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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

.یردگمیقرارمعاملهموردسهامبرمبتنیمشتقهاوراقومالیابزارهایومرابحهصکوک،خزانه،اوراقمشارکت،اوراقسهام،شاملبهاداراوراقانواعایرانفرابورسوتهرانبهاداراوراقبورسدودر❑

.می شودانجامانرژیحامل هایوواسطه ایوپایهکاالیانواعمعاملهنیزایرانانرژیبورسوایرانکاالیبورسدر❑

.شدتاسیس1387سالدرایرانفرابورسو1346سالدرتهرانبهاداراوراقبورس❑

.شدتاسیسایرانکشاورزیکاالیبورسوتهرانفلزاتبورسکارگزارانسازمان هایادغامباو1386سالدرایرانکاالیبورس❑

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

.گردیدصادربهاداراوراقوبورس



بورس کاالی ایران در گذر زمان
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ساختار کلی بازارهای بورس کاالی ایران
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محصوالت معامله شده در بورس کاالی ایران
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بازار فیزیکی

محصوالت صنعتی و معدنی 
اننه بنندی، روی، سرب، کنسانتره فلزات گرانبها، کنسانتره مولیبدن، سننگ آهنن دفوالد، مس، آلومینیوم، 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، نقره، صندوق طالقراردادهای 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 

سکه طال، زعفران نگین و پوشال، پسته، زیره سبز، کشمش، خرما، برنج، ذرت، جوگواهی سپرده کاالیی
سکه طال، کاالی کشاورزیصندوق سرمایه گذاری 



معامالت اموال غیرمنقول
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فعاالن بازار

عرضه کنندگان

نهادهای دولتی و غیردولتی برگزارکننده مزایده

(اتحادیه ها، انجمن ها، تعاونی ها)ها تشکل

انبوه سازان امالک و مستغالت

سایر

خریداران

صنایع نهادهای دولتی و غیردولتی برگزارکننده مناقصه

(اتحادیه ها، انجمن ها، تعاونی ها)ها تشکل

سرمایه گذاران بخش مسکن

سایر

(روش عرضه یکجا)مشارکت کنندگان در بازار فرعی 
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مزایا و کارکردهای انجام معامالت اموال غیرمنقول در بازار فرعی

انهکشف قیمت شفاف و منصف

توسعه و مدرن سازی بازار

ات معافیت از برگزاری تشریف
مزایده و مناقصه

تضمین اجرای تعهدات

درصدی مالیات بر 10معافیت 
درآمد

ه سهولت پاسخگویی مدیران ب
نهادهای نظارتی

بهبود در فرآیند نظارت بر 
نهادهای دولتی و غیردولتی

کاهش هزینه معامالتی

بازاریابی از طریق شبکه 
کارگزاران با درج در تابلوی 
معامالتی بورس کاالی ایران



کاالدسترسی به اطالعات معامالت امالک و مستغالت در سایت رسمی بورس
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اطالعیه عرضه اموال غیرمنقول
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شرایط الزم برای پذیرش اموال غیرمنقول
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.نباشدمشاعمال ❖

.نباشد( محل دعوی)متنازع فیه مال مورد عرضه ❖

(ان کارارائه سند رسمی یا پای. )وقفی نباشدو عرضه کننده یا عرضه کنندگان باشدمالکیت مطلق مال به موجب سند رسمی در ❖

.ارائه و افشاء گردداجاره نامه رسمی در صورت پذیرش عرضه اموالی که صرفاً در قالب عقد اجاره در اختیار دیگری است، ❖

.اعم از دولتی و غیردولتی حقی در مورد ملک نداشته باشند یا مورد ادعای آنها نباشدحقیقی و حقوقی ثالث اشخاص ❖

؛(پذیرش مجدد در صورت گذشتن شش ماه از زمان پذیرش  آن)حداکثر تا شش ماه فرصت انجام معامله از زمان پذیرش -



فرآیند صدور کد معامالتی بازار فیزیکی 
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:با مراجعه به لینک زیریرعمدارک مورد نیاز جهت صدور کد مشتریان بازار فمشاهده 

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

:لینک دسترسی به سامانه سجام
https://www.sejam.ir/

:لینک دسترسی به لیست کارگزاران دارای مجوز
http://www.ime.co.ir/Licenses.html

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


صدور کد معامالتی بازار فیزیکیموردنیاز برای مدارک 
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اصل فرم درخواست کد حقیقی ایرانی؛-1

ورت صفحه توضییحات در صی)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 تغیییرات اعضیاء هییات میدیره و سیایر -4

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

پروانه بهره برداری و سایر مجوزهای فعالیت معتبر؛-5

سایر موارد در صورت نیاز به تشخیص کمیته؛-6

یمشتریان حقوقی ایرانمدارک مورد نیاز برای صدور کد معامالتی 

اصل فرم درخواست کد حقیقی خارجی؛-1

کپی برابر اصل شده گذرنامه معتبر متقاضی؛-2

یدییه مجوز فعالیت در کشور مبدا به زبان فارسی یا انگلیسی ممهور بیه مهیر 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

کیارت)کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی مدیر عامل و اعضای هیات میدیره -2

؛(ملی، شناسنامه، گذرنامه معتبر

هیر مدارک ثبت شرکت در کشور مبدا به زبان فارسی یا انگلیسیی ممهیور بیه م-3

تائیدیه کنسولگری ایران در آن کشور؛

ص بیه تشیخی( 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


مدارک و مستندات مورد نیاز برای پذیرش امالک و مستغالت
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فرم جامع پذیرش در بازار فرعی برای اموال غیرمنقول

برای اموال غیرمنقولفرم امیدنامه بازار فرعی

قرارداد مشاور پذیرش در بازار فرعی

(آگهی تأسیس، اساسنامه، آخرین تغییرات اعضا و تغییرات سرمایه)مدارک ثبت شرکت 

(وی نیستمبنی بر اینکه هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی هیچ ادعایی نسبت به مال مذکور ندارد و مال مورد عرضه محل دع)اقرارنامه عرضه کننده 

سند رسمی یا تک برگ، گواهی پایان کار

گزارش کارشناس رسمی دادگستری



پیش از عرضه: فرآیندهای مربوط به فروشنده
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مراجعه به یک کارگزاری رسمی دارای مجوز و اخذ کد معامالتی بازار فیزیکی
بورس کاال

یرش مراجعه عرضه کننده به کارگزاری یا شرکت تأمین سرمایه دارای مجوز مشاور پذ
و ارائه مستندات برای بررسی پذیرش کاال

تکمیل فرم سفارش فروش

درصد ارزش پایه ملک3تودیع تضمین معادل 
(معافیت نهادهای دولتی از تودیع تضامین)

انتشار اطالعیه عرضه توسط بورس کاال در وب سایت رسمی بورس کاال

بهوجهواریز:اولروش
کاالیبورسبانکیحساب های

ایران

یوکالتحسابافتتاح:دومروش
واریزوفروشمتقاضینامبه

تثببا)وکالتیحساببهوجه
کاالبورستوسطوجهسفارش،

(می شودمسدودحسابایندر

ضمانت نامهتودیع:سومروش
کارگزارطریقازبانکی

:حقیقیاشخاصبرایموردنیازمدارک

(ملیکارتوشناسنامه)هویتیمدارک

:حقوقیاشخاصبرایموردنیازمدارک

هیأتاعضایتمامومدیرعاملهویتیمدارک
آخرینوتأسیسرسمیروزنامهمدیره،

شدهحسابرسیمالیصورت هایتغییرات،

زمانازمعاملهانجامفرصت
اهمششتاحداکثرپذیرش



(روش عرضه یکجا)اقدامات عرضه کننده برای پذیرش در بازار فرعی 
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ز مراجعه مشتری به یکی از کارگزاران یا شرکت های تأمین سرمایه  دارای مجو( الف
برای انعقاد قرارداد مشاور پذیرش؛

تکمیل فرم ها و تحویل مدارک زیر به مشاور پذیرش همراه با مستندات؛( ب

ولغیرمنقمالاطالعاتغیرمنقول،مالعرضهمتقاضیمعرفیمشخصاتشامل:پذیرشجامعفرم(1
.پذیرشتعهدنامهپذیرش،مورد

https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_subsidiary_market.html:     لینک دسترسی به فرم

رمایه لینک دسترسی به لیست کارگزاران و شرکت های تأمین س
:دارای مجوز مشاور پذیرش

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

در صورتی که عرضنه کنننده همزمنان متقاضنی 
ر پذیرش بیش از یک ملک باشند، بایند بنرای هن
، واحد فرم جامع پذیرش مسنتقل تکمینل نمایند

جنای مگر اینکه عرضه کننده متقاضنی فنروش یک
رش فرم جامع پذی. چند ملک به یک خریدار باشد

باید با مهر و امضای صاحبان امضای مجناز طبنق
.باشد( سند تعهدآور)روزنامه رسمی 

یرش،پذموردکاالیاطالعاتکاال،عرضهمتقاضیمعرفیقبیلازمشخصاتیشامل:امیدنامهفرم(2
.بورسدرپذیرش

https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_subsidiary_market.html:        لینک دسترسی به فرم

در صورتی که عرضه کنننده همزمنان متقاضنی
هنر پذیرش بیش از یک ملک باشد، بایند بنرای

که واحد امیدنامه مستقل تکمیل شود، مگر این
ک عرضه کننده متقاضی فروش یکجای چند ملن

.به یک خریدار باشد

https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_subsidiary_market.html
http://www.ime.co.ir/Licenses.html
https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_subsidiary_market.html


(روش عرضه یکجا)اقدامات عرضه کننده برای پذیرش در بازار فرعی 
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ازاعمحقوقیوحقیقیشخصهیچاینکهبرمبنیعرضه کنندهاقرارنامه:عرضه کنندهاقرارنامه(3
.نیستدعویمحلعرضهموردمالونداردمذکورمالبهنسبتادعاییهیچغیردولتیودولتی

در صننورتی کننه عرضننه کننننده همزمننان 
شند، متقاضی پذیرش بیش از یک ملنک با

ینک اقرارنامنه بننرای همنه واحندها کننافی 
اقرارنامننه باینند بننا مهننر و امضننای . هسننت

صاحبان امضای مجاز طبق روزنامه رسمی 
باشد( سند تعهد اور) :اقرارنامهبرایپیشنهادیمتن

وحقیقیشخصهیچ.............و..............،.............ثبتیپالک هایمورددرمی نمایداقرارشرکتاین
محلعرضهمورداموالوندارندمذکوراموالبهنسبتادعاییهیچغیردولتیودولتیازاعمحقوقی
.نیستدعوی

:پذیرشمشاورقرارداد(4
https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_subsidiary_market.html:     لینک دسترسی به فرم

در صورتی عرضه کننده همزمان متقاضنی
پننذیرش بننیش از یننک ملننک باشنند، یننک 
قرارداد مشاور پذیرش برای همنه واحندها 

اید در قرارداد مشاور پذیرش ب. کافی هست
تمامی صفحات با مهر و امضنای صناحبان 

سنند )امضای مجاز طبق روزنامنه رسنمی 
.باشد( تعهد اور  هایسامانهدرمی شودراکارپایانوتک برگسندکهاینبهتوجهبا:تک برگیارسمیسند(5

فترخانهدتوسطبایدمنگوله دارسنداصالتامانیست،امضاءومهربهنیازکرد،اصالت سنجیمربوطه
.شودتایید

https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_subsidiary_market.html
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.شوداصلبرابرکارگزارتوسطبایدرسمیکارشناسگزارش:دادگستریرسمیکارشناسگزارش(6

.ی شوددر صورتی که طبق مقررات، شرکت مشمول حسابرسی نیست، اظهارنامه مالیاتی جایگزین م: صورت های مالی( 7

.هو اساسنام...( اعضا، سرمایه و )شامل آگهی تاسیس روزنامه رسمی، آگهی آخرین تغییرات : مدارک ثبت شرکت( 8

بررسی اطالعات و مدرک توسط کارشناسان بورس؛( د

تایید اولیه درخواست در صورت تکمیل بودن مدارک توسط بورس و ارجاع آن به کمیته عرضه؛( ه

معدبرمبنیبورسبهسازمانسویازنظراعالمعدمصورتدر)امیدنامهعمومیانتشاربهبورساقدام(ز
؛(کاریروز3ظرفعرضه

در صورت تایید درخواست توسط کمیته عرضه، ارسال آن برای تایید سازمان؛( و

بررسی و تکمیل مدارک توسط مشاور پذیرش و درخواست پذیرش کاال جهت عرضه در بازار فرعی با ( ج
پیوست مدارک مذکور؛
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درصد10یباالدارایشرکاییاسهامدارانمشخصاتفعالیت،موضوعتاریخچه،)عرضه کنندهمعرفی:حقوقیمتقاضی(الف

؛(شرکتمدیرانوشرکتشعبواصلیمرکزسهام،

؛(حقیقیشخصنشانیاطالعاتوحقیقیشخصمشخصاتجدول)عرضه کنندهمعرفی:حقیقیمتقاضی(ب

؛(غیرمنقولاموالاطالعات)پذیرشموردغیرمنقولمالاطالعات(ج

.(ذیرشمشاورپوامیدنامهدرجتاریخعرضه،کمیتهجلسهشمارهپذیرش،تاریخمدارک،ارایهتاریخ)بورسدرپذیرش(د



معرفی نماینده قانونی برای انجام امورات مربوط به عرضه از طرف عرضه کننده
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:نمایندگان معرفی شده/حدود اختیار نماینده
 های مورد معرفی حساب بانکی در بانک)معرفی یا تغییر حساب بانکی .1

(تأیید اتاق پایاپای بورس کاال

ارایه فرم سفارش خرید یا فروش.2
ارایه و پذیرش تعهدات اطالعیه عرضه.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.01
تأیید تحویلی فیزیکی کاال.11
عودت مبلغ اشتباه یا اضافه واریزی.21
سپردن هرگونه تضمین حسن ایفای تعهدات بورسی.31
معرفی نشانی مقصد تحویل کاال و پیمانکار حمل .41
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ندهفروش اموال غیرمنقول به کارگزاری به همراه سایر مستندات مورد نیاز توسط عرضه کن( سفارش)ارسال فرم درخواست 
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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 شده ...( و
ه توسط عرضه کنند

کاال

ه انتشار اطالعیاتاق پایاپای
عرضه  ر سای 
بورس کاال

وب سایت

ارسال فرم درخواست •
فروش کاال( سفارش)

و اموال غیرمنقول به
کارگزاری به همراه 
سایر مستندات مورد

نیاز

عرضه کننده

درصد3عادلمپایاپایاتاقنزدتضامینتودیع
هپایقیمتبراساسمعاملهموضوعکاالیارزش

ویدقبدونبانکیضمانت نامهیانقدصورتبه
عرضه کننده؛توسطشرط

ایران،کاالیبورسفرعیبازاردستورالعمل13ماده1تبصرهبراساس
کاالعرضهبهمذکورتضامینتودیعبدونمی تواننددولتیعرضه کنندگان

.نماینداقدامفرعیبازاردرغیرمنقولاموالو
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حیاقل فاصله زمانی انتشار اطالعیه عرضه تا برگزاری حراج
(اموال غیرمنقول)

واالکبورسدرفرعیبازاردستورالعملبهباتوجهغیرمنقولاموالخصوصدر❖
تاضهعراطالعیهانتشارزمانیفاصلهحداقلبازدید،مهلتحداقلکردنلحاظ
وبررسیجهتنیازموردزمانبهتوجهباالبتهاست؛کاریروز10عرضهزمان

.استافزایشقابلزمانیبازهاینغیرمنقول،اموالازبازدید

.  شرایط معامله پس از انتشار اطالعیة عرضه قابل تغییر نمی باشد

پس از انتشار اطالعیه عرضه توسط بورس، فروشنده نمی تواند از عرضه یکجا در بورس خودداری نماید، 
. مگر با ارایه دالیل موجه به بورس و اخذ موافقت آن
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مثال موردی توضیحاتمشخصات اطالعیه
یکم دی ماه.می باشدبورسدرمعاملهانجاموحراجبرگزاریروزعرضهتاریخ

تک برگسندکارپایانگواهییامادرسندیابرگتکسندنوع سند

پالک ثبتی
واندمی تآنطریقازکشورامالکواسنادثبتسازمانکهاستملکشناسنامهازبخشیثبتیپالک

.نمایدشناساییراغیرمنقولاموالمشخصات
2412-28/2415

.استشدهواقعآندرملککهمکانییامحلنشانی ملک
-خ انقالب-تهران

33پالک 

شناسه ملی / نام و شماره
مالک

-ویبودنحقوقییاحقیقیبهتوجهبامالکملیشناسه/شمارههمچنینوغیرمنقولمالمالکنامذکر

مسکونی.غیرهوخدماتیصنعتی،تجاری،کشاورزی،مسکونی،کاربریازاستعبارتنوع کاربری
مساحت عرصه و اعیان به 

تفکیک
.می شودبناآنرویبرکهاستساختمانیوزمینمساحتمنظور

-متر مربع40
مسکونی

مشخصات مستحدثات، 
ابنیه و تأسیسات

-.است...ومهندسیفنی،لحاظازغیرمنقولاموالمشخصات

قیمت کارشناسی
بهربوطهمکارشناسیگزارشوتعییندادگستریرسمیکارشناسانیاکارشناستوسطکهاستقیمتی
مدیرهتهیئتوسطکارشناس،تعییننحوهضوابط.می شودمنتشر(عرضهاطالعیه)اطالعیهاینپیوست
.(باشدکارشناسپیشنهادیقیمتازمتفاوتمی تواندپایهقیمت)می گرددتصویببورس

3.000.000.000

در بازار فرعیاموال غیرمنقول مشخصات مندرج در اطالعیه عرضه 
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مثال موردی توضیحاتمشخصات اطالعیه

نماد معامالتی
معرفیوایجادغیرمنقولمالهربرایبورستوسطکهاستمنحصربه فردیکدمعامالتینماد

.می شود
ESBUBS40P9993-089

نقدی.می باشدبورسدرغیرمنقولاموالمجازمعامالتانواعنوع معامله

اقساطی/ نقدی.باشداقساطی/نقدییانقدیمی تواندتسویهنوع.می کندمشخصراخریدارپرداختنحوهنوع تسویه

قیمت پایه
آنازرکمتنمی تواندخریدارانپیشنهادیقیمتعرضهروزدرواستعرضه کنندهپیشنهادیقیمت
.باشدکارشناسیقیمتازبیشتریامساویکمتر،می تواندقیمتاین.باشد

ریال3.000.000.000

مهلت واریز بخش
نقدی

شبخداردمهلتخریدارزمانآنتاکه(ساعتوروزشامل)استعرضهروزازپسمشخصیسررسید
.(معاملهانجامازپسکاریروز30حداکثروکاریروز5حداقل)نمایدواریزرانقدی

16دی ساعت 10

مهلت تسویه
مراههبهپایاپایازخارجتسویهسندمی بایستزمانآنتاکه(ساعتوروزشامل)استیسررسید

.(معاملهانجامازپسکاریروز30حداکثروکاریروز5حداقل)گرددارایهبورسبهمبایعه نامه
16دی ساعت 20

مهلت و نحوه 
تقسیط و وثایق

نیازوردموثایقهمراهبهمی باشد(نقدیبخشجزبه)مشتریپرداختیوجوهالباقیبندیقسطنحوه
خریدارتوسطفروشندهبهوثایقومدارکواسنادارائهسررسیدهمچنینو

...قسط سه ماهه و 12

دی30.استفروشندهتوسطخریداربهملکتحویلسررسیدسررسید تحویل

در بازار فرعیاموال غیرمنقول مشخصات مندرج در اطالعیه عرضه 
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مشخصات 
اطالعیه

مثال موردی توضیحات

مهلت و نحوه 
بازدید

ومعاملهموردخاصشرایطبهتوجهباو(عرضه کنندهپیشنهادبه)عرضهکمیتهتوسطغیرمنقولاموالبررسیوبازدیدمهلت
.استکاریروز30حداکثروکاریروز10حداقلمهلتاین.می شودتعیینداراییماهیت

طیهمراجعخریدار،کارگزارازمعرفی نامهاخذمثالعنوانبه)خریدمتقاضیکهاستالزاماتیبهمربوطنیزبازدیدنحوه
.نمایدرعایتمعاملهموردموضوعازبازدیدبرایباید(غیرهوبازدیدبرایشدهمشخصساعات

ساعت بازدید
19-13

روزهای بازدید
ماهآذر30تا 10

فرم مبایعه 
نامه

معامله،موردموضوعمعامله،طرفینمشخصاتشاملماده8درفرمتطبقکهاستتوافق نامه ایمبایعه نامه
می شودمتنظیشرایطسایروقراردادنسخقرارداد،پیوست هایمعامله،موردموضوعتسلیمشرایطمعامله،ثمن
.استاالجراالزممعاملهطرفینبرایانعقادزمانازکه

-

.اطالعات خاص طبق مقررات یا درخواست بورسسایر اطالعات

در بازار فرعیاموال غیرمنقول مشخصات مندرج در اطالعیه عرضه 

.موارد درج شده در امیدنامه نیز جزیی از اطالعیه عرضه  می باشد



پیش از عرضه: فرآیندهای مربوط به خریدار
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مطالعه اطالعیه عرضه، گزارش کارشناس رسمی و فرم مبایعه نامه

بازدید از ملک موردنظر طی مهلت مقرر مطابق شرایط تعیین شده در اطالعیه عرضه 

...(شرایطی از قبیل اخذ معرفی نامه از کارگزار و )

مراجعه به یک کارگزاری رسمی دارای مجوز و اخذ کد معامالتی بازار فیزیکی بورس کاال 

درصد ارزش پایه ملک 3تودیع تضمین معادل 

صبح روز عرضه09:15هماهنگی با کارگزار جهت ثبت سفارش در سامانه تا پیش از ساعت 

حساب هایبهوجهواریز:اولروش
ایرانکاالیبورسبانکی

نامبهوکالتیحسابافتتاح:دومروش
حساببهوجهواریزوخریدمتقاضی
طتوسوجهسفارش،ثبتبا)وکالتی
مسدودحسابایندرکاالبورس

(می شود

ازیبانکضمانت نامهتودیع:سومروش
کارگزارطریق

:حقیقیاشخاصبرایموردنیازمدارک

(ملیکارتوشناسنامه)هویتیمدارک

:حقوقیاشخاصبرایموردنیازمدارک

اعضایتمامومدیرعاملهویتیمدارک
وتاسیسرسمیروزنامهمدیره،هیات

مالیصورت هایتغییرات،آخرین
شدهحسابرسی

عامالتیمجلسهطیدرسفارشثبتامکانمقرراتطبقامااست،حراجآغازازپیشتاسفارشثبتبرتوصیههرچند
.استامکان پذیریپیشنهادقیمتبهترینشدنپذیرفتهازپیشتاخریدمتقاضیانسفارشثبتواستامکان پذیرنیز
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سفارشهماهنگی و مذاکره با کارگزار طی جلسه معامالتی به منظور تعیین و تغییر قیمت

(صبح09:30شروع جلسه معامالتی در ساعت )

تغییر قیمت سفارش با توجه به حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش
(در صورت تمایل به برنده شدن در فرآیند حراج)

:پس از اتمام فرآیند حراج

ت فرآیند متقاضی خریدی که باالترین قیمت را پیشنهاد داده، برنده حراج است و می بایس-الف
(صفحه بعد)تسویه و تحویل را طی کند 

.تضامین آنها آزاد شده و عودت داده خواهد شد: سایر متقاضیان که برنده حراج نبودند-ب

ودحدپایهارزشباملکیکبرای
یرتغیحداقلتومانمیلیاردیک

تومانمیلیون5سفارشقیمت
.است

کهصورتیدرمتقاضییعنی
نبهتریازباالترقیمتیبخواهد
کندثبتتابلورویقیمت

تومانمیلیون5حداقلمی بایست
.بدهدپیشنهادراآنازباالتر
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ین واریز بخش نقدی معامله به حساب بورس کاال توسط متقاضی خریدی که بهتر
قیمت پیشنهادی را اعالم کرده بود، حداکثر تا مهلت مقرر در اطالعیه عرضه

ننده به عرضه ک...( چک، سفته و )هماهنگی با عرضه کننده و ارائه اسناد و مدارک و وثایق 
مطابق با اطالعیه عرضه و حداکثر تا مهلت مقرر

ه و ارائه امضا نمودن فرم مبایعه نامه و سند تسویه خارج از پایاپای توسط خریدار و فروشند
آن به بورس کاال پیش از اتمام مهلت تسویه مقرر در اطالعیه عرضه

هبکارگزارتوسطصورتحسابعرضه،ازپس
فردکهمبلغیآندرومی شوددادهخریدار

ندکپرداخت«نقدیبخشواریزمهلت»تاباید
.می شودمشخص

ردشدهذکرنقدیبخشبامعادلمبلغاین
پیشینواریزیدرصد3منهایعرضهاطالعیه

خریددکارمزبعالوهسفارش،ثبتتضمینبابت
.می باشد

ارزش0/0023بااستبرابرخریدارکارمزد
تومانمیلیون20آنسقفالبتهکهقرارداد

یاردمیلیکارزشبهملکیکبرایمثال.است
ارهزسیصدومیلیوندوخریدارکارمزدتومان
.می شودتومان

ی پرداخت اقساط متناسب با زمان بند
مبایعه نامه توسط خریدار

ریدار تحویل ملک توسط فروشنده به خ
در مهلت مقرر در مبایعه نامه 

ید انتقال سند به نام خریدار در سررس
تعیین شده در مبایعه نامه

فای امضای مبایعه نامه و سند تسویه خارج از پایاپای به مفهوم پایان فرآیند در بورس کاالی ایران است و پس از آن  بورس در خصوص ای
.تعهدات ناشی از معامله از سوی خریدار و فروشنده هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

(:ارجاع اختالفات به کمیته سازش و هیأت داوری)طرفین پس از آن متعهد به ایفای تعهدات ذیل بر اساس مبایعه نامه می باشند 



(روش عرضه یکجا)فرایند حراج 
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سفارش های متقاضیان خرید
توضیحات سفارش های 

ارسال شده
قیمت پیشنهادی زمان ارسال سفارش

(میلیون ریال)

09:353000سفارش اول
:سفارشبهترینورودزمانازدقیقه3گذشتازپس❑

معاملهانجاموعرضه کنندهتوسطقیمتپذیرفتنامکان

15تاعرضه کنندهتوسطقیمتپذیرشعدمصورتدر❑
:خریدسفارشبهترینورودازبعددقیقه

یستمیسصورتبهپیشنهادیقیمتبهترینپذیرفتنومعاملهانجام

09:383050سفارش دوم

09:403150سفارش سوم

09:423250سفارش چهارم

....11:50قبل از تا....

میلیون ریال3000: قیمت پایه

واحد مسکونی -متر مربع40: موضوع مورد معامله

یکم دی:  تاریخ عرضه

عرضه یکجا: روش عرضه

9:30-12ساعت



نکاتی در خصوص فرآیند حراج
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.استشدهاعالمعرضهاطالعیهدرکهباشدپایه ایقیمتازکمترنبایدخریدسفارش هایدرشدهتعیینقیمت❖

.نمی باشدمجازمعامالتیسامانهدرشدهثبتخریدسفارشباالترینازکمترقیمتیباسفارشورود❖

.نمی باشدمجازمعامالتیسامانهدرشدهثبتخریدسفارشقیمتکاهش❖

.استمجازمعامالتیسامانهدرباالترقیمتباخریدسفارشثبتصورتدرفقطقبلی،خریدسفارشحذف❖

.نمایدرقابتخریدسفارشیکقالبدرمی تواندتنهاخریدارکارگزارهریکجاعرضهمعامالتدر❖

.نداردوجودگروهیاشخصچندبرایمختلفسفارش هایباکارگزاریکتوسطرقابتدرشرکتامکان❖

.نمایدفعالیتتقاضاوعرضهسمتدودرهمزماننمی تواندیکجاعرضهدرکارگزاریک❖

.نمی شوداعمالیکجاعرضهخصوصدرقیمتنوسانمحدودیت❖

رید،خسفارشبهتریندارایکارگزاروشدهموکولبعدروزبهرقابتادامهمعامالتی،روزپایانیدقیقه10درخریدسفارشثبتصورتدر❖
.کردخواهدسامانهواردبعدروزابتدایدرقبل،روزقیمتبهترینباراخودسفارش

یزنتقویمیهفتهیکتاتداوماینویافتخواهدادامهبعدکاریروزدرمعامالتیجلسهعرضه،اولروزدرخریداروجودعدمصورتدر❖
.استانجامقابل



(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



(روش عرضه یکجا)تعهدات بورس کاال در رابطه با امور تسویه قرارداد در بازار فرعی 
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پیش از امضای سند تسویه خارج از پایاپای

خودداری فروشنده از امضای سند تسویه خارج از پایاپای( ب

از،خریدارسویازتعهداتایفایرغمعلیفروشندهکهصورتیدر
موضوعاین)نمایدخودداریپایاپایازخارجتسویهسندامضای

اپایپایاتاقبرایطرفیناقراربهبنایاداوریهیاتتوسطباید
هبمربوطکارمزدهایکلیهپایاپایاتاقآنگاه،(باشدشدهمحرز

وجهعنوانبهمابقیوکردخواهدکسرتضامینمحلازرامعامله
.می گرددپرداختخریداربهالضمان

عدم ارایه سند تسویه خارج از پایاپای به بورس( ج

گزارکارسویازپایاپایازخارجتسویهسندارایهعدمصورتدر
نطرفیاختالفبهونشدهمحققمعاملهبورس،بهفروشنده
نکانوسازشکمیتهدربهادار،اوراقبازارقانون36مادهبراساس

«داوریهیات»توسطسازشعدمصورتدروکارگزاران
.می شودرسیدگی

عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضی خرید( الف

یطشراطبقخریدارسویازمعاملهنقدیبخشکهصورتیدر
ودنشواریزمقررموعددرپایاپایاتاقحساببهعرضهاطالعیۀ

آنگاهنکند،عملمعاملهازناشیتعهداتسایربهخریدمتعهدیا
لمحازرامصوبکسوراتسایروکارمزدهاکلیهپایاپایاتاق

انجامعدمازناشیراآنمابقیوکردخواهدکسرتضامین
هبآنپرداختجهتفروشندهکارگزارحساببهخریدارتعهدات

.می نمایدواریزفروشنده

بازاردستورالعمل30مادهتبصرهبراساس
ودستگاه هاایران،کاالیبورسفرعی

دستگاه هایسایرودولتیشرکت های
.هستندمستثنیموضوعاینازاجرایی



کارمزد معامالت اموال غیرمنقول
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فروشخریدشرح کارمزد
حداکثر مبلغ 
کارمزد خرید

(میلیون ریال)

حداکثر مبلغ 
کارمزد فروش

(میلیون ریال)

0/00180/0018100100کارمزد کارگزار

0/00050/0005100100کارمزد بورس کاال

0/00230/0023200200جمع

.عرضه کننده از پرداخت کارمزد پذیرش معاف می باشد



پیش زمینه های قانونی عرضه اموال بانک ها در بورس کاالی ایران

(12)تبصره(د)بندو(2)تبصره(و)بند(2)جزءاجراییآیین نامهاصالح"خصوصدر1400/05/31مورخجلسهدروزیرانهیاتمصوبهبهعطف.1

(3)و(1)تبصره هایو(9)مادهدر،1400/03/12مورخ27971/ه58795تشمارهتصویب نامهمتندر،"کشورکل1400سالبودجهقانونواحدهماده

نقولغیرماموالمعامالتانجامبرایمی رسانداستحضاربههمچنین.استشدهاصالح"(مسکنوامالک)کاالبورس"عبارتبه"بورس"واژهآن،

کاالیبورسفرعیبازاردربایستیامالکعرضهمصوبهاینطبقونیستدایرکشوردراختصاصیصورتبهمجزاییبورس(مستغالتوامالک)

.شودانجامایران

غیرمنقولاموالفروشاجازهکهمذکورماده2تبصرهکهاستذکربهالزم1400سالبودجهقانونواحدهماده12تبصره(د)بند2جزدرخصوص.2

.استقانونمغایرمی شود،تملیکیاموالسازماناختیاراتتوسعهموجبکهجهتبدیناست،دادهتملیکیاموالفروشوجمع آوریسازمانبهرا

بورسفرعیبازاردستورالعمل"طبقاستشدهمقررایراناسالمیجمهوریمرکزیبانک1400/04/16مورخ00/112131شمارهنامهبهعطف.3

اجرایتسهیلراستایدرجدیدمالینهادهایوابزارهاتوسعهقانون"17مادهدرپیش بینیموردسازوکاراز"ایرانکاالی

غیربانکیاعتباریموسساتوبانک هامازاداموالواگذاریجهت1388سالمصوب"اساسیقانونچهارموچهلاصلکلیسیاست های

.شوداستفاده
37بورس کاالی ایران



با سپاس از توجه شما
بورس کاالی ایران


