرید کاال طی مهلت مقرر از طریق کارگزاری

سوم

ثبت سفارش خرید کاال طی مهلت مقرر از طریق کارگزاری

چهارم



ثبت نام در سامانه بهین یاب برای محصوالت بهین یابی
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در سامانه (از جمله متقاضیان مستقر در مناطق آزاد)ثبت نام متقاضیان خرید محصوالت بهین یابی 
بهین یاب جهت استفاده از سهمیه خرید

:ابلینک  سترسی به سامانه بهین ی
http://behinyab.ir/#

http://behinyab.ir/images/helpfiles/help_petro_grade.pdf :          راهنمای ثب  نام  ر بهین یاب برای اخذ سهمیه

http://behinyab.ir/
http://behinyab.ir/images/helpfiles/help_petro_grade.pdf


اقدامات الزم پیش از ثبت سفارش خرید
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ز متقاضیان خرید کاال ا
رینگ  اخلی 

متقاضیان خرید کاال از
رینگ صا راتی 

درصد ارزش معامله به 10واریز حداقل 
تبه عنوان پیش پرداخحساب وکالتی 

طرفبانک هاینزدمشترینامبهکهحسابی:وکالتیحساب
وکهبلیاانسدادامکانومی گرددافتتاحپایاپایاتاقحساب
.می باشدمقدورایرانکاالیبورسبرایحسابمبلغکردن
درعالف)پایاپایاتاقحسابطرفبانک هایبهدسترسیلینک

:استذیلشرجبه(ایرانکاالیبورستسویهفرآیند های
https://www.ime.co.ir/Banks.html

کارگزارحساب

دهفروشنروشایندر:فروشندهاعتبارروشازاستفاده(ب
بهراکاالحجمومشترینامعرضه،تاریخکاال،نامنامه ایطیکاال

میزانآنمی تواندکاالخریدمتقاضیکهمی کنداعالمبورس
.نمایدخریداریپرداختپیشواریزبدونرامشخص

معاملهارزشدرصد5حداقلواریز(الف
:زیرروشدوبهپرداختپیشعنوانبه

بحسبرراصادراتیوداخلیرینگ هایازکاالخریدمتقاضیانازدریافتیپیش پرداختمیزانمی تواند،بورس
.دهدافزایشمعاملهتقریبیبهایدرصد100تابازارشرایط

وکالتیحساب

توجه

 هایبانکنزدخودنامبهکارگزارکهحسابی:کارگزارحساب
.استکردهافتتاحپایاپایاتاقحسابطرف

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


فرآیند ثبت سفارش خرید کاال در بازار فیزیکی
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مشتریتوسطفیزیکیبازاردرخریددرخواستفرمتکمیل.1

تدرخواسفرمازمی بایستاستانداردموازیسلفوکاالییسپردهگواهیمعامالتبرای❑

.شوداستفادهمشتقهبازاردرخرید

.کندثبتخریدسفارشیکمی تواندصرفاعرضهکدهربرایکاالخریدمشتریهر❑

ی تواندماماکند،معرفیوکالتیحسابیکازبیشکارگزاریکنزدنمی تواندمشترییک❑

.دارداعالمجداگانه ایحسابکارگزارهربه

روزنامهآخرینومشتریانمشخصاتفرمبامشتریامضایومهرمطابقت.2

خریدارکارگزارتوسطرسمی

خریدارکارگزارتوسطسفارشثبتسامانهدرسفارشثبتانجام.3

خریدارکارگزارتوسطتاالربهسفارشارسال.4

فرم درخواست خرید در بازار فیزیکی



عرضه و معامله-3
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تابلو و ساعت معامالت برخط بازار فیزیکی
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مهلت ثبت محصوالت
سفارش تا ساعت

ساعات شروع 
معامالتی

10:3011:00یمحصوالت صنعتی و معدن

11:0011:30محصوالت صادراتی

11:3012:00محصوالت نفتی

12:0012:30طال

12:0012:30بازار فرعی

12:3013:30محصوالت پتروشیمی

12:3013:00محصوالت کشاورزی

14:0014:30کشف پریمیوم
:  لینک دسترسی به تابلوی معامالت برخط بازار فیزیکی
https://tts.ime.co.ir/

https://tts.ime.co.ir/


تابلو معامالتی بازار معامالت کاالی فیزیکی
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محصوالت مورد معامله در بازار صنعتی و معدنی

:  یکیلینک دسترسی به تابلو معامالت برخط بازار فیز
https://tts.ime.co.ir/

https://tts.ime.co.ir/


تابلو معامالتی بازار معامالت کاالی فیزیکی
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حجم عرضه و 
تقاضا روز معامله سوابق انجام 

معامله

معامالت بازار  نمونه ای از تابلو برخط 



فرآیند حراج در بازار معامالت کاالی فیزیکی

پیش گشایش
(دوره زمانی سبز)

خرید و فروش و عدم انجام معاملهامکان ثبت سفارش
اعالم حجم و نرخ عرضه کاال از سوی کارگزار فروشنده

ثبت حجم و نرخ تقاضا از سوی کارگزاران خریداران

.دقیمت تقاضا نمی تواند بیش از قیمت فروشنده باش
کارگزار خریدار می تواند حجم را کاهش دهد یا قیمنت را تنا

.سقف قیمت فروشنده افزایش دهد

حراج
(دوره زمانی زرد)

بنه اینن معننی کنه فقنط :عدم امکان ورود یا حذف سنفارش
د کارگزارانی که در زمان سبز سنفارش خنود را در سیسنتم وار

.کرده اند حق پذیرش قیمت پایه را دارند
20امکان افزایش حجم عرضنه توسنط کنارگزار فروشننده در 

ثانیه اول

بنناالتر از قیمننت )امکننان افننزایش نننرخ از سننوی خرینندار 
(پیشنهادی فروشنده نمی تواند باشد

توانند کمتنر از نمنی)امکان کاهش ننرخ از سنوی فروشننده
(باالترین قیمت پیشنهادی خریداران باشد
ن نرخ قبل از پذیرفت)امکان کاهش حجم تقاضا تا پایان دوره 

(فروشنده

رقابت
(دوره زمانی قرمز)

ود بیشنتر شندر صورتی که در زمان زرد، حجم تقاضا از عرضه
.این دوره آغاز می شود

وی از سناز قیمت فروشنده،وارد کردن قیمت های باالترامکان
کارگزاران خریدار

.قیمت های پیشنهادی باالتر در اولویت قرار می گیرند

نننرخ فروشنننده را کننه در زمننان زرد تنهننا سننفارش هایی
.پذیرفته اند، می توانند وارد دوره رقابت شوند

.فروشنده در این دوره زمانی کاری انجام نمی دهد
اران سقف قیمت، حداکثر قیمتی که کنارگزدر صورت وجود 

.خریدار می توانند وارد کنند برابر با آن است

نظارت
(دوره زمانی آبی)

ناظرتأیید صحت و سقم معامله و قطعی شدن معامالت توسط
رار در صورت بروز مشکل، معامله در حالنت تصنمیم گیری قن

.می گیرد

53بورس کاالی ایران

60Sec

نامحدود

60Sec

3-15m



ضهحالت تقاضا کمتر یا برابر عر( الف: انجام معامله در شرایط مختلف معامالتی
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.نمی شودانجاممعاملهتقاضاوجودعدمدلیلبه

جزئیات سفارشجزئیات عرضه
مقدارتقاضا(ریال)قیمت خریدار (ریال)قیمت فروشنده 40109HS-xxx-00ورق گرم
120.00000محل تحویلتولیدکننده
00(کیلوگرم1000)عرضه انبار کارخانهشرکت الف 
10.00000اسفند14تحویل –سلف 

عدم  وجود تقاضای برای کاالی عرضه شده( 1

وجود تقاضا و عدم انجام معامله( 2

جزئیات سفارشجزئیات عرضه
مقدارتقاضا(ریال)قیمت خریدار (ریال)قیمت فروشنده 40109HS-xxx-00ورق گرم
محل تحویلتولیدکننده

120.000100.0001.000
انبار کارخانهشرکت الف 

اسفند14تحویل –سلف 
00(کیلوگرم1000)عرضه 

10.00000

قبولموردعرضهپیشنهادیقیمتکهصورتیدر
االکخریدمتقاضییاعرضه کنندهونشودواقعخریداران

دورهاهآنگنباشد،خودپیشنهادیقیمتتعدیلبهحاضر
.می رسدپایانبهمعامله ایانجامبدونمعامالتی

معاملهوضعیت

معاملهوضعیت

یدخرحداقلازکمترشدهانجاممعاملهحجماینکهدلیلبه
است،(عرضهاطالعیهطبقتن250یعنی)نرخکشفجهت

.نمی کندتأییدراشدهانجاممعاملهبورسنتیجهدر

جزئیات سفارشجزئیات عرضه
مقدارتقاضا(ریال)قیمت خریدار (ریال)قیمت فروشنده 40109HS-xxx-00ورق گرم
محل تحویلتولیدکننده

120.000120.000200
انبار کارخانهشرکت الف 

اسفند14تحویل –سلف 
00(کیلوگرم1000)عرضه 

10.00000

تقاضای کم و عدم تأیید معامله  توسط ناظر تاالر( 3
معاملهوضعیت



ضهحالت تقاضا کمتر یا برابر عر( الف: انجام معامله در شرایط مختلف معامالتی
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حالت تقاضا کمتر از عرضه( 4

جزئیات سفارشجزئیات عرضه
مقدارتقاضا(ریال)قیمت خریدار(ریال)قیمت فروشنده 40109HS-xxx-00ورق گرم
محل تحویلتولیدکننده

120.000120.0008.000
انبار کارخانهشرکت الف 

اسفند14تحویل –سلف 
00(کیلوگرم1000)عرضه 

10.00000

هزار تن کاالی مازاد بر تقاضا2
ورتصبهبورستوسطمعامالتتأییدازبعدعرضهمازادکاالی

.می شودعرضهمازادسیستمواردخودکار

معاملهوضعیت

حالت تقاضا برابر با عرضه( 5

جزئیات سفارشجزئیات عرضه
مقدارتقاضا(ریال)قیمت خریدار (ریال)قیمت فروشنده 40109HS-xxx-00ورق گرم

محل تحویلتولیدکننده
120.000120.00010.000

انبار کارخانهشرکت الف 

اسفند14تحویل –سلف 
00(کیلوگرم1000)عرضه 

10.0000

فروشبهزرددورهدرشدهعرضهکاالیکل
.می رسد

معاملهوضعیت



ضهحالت تقاضا کمتر یا برابر عر( الف: انجام معامله در شرایط مختلف معامالتی
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سامانهازراعرضهمازاددارد،رافرصتاینروزهرفروشندهکارگزاربعد،روز9ساعتتا17ساعتاز➢
املهمعقابلمعامالتیروزآنمازادعرضهمرحلهپایانتامازادعرضهصورتاینغیردر.کندحذفمعامالتی

.بودخواهد

.نداردوجودکاالعرضه کنندهبرایمعامالتیسامانهازمازادعرضهحذفامکان،معامالتیروز17ساعتتا➢

.ودمی شعرضهمازادسیستمواردخودکارصورتبهبورستوسطمعامالتتأییدازبعدعرضهمازادکاالی➢
بردهشکشفنرخهمانبارامازادکاالیمی توانندخریدارکارگزارانبورس،توسطمعامالتتأییدزماناز➢

.نمایندخریداریمعامالتیروزهمان17ساعتتازمانیاولویتبراساسمعامالتتابلویروی

معامالتتابلویرویبرشدهکشفنرخهمانبارامازادکاالیمعامالتیروزهرمی تواندخریدارکارگزار➢
.نمایدخریداری17تا9ساعتطیزمانیاولویتبراساس

بهضهعرروزازپستقویمیهفتهیکیامعامالتینمادعرضهروزازقبلکاریروزپایانتاعرضهمازاداگر➢
:پذیرفتخواهدانجام(باشدکمترکهکدامهرمدت)زیرحالتدودرمازادعرضهحذفآنگاهنرسد،اتمام

نماد؛هماندرجدیدعرضهازقبلروزیکمازادعرضهحذف(الف
.عرضهانجامزمانازتقویمیهفتهیکگذشتازبعدمازادعرضهحذف(ب



رضهحالت تقاضا بیشتر از ع( ب: انجام معامله در شرایط مختلف معامالتی
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ضهعرافزایشباعرضهبرمازادتقاضایتنهزار5
دفراینومی شوددادهپاسخعرضه کنندهسویاز

حراجفرایند)می رسدپایانبهزرددورهدرحراج
.(نمی شودقرمزدورهوارد

جزئیات سفارشجزئیات عرضه
مقدارتقاضا(ریال)قیمت خریدار (ریال)قیمت فروشنده 40109HS-xxx-00ورق گرم

محل تحویلتولیدکننده
120.000120.00015.000

انبار کارخانهشرکت الف 

اسفند14تحویل –سلف 
00(کیلوگرم1000)عرضه 

15.00000

معاملهوضعیتاز سوی عرضه کنندهافزایش عرضه در دوره زرد( 1

ورهدپایانازپسعرضهبرتقاضامازادشرایطدر
.می شود(قرمز)رقابتدورهواردحراجفرایندزرد،

جزئیات سفارشجزئیات عرضه
مقدارتقاضا(ریال)قیمت خریدار (ریال)قیمت فروشنده 40109HS-xxx-00ورق گرم

محل تحویلتولیدکننده
120.000120.00017.000

انبار کارخانهشرکت الف 

اسفند14تحویل –سلف 
00(کیلوگرم1000)عرضه 

15.00000

؟معاملهوضعیتعدم پوشش تقاضای موجود با وجود افزایش عرضه( 2

.به افرایش عرضه اقدام کند( در صورت اعالم در اطالعیه عرضه)ثانیه اول 20عرضه کننده می تواند در : توجه

جزئیات سفارشجزئیات عرضه
مقدارتقاضا(ریال)قیمت خریدار (ریال)قیمت فروشنده 40109HS-xxx-00ورق گرم
محل تحویلتولیدکننده

120.000120.00015.000
انبار کارخانهشرکت الف 

اسفند14تحویل –سلف 
00(کیلوگرم1000)عرضه 

10.00000

ازیکیدرمعاملهعرضه،برتقاضامازادحالتدر
:می شودانجامزیرحالتدو

؟معاملهوضعیت



رضهحالت تقاضا بیشتر از ع( ب: انجام معامله در شرایط مختلف معامالتی
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جزئیات سفارشجزئیات عرضه
قیمت فروشنده 40109HS-xxx-00ورق گرم

(ریال)
قیمت خریدار 

(ریال)
امقدارتقاض

محل تحویلتولیدکننده
120.000132.00020.000

انبار کارخانهشرکت الف 

اسفند14تحویل –سلف 
00(کیلوگرم1000)عرضه 

15.00000

رقابت خریداران در دوره قرمز

جزئیات سفارشجزئیات عرضه
قیمت فروشنده 40109HS-xxx-00ورق گرم

(ریال)
قیمت خریدار 

(ریال)
امقدارتقاض

محل تحویلتولیدکننده
120.000182.00010.000

انبار کارخانهشرکت الف 

اسفند14تحویل –سلف 
170.0005.000(کیلوگرم1000)عرضه 

15.000165.0005.000

معاملهوضعیت

زمانیتخصیص کاالی عرضه شده با اولویت نرخ، سپس با اولویت

تخصیص با اولویت
معاملهوضعیت

ان نسبت تقاضا از کل تقاضای ثبت شده محاسبه شده و به هم
نسبت از کاالی عرضه شده به فرد تعلق خواهد گرفت

تنهزار5سومخریداروتنهزار5دومخریدارتن،هزار10اولخریداراگرمثالعنوانبه
:بااستبرابرخریدارهرسهمآنگاهباشندداشتهخریدقصد

درصد50: سهم خریدار اول از عرضه
درصد25: سهم خریدار دوم از عرضه
درصد25: سهم خریدار سوم از عرضه

تسهیم به نسبت

معامله ورق گرم  ر حال  مازا  تقاضا بر عرضه
(نبو  محیو ی  افزایش قیم )

معامله ورق گرم  ر حال  مازا  تقاضا بر عرضه
( رصی باالتر از قیم  پایه10وجو  محیو ی  افزایش قیم  تا )



فرآیند معامالت به روش حراج باز
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.الزم به ذکر است فرآیند تسویه و تحویل کاالهای معامله شده به این روش مطابق سایر تاالرها است

فارش های یدی با قیمت باالتر از سخربا توجه به اینکه برنده حراج در این تاالر تنها یک خریدار می تواند باشد، در زمان قرمز تاالر حراج باز که یک دقیقه است، اگر سفارش

.ه پیدا می کنددامموجود ثبت شود، مجدد زمان قرمز یک دقیقه تمدید می شود و این فرآیند تا زمانی که سفارش قیمت باالتری در یک دقیقه پایانی ثبت نشود ا

.به این ترتیب پیشنهاد دهنده باالترین قیمت باقی مانده در سیستم به عنوان خریدار شناخته می شود

ا زمان در تاالر حراج باز مانند سایر تاالرها انجام می شود ام( زمان های توقف)و آبی ( مظنه یابی)، زرد (پیش گشایش)سبزمراحل پذیرش کاال و ثبت سفارش و هم چنین زمان های 
. این تاالر متفاوت از سایر تاالرها است( رقابت)قرمز 

.اب کنندتاالرها، تاالر حراج باز را انتخبینجهت درخواست عرضه در تاالر حراج باز، کارگزاران باید در زمان ثبت اطالعات عرضه در سامانه مربوطه به عنوان کارگزار عرضه کننده، از 

.دارند( حراج)بر قیمت پیشنهادی در بخشی از معامالت کاالها با توجه به ماهیت آن ها، خریداران نیاز به زمان بیشتری جهت تصمیم گیری برای خرید در زمان رقابت



یزیکی فرایندهای انجام تسویه معامله و تحویل کاال در بازار ف-4
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فرآیند تسویه
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تخصیص به خریداران نهایی از سوی کارگزارهای خریدار-1

توسط کارگزار خریدار برای خریدار کاال( اعالمیه خرید)ایجاد و صدور صورتحساب -2

انجام امور تسویه توسط خریدار کاال -3

ارایه مستندات تسویه توسط خریدار کاال به کارگزار خریدار -4

ارسال مستندات تسویه توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپای به صورت سیستمی -5

صدور گواهی نامه تسویه در سامانه بورس و امضای آن توسط کارگزار فروشنده به منزله حواله خرید کاال-6

ارسال اطالعات تسویه قرارداد از سوی کارگزار خریدار به کارگزار فروشنده -7

قرارداداطالع کارگزار فروشنده به واحد بازاریابی و فروش شرکت عرضه کننده بابت دریافت اطالعات تسویه-8



(پرداخت وجه توسط خریدار)انواع روش های تسویه 
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واریز وجه قرارداد به حساب عملیاتی ظرف مهلت 
تسویه به صورت نقدی توسط کارگزار خریدار

ه ارائه سند تسویه اعتباری توسط کارگزار خریدار ب
ه و اتاق پایاپای ظرف مهلت تسویه با تأیید فروشند

کارگزار فروشنده به همراه سایر مستندات الزم 
اقرار فروشنده کاال به دریافت ثمن معامله درسند )

(تسویه اعتباری

ط تضمین اجرای تعهدات از سوی طرفین معامله توس-نقدی
اتاق پایاپای

تسهیل فرایند تسویه برای طرفین معامله؛-

ایجاد امکان استفاده از روش های اعتبار اسنادی و -

ضمانت نامه بانکی برای تسویه؛

اعتباری

کارکردهاتوضیحاتروش های تسویه



(فرم اعالمیه خرید)فرآیند تسویه 
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اینغیردرباشدپرداختیخالصمعادلبایدواریزی
.نمی شودانجامتسویهصورت

ادقراردهرتسویهبرایمنحصربفردپرداختشناسهکد

ارزشبرمالیاتواریزبرمبنیکاالخریدارازدرخواست
افزوده
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 ر صور  عیم تسویه(  تسویه با جریمه)تسویه با تأخیر تسویه  ر مهل  مقرر روش تسویهرینگ 
(طی مهل  مقرر و  مهل  تسویه با تأخیر)

 اخلی

نقیی
واریز وجه قرارداد به حساب عملیاتی

روز کاری3اتاق پایاپای طی 

واریز وجه قرارداد به حساب عملیاتی اتاق 
درصد به ازای 0/25پایاپای و پرداخت جریمه 
درصد 5انفساخ قرارداد و پرداخت روز کاری3هر روز تأخیر طی 

ارزش قرارداد به فروشنده کاال و 
پرداخت دو سر کارمزد به بورس

اعتباری

ارائه فرم تسویه اعتباری به اتاق 
ده برای پایاپای مبنی بر رضایت فروشن

روز کاری3تسویه طی 

مبنی بر ارائه فرم تسویه اعتباری به اتاق پایاپای
مه رضایت فروشنده برای تسویه باضافه جری

روز کاری3طی ( برای هر روز)درصد 0/25

صا راتی

نقیی
واریز وجه قرارداد به حساب نزد اتاق 

روز کاری 5پایاپای طی 

و واریز وجه قرارداد به حساب نزد اتاق پایاپای
درصد به ازای هر روز 0/25پرداخت جریمه 

درصد 2/5انفساخ قرارداد و پرداخت روز تقویمی10تأخیر حداکثر
ارزش قرارداد به فروشنده کاال و 
پرداخت دو سر کارمزد به بورس

اعتباری

ارائه فرم تسویه اعتباری به اتاق 
ده برای پایاپای مبنی بر رضایت فروشن

روز کاری10تسویه طی

مبنی بر ارائه فرم تسویه اعتباری به اتاق پایاپای
مه رضایت فروشنده برای تسویه باضافه جری

روز 10درصد برای هر روز حداکثر0/25
تقویمی

.داردمنظور از روزکاری، روزهایی است که جزو تعطیالت رسمی کشور جمهوری اسالمی ایران نیست و بورس در آن روز طبق مقررات فعالیت* 

ام یا فسخ قرارداد، هزینه  10تسویه با جریمه در روز *.سویه استجریمه تسویه با تأخیر جزء الینفک ارزش قرارداد در رینگ داخلی و صادراتی برای ت: نکته*
. کندیکسانی برای خریدار در رینگ صادراتی ایجاد می

(روش ها و مهلت انجام تسویه توسط خریدار کاال)فرآیند تسویه 



(و فرم تسویه اعتباری قرارداد نسیه( بندی3فرم )فرم تسویه اعتباری رینگ داخلی و صادراتی )فرآیند تسویه 
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تسویهفرمدر4بنددرجعدم
صادراتیرینگاعتباری



(ار کاالتوسط خریدجهت ارسال به کارگزار خریدار مستندات تسویه )فرایند تسویه 
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ازشدهدهتأییاعتباریتسویهفرمارایهیاوخریداعالمیهدرشدهدرجشناسهازاستفادهبامعاملهثمنپرداخت❖

،(پایاپایاتاقدرقراردادمالیواسنادیتسویه)فروشندهسوی

افزوده،ارزشبرمالیاتپرداخت❖

...وبسته بندیهزینهپرداختنیازصورتدر❖

:توجه
سیستمدرخودکارصورتبه(تأخیرباتسویهمهلتطییامقررمهلتطی)کاریروز15ساعتتامعاملهثمنپرداختازبعدفعلیشرایطدر✓
اما.می شودننکولدلیلبهقراردادفسخهزینهپرداختیاجریمهمشمولخریدارومی گرددصادر«کاالخریدحوالهوتسویهگواهی نامه»و«تسویهصورتحساب»

.نمایداختپردنیزرا(نیازصورتدر)بسته بندیهزینهوافزودهارزشبرمالیاتبهمربوطهزینه هایبایدکاال،گرفتنتحویلوقراردادتسویهبرایخریدار

نامهگواهیتپیوسبه)راآنبایدنیزخریدارکارگزارونمایدارسالخریدارکارگزاربهراافزودهارزشبرمالیاتپرداختفیشتصویرکاال،خریداراستالزم✓
.کندارسالپایاپایاتاقبه(کندبارگذاریشدهصادرکاالخریدحوالهوتسویه

عرضه کنندهزارکارگبهخریدارکارگزارسویازمستنداتنکند،واریزرا(نیازصورتدر)بسته بندیهزینهو افزودهارزشبرمالیاتفیشخریدارکهزمانیتا✓
.نمی گرددارسالکاالتحویلجهت
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(7بنی )گواهی نامه تسویه و حواله خریی کاال

شرحقسمتدراعتباری،تسویهصورتدر
:کهمی شودقیدفرم

"قرارداد به صورت اعتباری تسویه شد"

(صدور گواهی نامه تسویه در سامانه بورس)فرایند تسویه 



(شندهارسال اطالعات تسویه قرارداد از سوی کارگزار خریدار به کارگزار فرو)فرایند تسویه 
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مشخصات کاال

آدرس محل تخلیه

مالیات بر ارزش افزوده

داخلی،رینگازکاالخریداران
بهراافزودهارزشبرمالیاتموظف اند،
.نمایدپرداختکاالفروشنده

کیش،تاالردرصادراتیمحصوالت
توسطکهمحصوالتیوکشاورزی

،استمستقرآزادمنطقهدرکهشخصی
افزودهارزشبرمالیاتازشودخریداری
.معاف اند

رضهعاطالعیهدرعرضه کنندهاینکهمگر
پرداختدرخواستموجهیدالیلبهبنا

.باشدکردهکاالخریدارازارزش افزوده

مشخصات خریدار

مشخصات قرارداد

پیمانکار حمل

ندیبسته بهزینهپرداختفیشنیازصورتدروافزودهارزشبرمالیاتشدهواریزفیش،کاالخریدحوالهوتسویهنامهگواهی:پیوست ها*



(یوست هااطالع کارگزار فروشنده به واحد بازاریابی و فروش شرکت عرضه کننده به همراه ارسال پ)فرایند تسویه 

69بورس کاالی ایران

:پیوست ها*
کاالخریدحوالهوتسویهگواهی نامه.1
افزودهارزشبرمالیاتشدهواریزفیش.2
بسته بندیهزینهپرداختفیشنیازصورتدر.3

مشخصات کاال

مشخصات خریدار

مشخصات قرارداد

مشخصات پیمانکار حمل



فرایند تحویل کاال در بازار فیزیکی

انجام فرایند داخلی توسط واحد فروش، مالی و در نتیجه صدور حواله خروج کاال توسط فروشنده-1

توسط فروشنده و اطالع به کارگزار خریدار یا خریدار کاال( مجوز حمل)صدور حواله ترخیص کاال -2

اطالع کارگزار خریدار یا خریدار کاال به شرکت حمل بار جهت مراجعه به کارخانه فروشنده-3

به کارخانه فروشنده طبق هماهنگی قبلی بر اساس شماره حواله( راننده)مراجعه نماینده شرکت حمل بار -4

و صدور رسید تحویل کاال توسط فروشنده( راننده)تحویل گرفتن کاال توسط نماینده شرکت حمل بار -5

به باربری برای دریافت بارنامه و حمل کاال( راننده)مراجعه نماینده شرکت حمل بار -6

حمل کاال به مقصد و همزمان صدور فاکتور فروش توسط فروشنده به صورت کاغذی و یا سیستمی-7
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فرایند تحویل کاال در بازار فیزیکی 
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بل از باشد، وجوه ناشی از تلورانس تحویل، قمثبتتلورانس بار 
ت تحویل آخرین محموله کاال توسط خریدار به فروشنده پرداخ

.  می شود

ت، باشد، فروشنده مکلف اسمنفیاگر تلورانس بار 
ه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تحویل آخرین محمول
.نسبت به تسویه حساب با خریدار اقدام نماید

حملوسیلهاستانداردراننده،صالحیتاحراز✓
بارگیریازقبلبازرسیتوسط

ری،بارگیبارگیری،ازقبلحملوسیلهتوزین✓
صخالوزنشدنمشخصبارگیری،ازبعدتوزین

تحویلتلورانسوبار

مراجعه نماینده شرکت حمل بار 
به کارخانه فروشنده ( راننده)

طبق هماهنگی قبلی بر اساس 
شماره حواله؛



ی مجازفرم های درخواست رسیدگی به کمیت یا کیفیت کاال و تسویه تلورانس منف
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مجازمنفیتلورانستسویهدرخواستفرمکاالکیفیتیاکمیتبهرسیدگیدرخواستفرم



کی مهلت تحویل کاال در بازار فیزی
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ررتحویل کاال به خریدار در مهلت مق

رینگ داخلی

سلفنقدی و نسیه

روز پس از زمان 3حداکثر 
مندرج در اطالعیه عرضه 

روز30با سررسید بیشتر  از  روز30با سررسید کمتر از 

انواع قرارداد

روز تقویمی 5حداکثر تا 
پس از سررسید تحویل

روز تقویمی پس 15حداکثر تا 
از سررسید تحویل

روز کاری 3حداکثر 
پس از مهلت تسویه
یا سه روزکاری پس 
از تسویه با تأخیر 

رینگ صادراتی



درخواست تحویل با تأخیر کاال و فسخ قرارداد در بازار فیزیکی
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روز تقویمی از 30، خریدار می تواند اقدامات زیر را ظرف معامالت انجام شده در رینگ داخلیدر صورت عدم تحویل کاال از سوی عرضه کننده در مهلت مقرر برای 

:پایان مهلت تسویه در قراردادهای نقدی و نسیه و تاریخ سررسید در قرارداد سلف انجام دهد

درخواست فسخ قرارداد ( 1

:کاالفروشندهتوسطذیلجرایمپرداخت
کاال؛خریداربهقراردادارزشدرصد5پرداخت-
ندهفروشحساببهمعاملهوجهواریززمانبینشمارروزصورتبهقراردادنشدهتحویلمقادیرمبلغدرصد0/25پرداخت-

کاال؛خریداربهفروشندهکارگزارسویازنشدهتحویلمقادیرمبلغبازپرداختتاویکارگزارییا
.بورسبهکارمزدسردوپرداخت-

درخواست تحویل با تأخیر ( 2
روز تقویمی پس از 60تحویل با تأخیر حداکثر تا )

و پایان مهلت تسویه در قراردادهای نقدی و نسیه
(تاریخ سررسید در قرارداد سلف امکان پذیر است

یر عدم ارائه درخواست تحویل با تأخ( 3
.فروشندهسویازتعهداتایفایمنزلهبهیا فسخ

تحویل کاال
:روز و پرداخت جریمه تأخیر60تحویل کاال ظرف 

هبقراردادنشدهتحویلمقادیرمبلغدرصد0/25پرداخت
زمانپایانبینتأخیرروزهایازایبهشمارروزصورت
نوانعبهفروشندهتوسطکاالتحویلتاریخوتحویل
.تأخیرخسارت

ارائه درخواست فسخ
روز در صورت 60ارائه درخواست فسخ قبل از پایان مهلت 

عدم تحویل کاال در مهلت توافق شده 

عدم ارائه درخواست فسخ
پایانازقبلخریدارتوسطفسخدرخواستعدم-

یشببهکاالتحویلبهتوافقیاومقررمهلتروز60
مقررمهلتپایانازپستقویمیروز60از



درخواست تحویل با تأخیر کاال و فسخ قرارداد در بازار فیزیکی 
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، خریدار می تواند اقدامات زیر معامالت انجام شده در رینگ صادراتیدر صورت عدم تحویل کاال از سوی عرضه کننده در مهلت مقرر برای 

:روز تقویمی پس از پایان مهلت مقرر انجام دهد10راحداکثر تا 

درخواست فسخ قرارداد ( 1
:کاالفروشندهتوسطذیلجرایمپرداخت

قرارداد؛ارزشدرصد2/5پرداخت-
.بورسبهکارمزدسردوپرداخت-

بهدرصد0/25جریمهپرداختتوافق برای تحویل با تأخیر ( 2
.تأخیرروزهرازای

تحویل کاال
روز تقویمی پس از پایان مهلت مقرر10حداکثر تا 

توافق به تحویل کاال
روز تقویمی پس از پایان مهلت مقرر10به بیش از 

ارائه درخواست فسخ
روز تقویمی پس از پایان 10ارائه درخواست فسخ حداکثر تا 

مهلت مقرر

.فروشندهسویازتعهداتایفایمنزلهبهسخعدم درخواست تحویل با تأخیر یا ف( 3
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فرم  رخواس  فسخ بخش تحویل نشیه قرار ا 



فرم درخواست خسارت عدم تحویل کاال در موعد مقرر
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تعهدات طرفین معامله در بازار فیزیکی 
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تعهیا  بعی از 
توضیحا پایان تعهیا شروع تعهیا انجام معامله 

تعهیا  خرییار
پس از صدور صورتحساب 

ار توسط کارگز( اعالمیه خرید)
خریدار

یا)معاملهثمنپرداختشاملقراردادکاملتسویه
وافزودهارزشمالیات،(اعتباریتسویهفرمارائه
گزارکاربهمستنداتتصویرارائهوهزینه هاسایر

رتأخیباتسویهمهلتیامقررمهلتطیخریدار

به اگر خریدار مستندات تسویه را به صورت کامل
کارگزار خریدار ارسال نکند، قرارداد وارد فرایند

.تحویل نمی شود

ار تعهیا  کارگز
خرییار

از زمان دریافت کامل مستندات
تسویه قرارداد از خریدار

بهکاملصورتبهقراردادتسویهمستنداتارسال
فروشندهکارگزاروپایاپایاتاق

الارسموقعبهرااطالعاتکارگزارهاکهصورتیدر
بهواردخسارتمیزانبهکارگزارآنگاهنکند،

خسارتپرداختبهملزمفروشنده،یاخریدار
هبکارگزاراگرخسارت،وقوعصورتدر.می باشد

هبیاوفروشندهوخریداربینتوافقنامهارائه
ایپایاپاتاقنکند،اقدامشدهواردخسارتپرداخت
بهراخسارتکارگزارتضامینمحلازمی تواند

.نمایدپرداختمعاملهطرف

ار تعهیا  کارگز
فروشنیه

از زمان دریافت کامل مستندات
دارتسویه قرارداد از کارگزار خری

االکفروشندهبهقراردادتسویهمستنداتارسال

تعهیا  
فروشنیه کاال

از زمان دریافت کامل مستندات
تسویه قرارداد از کارگزار 

فروشنده 

االکخریداریاخریدارکارگزاربهفروشندهاطالع
فروشندهکارخانهبهحملشرکتمراجعهجهت
هبزمانیفروشندهتعهداتاما)کاالتحویلبرای
(دهدتحویلخریداربهراکاالکهمی رسدپایان

اگر خریدار کاال طی مهلت مقرر مطابق اطالعیه
در صورت . عرضه به دریافت کاال مراجعه نکند

درخواست فروشنده به ازای روزهای تأخیر باید 
.هزینه انبارداری پرداخت کند



رسیدگی به اعتراضات خریداران نسبت به کمیت و کیفت کاال 
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ئه مستندات الزمکاال با اراتوسط خریدار تا سه ماه پس از تحویلکمیته رسیدگی به اعتراضات مشتریان بورس از طریق کارگزاری به اتاق پایاپای یا  اعالم  اعتراض

رسیدگی به اعتراض 
هیئت داوریتوسط 

رسیدگی به اعتراض
توسط اتاق پایاپای عدم حل و فصل اختالفاتحل و فصل اختالفات

رسیدگی به اعتراض 
توسط کمیته سازش 

کانون کارگزاران
عدم حل و فصل اختالفات و حل و فصل اختالفات

صدور گواهی عدم سازش

حکم هیئت داوری برای 
طرفین الزم االجرا است

اقدام خریدار کاال به پیگیری موضوع از طریق کمیته سازش کانون هزینه دادخواست، کارشناس پرداخت 
توسط خریدار کاال قبل از و آزمایشگاه 

عودت هزینه های مذکور از )رسیدگی 
محل تضامین عرضه کننده به خریدار در 

(صورت محکومیت عرضه کننده

رسیدگی به اعتراض
توسط کمیته رسیدگی به 

اعتراضات مشتریان بورس 
عدم حل و فصل اختالفاتحل و فصل اختالفات

پرداخت هزینه ها مطابق رویه های قضایی توسط خریدار قبل از 
عودت هزینه های مذکور از سوی عرضه کننده با )رسیدگی 

(استفاده از سازوکار قضایی در صورت محکومیت عرضه کننده

در صورت هزینه کارشناس و آزمایشگاه پرداخت 
عودت )لزوم توسط خریدار کاال قبل از رسیدگی 

هزینه های مذکور از محل تضامین عرضه کننده به 
(خریدار در صورت محکومیت عرضه کننده

:زشهای رسییگی  ر کمیته ساهزینه
.  ریال545،000:هزینه ورودی

ا یک در هزار مبلغ خواسته ب: هزینه رسیدگی
218ریال تا سقف 545،000حداقل مبلغ 
میلیون ریال

:هزینه رسییگی  ر هیأ   اوری
یکمعادلخواستهمبلغریالمیلیون10تا

ازدرصد1/5آنمازادبهنسبتوریالمیلیون
ریالنمیلیوپنجاهسقفتاحداکثرخواستهمبلغ

عوارضومالیات%9همچنینو

دادخواستهای هزینه

https://www.seba.ir/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%b4/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%b4/
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فرایند عقد قرارداد کشف پریمیوم به عنوان مکمل روش های معامالتی نقدی و سلف



قرارداد کشف پریمیوم
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.ر می شودمبلغ یا درصدی است که جهت محاسبۀ قیمت نهایی به قیمت مبنا اضافه یا از قیمت مبنا کس: پریمیوم

ومپریمیو(مرجعقیمت هایمبنایبر)مشخصفرمولبراساسکهاستقراردادی:پریمیومکشفقرارداد
دوتوافقموردمشخصعددآیندهدرقیمتاین کهجایبهقراردادایندر.می شودمنعقدبازاردرشدهکشف
باآنومپریمیمورددرومی شودپیشنهادعرضه کننده هاتوسطکهاستقیمتیفرمولیکباشد،طرف

.می کنندچانه زنیخریدار

:استشدهتشکیلاصلیجزءدوازفرمولاین

رضه؛عاطالعیهدرشدهتعیینقیمتیمرجعاعالمبراساسنهاییمعاملهروزدرکاالقیمت:مبناقیمت(الف

.حراجمکانیزمدرشدهکشفپریمیومقیمت:پریمیومقیمت(ب

یح داده شده فرایند پذیرش مشتری و نیز پذیرش کاال در قرارداد کشف پریمیوم مشابه سایر روش های معامالتی توض
.در ابتدا می باشد



فراینی ارسال و انتشار اطالعیه عرضه کاال  ر بازار فیزیکی
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بررسی و تأیید فرم
درخواست فروش کاال
و ثبت اطالعات آن 
در سامانه عرضه

کارگزار
ه بررسی فرم اطالعی
عرضه و تایید اولیه

آن

عملیات بازار

ط تودیع تضامین توس
عرضه کننده کاال

اتاق پایاپای ارسال فرم درخواست 
ه فروش کاال ب( سفارش)

کارگزاری به همراه 
سایر مستندات مورد 

نیاز

عرضه کننده

نوع و نرخ تضمین قرار ا  کشف پریمیومعرضه کننده کاال

قبل از انتشار اطالعیه عرضه 

+A:مجموعبرابرعرضهاطالعیهانتشارازقبلتضامینارایه B+C

A:وصولهزینهسایروکارمزدهاجهتدرصدیکواحتمالیفسخارزشدرصد5معادل)درصدشش
؛(ضمانت نامه

B:1پریمیومفکشقراردادتاریخدرکاالقیمتشدهپیش بینینوسانونهاییمعاملهنوعبراساس)درصد10تا
؛(پایاپایاتاقتشخیصبهنهاییمعاملهتاریختا
C:کردخواهدواریزکاالخریدمتقاضیکهاستپرداختیپیشمعادل.

یاینوع تضامین مور  قبول نز  اتاق پایا
A وB :به تشخیص اتاق پایاپای؛
C :یوجه نقد، ضمانت نامه بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل توثیق نزد شرکت سپرده گذاری مرکز.
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مثال مور ی توضیحا میوممشخصا  اختصاصی قرار ا  کشف پری

xx14/08/05.می شودانجاممعاملهپریمیومکشفبرایحراجزمان،آندرکهاستتاریخیتاریخ معامله کشف پریمیوم

(رمریال بر کیلوگ)قیم  پایه پریمیوم 
رکارگزاسویازکهنهاییقیمتمحاسبهفرمولدرموجودپریمیومنرخبرایاولیهپیشنهادیقیمت

.می شوددادهپیشنهادعرضه کننده
صفر

مهل  تسویه کشف پریمیوم
یینتعکنندهعرضه توسطعرضهاطالعیهدرشدهدرجزمانبراساسپریمیومکشفقراردادتسویهمهلت

.استکاریروز10تا3بینمهلتاین.می شود
روز3

.می گردداعالمبورسقبولموردمرجعتوسطعرضه،اطالعیهدرشدهتعیینزماندرکهاستقیمتیمرجع قیم  مبنا
مایی نشریه متال بولتن و نرخ ارز نی

توسط بانک مرکزیمنتشر شده 

فرمول محاسبه قیم  نهایی
اساسربمعاملهنهاییتسویهکهمبناستقیمتوپریمیومکشفقرارداددرشدهکشفقیمتجمعحاصل

.می شودانجامآن

گزارش شده درقیمتمیانگین 
(  چینCFR)نشریه متال بولتن 

یک هفتهضرب در ارز نیمایی طی
منتهی به سررسید

میزان پیش پر اخ  معامله نهایی
اطالعیهبراساسودستورالعملضوابططبقپریمیومکشفقراردادعقدازپسکهاستمعاملهثمنازبخشی
.می شودپرداختکاالفروشندهبهکاالخریدارسویازعرضه

صفر

46.000.می گردداعالمومحاسبهبورستوسطپیشنهادیفرمولطبقعرضهاطالعیۀانتشارزماندرکهاستقیمتی(ریال برکیلوگرم)قیم  علی الحساب 

نوع قرار ا  معامله نهایی

ضوابططبقآنانجامبهمتعهدطرفینپریمیومکشفقرارداددرکهاستمعامله اینهایی،معامله
نهایی،قیمتاساسبرپریمیومکشفقرارداددرشدهمشخصزمانطبقمعاملهاین.می باشنددستورالعمل

.می گرددمنعقدسلفیانقدقراردادصورتبهپریمیومکشفقراردادطرفینمیانبورستوسط
سلف

تاریخ معامله نهایی
آننجامابهمتعهدطرفینکهسلفیانقدقراردادانعقادجهتپریمیومکشفقرارداددرشدهمشخصتاریخ

.شده اند
10/05/xx14

xx14/12/05.می شودو تحویل کاال در آن زمان انجامزمان عقد قرارداد سلف تعیین شدهتاریخی است که درتاریخ سررسیی سلف
نقدینقدی و اعتبارینوع تسویه قرار ا   کشف پریمیوم

نقدی.روش های تسویه قرارداد نهایی به صورت نقدی یا اعتباری می باشدنوع تسویه قرار ا  نهایی
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مثال مور ی توضیحا وممشخصا  اختصاصی قرار ا  کشف پریمی

درصد6.می گردداخذکاالخریدمتقاضیازپریمیومکشفقراردادعقدبرایکهاستتضامینینرخونوعمنظورنوع و نرخ تضمین کشف پریمیوم

درصد4.می گردداخذکاالخریدمتقاضیازنهاییقراردادعقدبرایکهاستتضامینینرخونوعمنظورنوع و نرخ تضمین قرار ا  نهایی

حراجبعی از انتشار اطالعیه عرضه و قبل از برگزارییومنوع و نرخ تضمین قرار ا  کشف پریم

نرخ تضمین
درصد ارزش فسخ احتمالی و یک درصد 5معادل ارزش معامله که ، شش درصد ی برای عقد قرارداد کشف پریمیومنرخ تضمین

(Aبرابر با )ه می باشد جهت کارمزدها و سایر هزینه وصول ضمانت نام
؛فروشندهسویازاعتبارپذیرشونقدشوندهتضمینوکالتی،حسابدرشدهتودیعنقدوجه:شامل(A)تضامیننوعنوع تضامین

بعی از  برگزاری حراجنوع و نرخ تضمین قرار ا  نهایی

نرخ تضمین
+max(A):معادلنهاییکاالیخریدارازتضامیناخذمجموع B-C*, 0

بههایینمعاملهتاریختاپریمیومکشفقراردادتاریخدرکاالقیمتشدهپیش بینینوسانونهاییمعاملهنوعبراساس
.می شوداضافه(A)قبلیتضامینبه(Bبرابر)درصد10تا1بینپایاپایاتاقتشخیص

نوع تضامین
ومرکزیسپرده گذاریشرکتنزدتوثیققابلثابتدرآمدبااوراق بهاداروبانکیضمانت نامهنقد،وجه:شامل(B)تضامیننوع

.فروشندهسویازاعتبارپذیرش

.پایاپایاتاقتوسطفروشندهحساببهآنواریزو(Cبرابر)پایاپایاتاقحساببهعرضهاطالعیهبامتناسبپرداختپیشواریز*

ونقدیسلف،قراردادهایعرضهاطالعیه هایدرمندرجمواردفوق الذکر،مواردبرعالوهکشف پریمیومقراردادعرضهاطالعیهدراستالزم
بیانپریمیومفکشقراردادبهمربوطاختصاصیمشخصاتصرفاًاختصار،رعایتمنظوربهاینجادرکهمی شوددرجنیزفیزیکیبازاردرنسیه
.استشده



فرایند برگزاری حراج در قرارداد کشف پریمیوم
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مطابق اطالعیه عرضهتوسط متقاضیان خریدتودیع تضامین 

کشف پریمیوم با مکانیزم حراج
(رقابت متقاضیان خرید کاال تنها بر روی صرف و یا کسر قیمت نسبت به قیمت مبنا)

دوره سبز
(پیش گشایش)

دوره قرمز
(رقابت)

دوره زرد
(حراج)

دوره آبی
(نظارت)

ه بعد از انتشار اطالعی
ی عرضه و قبل از برگزار

حراج

برگزاری حراج کشف 
پریمیوم

در صورت و ضه کاال طبق اطالعیه عرتوسط متعهد خرید(تعدیل تضامین)تودیع تضامین قرارداد نهایی 
خرید مندرج در اطالعیه عرضهواریز پیش پرداختوجود، 

تسویه قرارداد کشف پریمیوم

ه تودیع تضامین و تسوی
قرارداد طی مهلت مقرر 

در اطالعیه عرضه



فرایند انجام معامله نهایی در قرارداد کشف پریمیوم
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ی وجه از روش نگهدارو یا استفاده سقف تضامین الزم برای معامله نهایی تاتعدیل تضامین توسط متعهد فروش
به جای تعدیل تضامین

توسط بورس کاالثبت معامله نهایی

.  سویه می گرددقرارداد با توجه اینکه نقد یا سلف باشد بعد از ثبت معامله نهایی به صورت نقدی یا اعتباری ت

یک روز قبل از ثبت
معامله نهایی 

ن شده در محاسبه قیمت نهایی معامله براساس پریمیوم کشف شده و قیمت های اعالمی مرجع قیمتی تعیی
اطالعیه عرضه

ر ثبت معامله نهایی د
تاریخ معامله نهایی 
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تودیع تضامین  
توسط عرضه کننده

ارسال اطالعیه بهو 
بورس کاال

انتشار اطالعیه
عرضه توسط 

بورس کاال

ارائه تضمین 
توسط 

متقاضیان 
خرید

کشف پریمیوم
با مکانیزم 

حراج

تسویه قرارداد کشف 
پریمیوم با واریز 

پیش پرداخت معامله 
نهایی 

( در صورت وجود)
ط و تعدیل تضامین توس
متعهد  خرید کاال

ثبت معامله 
نهایی

07/26/xx14 07/26/xx14 8/01/xx14 8/01/xx14 8/04/xx14 10/02/xx14

محاسبه قیمت 
نهایی و تعدیل 
تضامین توسط 
متعهد فروش 
براساس آن

10/01/xx14

تسویه قرارداد 
توسط خریدار

10/05/xx14

تحویل کاال 
توسط 

فروشنده

12/05/xx14



نحوه اقدامات جهت عرضه قرارداد کشف پریمیوم 
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رکارگزا(عرضه کننده)آهنسنگمعدن

مفرارسالوتکمیل
فروشسفارش

فرمارایه
فروشسفارش

هاطالعیتاییدوبررسی
وبازارعملیاتتوسط

پایاپایاتاقبهارایه

اتاقتوسطتضامینتایید
بهاعالموپایاپای
بازارعملیات

طبقعرضهاطالعیهانتشار
معامالتدستورالعمل11ماده



اقدامات جهت تقاضا و معامله قرارداد کشف پریمیوم
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(متقاضی خرید)کارخانه کنسانتره 

عرضه کننده سنگ آهن

تودیع تضمین قرارداد کشف پریمیوم توسط خریدار

کشف پریمیوم

اتاق پایاپای



تسویه قرارداد کشف پریمیوم توسط خریدار در مهلت تسویه
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متعهد خرید

متعهد فروش

د شدهپرداخت بخشی از ثمن معامله و یا تودیع تضمین معامله تعه

اتاق پایاپای



پریمیومتعدیل تضامین توسط فروشنده یک روز کاری قبل از تاریخ معامله نهایی قرارداد کشف
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متعهد فروش

دهتودیع تضمین معامله تعهد ش

تعیین و اعالم تضامین الزم

ایاپایپاتاقبهنهاییقیمتاعالموتعیین

اتاق پایاپای



تعهدات و پایاپای در معامالت تعهد شده قرارداد کشف پریمیوم
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(خریدار)کارخانه کنسانتره 

(فروشنده)معدن سنگ آهن 

ی و تعیین قیمت نهای
ثبت معامله تعهد 
شده در قرارداد 
کشف پریمیوم

اتاق پایاپای



مناقصه
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مناقصه و مقایسه آن با مزایده

94

مزایده

ومناقصهاطالعیهبراساسراخودنیازموردکاالیخریدتقاضایمشتریکهاستحراجهایروشازیکی:مناقصه

رقابتدیگریکبابهترقیمتارائهبرایفروشمتقاضیانونمایدمیثبتبورسمعامالتسامانهدردستورالعملضوابط

.می کنند

:همناقصبامزایدهمقایسه✓

مناقصه

.زیکی می باشدفرایند پذیرش مشتری و کاال و تسویه در حراج به شیوه مناقصه مشابه سایر روش های معامالتی توضیح داده شده در بازار فی



مزایای برگزاری مناقصه در بستر معامالتی بورس کاالی ایران
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مزایای برگزاری مناقصه

تأمین نیازهای کاالیی متقاضیان با نرخ شفاف و منصفانه

تأمین نیازهای کاالیی متقاضیان با کیفیت مناسب و استاندارد باال

افزایش شفافیت  در فرآیند تأمین نیازهای کاالیی متقاضیان

درصدی از مالیات بر درآمد10معافیت 

از بین رفتن انحصار با افزایش تعداد عرضه کنندگان

برای طرفین معامله با اخذ تضامین الزمتضمین اجرای تعهدات 

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 17براساس ماده معافیت از برگزاری تشریفات مزایده و مناقصه 
(یند نظارت بر نهادهای دولتی و غیردولتیدر نتیجه سهولت پاسخگویی مدیران به نهادهای نظارتی و  بهبود در فرا)



مشارکت کنندگان در بازار کاالی فیزیکی
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فعاالن بازار فیزیک
(مناقصه گذار)خریداران کاالی

صنایع تولیدی بزرگ و متوسط پایین دستی

نهادهای دولتی و غیردولتی 

ای پیمانکاران و تأمین کنندگان واسطه

سایر

(مناقصه گر)عرضه کنندگان

صنایع بزرگ عرضه کننده مواد اولیه 

نهادهای دولتی و غیر دولتی 

سایر

وتولیدکنندگانوصنایعموردنیازاولیهموادتامینوکاالمبادلههدفباصرفاونداردحقیقیاشخاصبرایسرمایه گذاریحوزهدرکارکردیفیزیکیبازار:نکته
.می کندفعالیتمصرف کنندگان



برای برگزاری مناقصه( مناقصه گذار)فرایند کلی اقدامات متقاضی خرید
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متقاضی خرید کاال به اخذ کد معامالتی از کارگزاری های دارای مجوز اقدام 

تکمیل فرم اطالعیه مناقصه یا فرم خرید کاال و ارائه آن به کارگزاری 

ارسال فرم اطالعیه مناقصه به همراه سایر مدارک به بورس توسط کارگزار خریدار

توسط متقاضی خرید کاال تودیع تضامین مورد نیاز نزد اتاق پایاپای 

انتشار اطالعیه مناقصه توسط بورس پس از تأیید تضامین توسط اتاق پایاپای

ثبت سفارش خرید کاال از طریق کارگزار در تابلوی معامالت مناقصه

دادانجام معامله به روش مناقصه و تحویل گرفتن کاال توسط خریدار پس از انجام امور تسویه قرار

1

2

3

4

5

6

7



فرآیند برگزاری مناقصه
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(مناقصه گذار)خریدار کاال 

مناقصهاطالعیهانتشار-4
زمانازقبلکاریروزسه

مناقصهبرگزاری

سفارشثبت-5
برگزاری مناقصه-6

و تعیین برنده نهایی

بهکاالخریدارمراجعه-1
هویتیمدارکارایهوکارگزاری

معامالتیکددریافتجهت
فیزیکیبازار

اطالعیهشدهتکمیلفرمارسال-2
همراهبه(کاالخریدفرم)مناقصه
بهخریدارتوسطموردنیازمدارک
کارگزاریطریقازبورس

اپایپایاتاقبهتضامینتودیع
عرضه کنندگانتوسط
قدنوجهیابانکیضمانت نامه❑
وجهنگهداریروش❑
اوراق بهادار❑
باالسرینامهروش❑

تسویه و تحویل-7

خریدار کاالانعرضه کنندگ

اقاتبهتضامینتودیع-3
خریدارتوسطپایاپای
درصد10حداقلمعادل❑

براساسمناقصهارزش
پایهقیمت

(دهعرضه کنن)برنده نهایی 



فراینی ارسال و انتشار اطالعیه مناقصه  ر بازار فیزیکی
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اطالعیهفرمتأییدوبررسی
همراهبهآنارسالومناقصه

تاحداکثربورسبهمدارکسایر
کاریروزسهظهر12ساعت
مناقصهبرگزاریروزازقبل

کارگزار خریدار
بررسی فرم اطالعیه 

مناقصه و تایید اولیه آن

بورس کاال

 نامهضمانت)تضامینبررسی
شدهتودیع(...وبانکی
برگزاریمتقاضیتوسط

مناقصه

قصهمنااطالعیهانتشاراتاق پایاپای
تاکاالبورسسای  ر

روزسه18ساع 
روزازقبلکاری

مناقصهبرگزاری

وب سایت

درخواستفرمارسال
اطالعیه/کاالخرید

بهکارگزاریبهمناقصه
موردمستنداتسایرهمراه

نیاز

مناقصه گذار

رامناقصهارزشدرصد10حداقلاستالزممناقصهبرگزاریمتقاضی
.مایدنتودیعوکالتیحسابدرتضمینعنوانبهپایهقیمتبراساس

ایاپایپاتاقمناقصه گذار،تعهداتنکولریسکمدیریتمنظوربه:توجه
نرخدمی توانمناقصهدرکاالقیمتافزایشازخودپیش بینیبراساس
.دهدافزایشدرصد10ازبیشبهراتضمین



(اطالعیه مناقصه)فرم درخواست خرید کاال 
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مشخصات مندرج در فرم اطالعیه مناقصه
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مثال مور ی توضیحا مشخصا  اطالعیه
3215.ودمی شگرفتهنظردرمناقصههربرایمعامالتیسامانهدرکهاستمنحصربه فردیکدکد مناقصه

14xx/09/04.استایرانکاالیبورسدرمناقصهبرگزاریتاریخهتاریخ برگزاری مناقص

توزیع برقشرکت .استمناقصه گذارشخصاسمنام متقاضی

کنتور برق.استتقاضاموردکاالیاسم(مورد تقاضا)نام کاال 

ازکنتورهای دیجیتالی تک ف.است(.....اندازهوابعادضخامت،میزان)کاالساختیاکیفیویژگیمشخصات کاال 

1000.نمایدخریداریعرضه کنندگانازداردقصدمناقصه گذارکهاستکاالییحجم(تعداد)حجم تقاضا

(ریال)قیمت پایه تقاضا 
اعالمکاالهرخریدبرایخوددرخواستدرخریدارکارگزارکهاستمشخصیقیمت

.گرددمیقیدمناقصهاطالعیهدربورستاییدازپسونمایدمی
3.000.000

نقدی.استپریمیومکشفونسیهسلف،نقدی،قراردادهایهمانقرارداد/ نوع معامله 

نقدی. باشداعتبارییانقدیصورتبهمی تواندتسویهروش هایروش تسویه 

ریال.استمعاملهارزشمحاسبهبرایشدهگرفتهنظردرپولیواحدنوع ارز یا واحد پولی

.گرددمیمنتشربورستوسطمشخص،فرمتطبقومناقصهمعامالتدرکاالخریدبرایمتقاضیآمادگیاعالمآندرکهایاطالعیه:مناقصهاطالعیه*



مشخصات مندرج در فرم اطالعیه مناقصه
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مثال مور ی توضیحا مشخصا  اطالعیه

نوع بسته بندی
بندیل،یت،شرول،چوبی،پالتکیسه،فله،می تواندکاالساختاربهتوجهبابسته بندینوع

.استتحویلهنگامدر...وجامبوگ
کارتن

زمان  تحویل
زاعرضهاطالعیهدرشدهتعیینزمان هایطبققراردادموضوعکاالیآندرکهاستزمانی
.می شوددادهتحویلخریداربهفروشندهسوی

14xx/10/04

محل انبار مناقصه گذار.شوددادهتحویلخریداربهکاالمکانآندرشدهمقررکهاستمحلیمکان تحویل

خطای مجاز تحویل
پذیرشهیأتتوسطکهشدهمعاملهکاالیبهنسبتتحویلیکاالیوزنتفاوتمجازمیزان
.می گرددتعیینبورس

0

کسر قیمت/صرف

راساسبکاال،تحویلزماندرفروشندهکهمناقصهاطالعیۀدرشدهاعالمقیمتالتفاوتمابه
مناقصهالعیهاطدرشدهمنتشرمواردبهنسبتتحویلمحلیاوبسته بندیکیفیت،درتغییر

-میپرداخت/دریافتموردحسبخریدارازمذکور،اطالعیۀدرشدهاعالممجازمحدودۀدرو

.گردد

قیمتبهدرصد5مثبتBآنالیزباکنتور❑
.شدخواهداضافهمعامله

قیمتبهدرصد7مثبتCآنالیزباکنتور❑
.شدخواهداضافهمعامله

.نداردقیمتصرفDوAنوعآنالیزباکنتور❑

*حداقل فروش
عرضههمناقصفراینددرتواندمیعرضه کنندهکارگزاریککهاستکاالهرازمقدارکمترین

.نماید
1000

1000.یدنماخریداریبورسدرتواندمیمناقصه گذارکارگزارکهاستکاالهرازمقدارکمترین*حداقل خرید

نماد کاال
(  00)محل تحویل کاال و(MM30109)کاال ،(XXX)عالمت اختصاری است که بیانگر متقاضی

است و در زمان پذیرش برای هر کاال توسط بورس تعیین و در سامانه معامالت تعریف
.می شود

XXX-MM30109-00



تودیع تضامین توسط عرضه کننده کاال برای شرکت در مناقصه
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:می گیردانجامزیرصورتدوبهمناقصهدرشرکتبرایعرضه کنندهتوسطتضامینتودیع

نقدوجهیابانکیضمانت نامه(1

وجهنگهداریروش(2
اوراق بهادار(3
یسوازعرضه کنندهتضمینعنوانبهاستنامه ای)باالسرینامهروش(5

.(تعهداتازمشخصیسقفتادولتینهادی

:فروشندهاعتبارتأییدفرمارائه(ب :زیر هایروشازیکیبهعرضه کنندهتوسطتضامینتودیع(الف



(امکان خرید از یک عرضه کننده: مناقصه یکجا)فرآیند برگزاری مناقصه 
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سفارش های عرضه کنندگان
توضیحات سفارش های 

ارسال شده
قیمت پیشنهادی زمان ارسال سفارش

(ریال)

14:353000000سفارش اول

:سفارشبهترینورودزمانازدقیقه3گذشتازپس❑
معاملهانجاموخریدمتقاضیتوسطقیمتپذیرفتنامکان

دقیقه15تاخریدمتقاضیتوسطقیمتپذیرشعدمصورتدر❑
:فروشسفارشبهترینورودازبعد

یسیستمصورتبهپیشنهادیقیمتبهترینپذیرفتنومعاملهانجام

14:382990000سفارش دوم

14:402980000سفارش سوم

14:422970000سفارش چهارم

....16:50قبل از تا....

میلیون ریال3: قیمت پایه

کنتور برق-دستگاه1000: موضوع مورد معامله

آذر4: تاریخ مناقصه

مناقصه یکجا: روش مناقصه

17:00تا 14:30ساعت 



(نندهامکان خرید از یک عرضه ک: مناقصه یکجا)نکاتی در خصوص فرآیند برگزاری مناقصه 
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.استشدهاعالممناقصهاطالعیهدرکهباشدپایه ایقیمتازبیشترنبایدفروشسفارش هایدرشدهتعیینقیمت❖

.نمی باشدمجازمعامالتیسامانۀدرشدهثبتفروشسفارشکمترینازباالترقیمتیباسفارشورود❖

.نمی باشدمجازمعامالتیسامانۀدرشدهثبتفروشسفارشقیمتافزایش❖

.استمجازمعامالتیسامانۀدرپایین ترقیمتبافروشسفارشثبتصورتدرفقطقبلی،فروشسفارشحذف❖

.نمایدرقابتفروشسفارشیکقالبدرمی تواندتنهاعرضه کنندهکارگزارهر❖

.نداردوجودگروهیاشخصچندبرایمختلفسفارش هایباکارگزاریکتوسطرقابتدرشرکتامکان❖

.نمایدفعالیتتقاضاوعرضهسمتدودرهمزماننمی تواندیکجاعرضهدرکارگزاریک❖

.نمی شوداعمالیکجاعرضهخصوصدرقیمتنوسانمحدودیت❖

بهتریندارایکارگزاروشدهموکولبعدروزبهرقابتادامهمعامالتی،روزپایانیدقیقه10درفروشسفارشثبتصورتدر❖

.کردخواهدسامانهواردبعدروزابتدایدرقبل،روزقیمتبهترینباراخودسفارشفروش،سفارش



در...ولتحویمحلوبندیبستهکیفیت،قیمتتفاوتاستالزممناقصه،اطالعیهدرقیمتصرفدرجصورتدر❑
ابحسدریاوشدهدریافتخریداراز،فروشندهتوسطاستشدهاعالممناقصهاطالعیهدرآنچهباتحویلزمان
.گردداعمالطرفینفیمابینهای

در...ولتحویمحلوبندیبستهکیفیت،قیمتتفاوتاستالزممناقصه،اطالعیهدرقیمتکسردرجصورتدر❑
ابحسدریاوشدهپرداختخریداربه،فروشندهتوسطاستشدهاعالممناقصهاطالعیهدرآنچهباتحویلزمان
.گردداعمالطرفینفیمابینهای

وریدارخکارگزارتوسططرفین،اعالمباتحویل،ازپستقویمیروزهفتتاحداکثرمذکور،کسر/صرفهمچنین❑
وکندمیبررسیرامادهاینموضوعرعایتعدممواردماهه،سهمقاطعدربورس.گردداعالمبورسبهفروشنده،
.نمایدمیاعمالمتخلفانبرایبورس،مدیرۀهیئتمصوبضوابططبقهاییمحدودیت

نحوه تسویه و پایاپای

:درج صرف یا کسر قیمت

106



سایر موارد
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کارمزد معامالت انواع کاال در بازار فیزیکی
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ن
وا
ضرب کلسهم فروشندهسهم خریدارعن

(سهم دو سر)
سقف مبلغ

(سهم دوسر) سقف مبلغضریبسقف مبلغضریب
0.0003280.000.0000.00048120.000.0000.0008200.000.000کارمزد سازمان بورس

0.0005100.000.0000.0005100.000.0000.001200.000.000ی ایرانکارمزد بورس کاال

0.0018300.000.0000.0018300.000.0000.0036600.000.000کارمزد کارگزار

0.00262480.000.0000.00278520.000.0000.00541.000.000.000جمع کل

(ه ریالمبالغ ب)کارمزد کلیه کاالها به غیر از کاالهای گروه کشاورزی 

ن
وا
ضرب کلسهم فروشندهسهم خریدارعن

(سهم دو سر)
سقف مبلغ

(سهم دوسر) سقف مبلغضریبسقف مبلغضریب

0.0003280.000.0000.00048120.000.0000.0008200.000.000کارمزد سازمان بورس

0.0005100.000.0000.0005100.000.0000.001200.000.000نی ایراکارمزد بورس کاال

0.00225300.000.0000.00225300.000.0000.0045600.000.000کارمزد کارگزار

0.00307480.000.0000.00323520.000.0000.00631.000.000.000جمع کل

(المبالغ به ری)کارمزد کاالهای گروه کشاورزی 



کارمزد معامالت انواع کاال در بازار فیزیکی
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(لغ به ریالمبا)کارمزد معامالت کاالهای  مشمول تنظیم بازار در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران 

ن
وا
ریال–حداکثر مبلغ کارمزد نرخ کارمزد محصوالت مشمول مصوبات ستاد بازارعن

فروشخریدفروشخرید

0.001170.00117270.000.000270.000.000کارمزد کارگزار

0.0004750.00047590.000.00090.000.000ی ایرانکارمزد بورس کاال

0.00020.000390.000.00090.000.000کارمزد سازمان بورس

رویو، سربشیمیاییپلیمری، م، و، مس، آلومینییفوالدمحصوالت: ی مشمول تنظیم بازاریکاالهاگروه های 

:لینک دسترسی به آخرین نرخ های کارمزد معامالت انواع کاال در بازار فیزیکی

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

https://www.ime.co.ir/Fees_Physical_market.html
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شرکت های غیر بورسی ملزم به 
ارائه صورت های مالی حسابرسی 
شده جهت اخذ تأییدیه سازمان 

نیستند

عرضه کننده کاال

مالیاتیاظهارنامهتکمیل
ظرندرباعرضه کنندهتوسط
قانون6مادهتخفیفگرفتن
نهادهایوابزارهاتوسعه

جدیدمالی

اداره امور مالیاتی 

مالیاتیامورادارهدرخواست
جهتکاالعرضه کنندهاز

آمارازمستندگزارشارائه
سازمانتأییدبامعامالت

بورس

عرضه کننده کاال

طیعرضه کنندهدرخواست
ایرانکاالیبورسازنامه ای
تمعامالآمارتأییدبرمبنی

بورس کاالی ایران

،کاالبورستأییدصورتدر
بهفرمتطبقنامهارسال

تأییدجهتبورسسازمان
صورت هایانضمامبهنهایی
تشرکشدهحسابرسیمالی

عرضه کننده

سازمان بورس و اوراق بهادار 

نآارسالوبورسسازمانتأیید
مالیاتیامورکلادارهبه

عرضه کننده کاال

10برخورداری از معافیت 
درصدی مالیات بر درآمد 

فرایند برخورداری از معافیت مالیاتی



با سپاس از توجه شما
بورس کاالی ایران
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دستورالعمل های مرتبط با بازار فیزیکی
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دستورالعمل های مرتبط با بازار فیزیکی
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عنوان دستورالعملردیف

دستورالعمل تسویه و پایاپای معامالت بورس کاالی ایران1
ضوابط افشای اطالعات عرضه کنندگان و افشای اطالعات عرضه کاال در بورس کاالی ایران و بورس انرژی ایران2
دستورالعمل نحوه انجام امور وکالتی در بورس کاالی ایران3
دستورالعمل توثیق اوراق بهادار4
دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران5
دستورالعمل انتشار اطالعات معامالت توسط شرکت بورس کاالی ایران6
دستورالعمل اجرای معامالت سلف استاندارد در بورس کاالی ایران7
دستورالعمل بازار فرعی بورس کاالی ایران8
ضوابط اجرایی شناسایی و پذیرش مشتریان در شرکت بورس کاالی ایران 9
ضوابط انضباطی تاالر معامالت بورس کاالی ایران10
دستورالعمل اجرایی عرضه و معامله قرارداد سلف نفت11
دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه12
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان13
دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه14
دستورالعمل گزارش عملیات و معامالت مشکوک در بازار سرمایه15
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دستورالعمل های مرتبط با بازار فیزیکی

عنوان دستورالعملردیف

دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات 16
دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی17
دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری18
دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت19
دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس کاالی ایران 20
دستورالعمل اجرایی معامالت قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فرآورده های نفتی در بورس کاالی ایران21
دستورالعمل انظباطی کارگزاران22
دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران 23
اصالحیه دستورالعمل انتشار اطالعات معامالت توسط بورس کاالی ایران و بورس انرژی ایران24
دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کاالی ایران25
آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار18دستورالعمل موضوع ماده 26
دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار27
ا و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان .ا.قانون بازار اوراق بهادار ج35دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 28
راندستورالعمل چارچوب انتقال عملیات و فعالیت های اجرایی سازمان های کارگزاران بورس های فلزات و کشاورزی به شرکت بورس کاالی ای29
دستورالعمل ثبت سفارش کاال در بورس کاالی ایران30


