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مناقصه و مقایسه آن با مزایده

4

مزایده

ومناقصهاطالعیهبراساسراخودنیازموردکاالیخریدتقاضایمشتریکهاستحراجهایروشازیکی:مناقصه

رقابتدیگریکبابهترقیمتارائهبرایفروشمتقاضیانونمایدمیثبتبورسمعامالتسامانهدردستورالعملضوابط

.می کنند

:همناقصبامزایدهمقایسه✓

مناقصه



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 معامالت مناقصه در بازار کاالی فیزیکی
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فعاالن بازار

(مناقصه گذار)خریداران کاال

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



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

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

پایاپای؛

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؛-
روش؛ایجاد 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

تحویل کاال در آینده در یک یا چند سررسید 
و تعیین قیمت معامله به صورت شناور بر 

اساس فرمول تعیین شده

کشف 
م پریمیو



(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



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 



برای معامله در بازار فیزیکیمشتریفرآیند پذیرش 

11بورس کاالی ایران

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

از توسدطنیدو ارایه تصویر مددارک مدورد ( صورت فایل و امضا نشدهه ب)تکمیل فرم های مربوطه -2
مشتری؛

توسط کارگزار؛هابررسی مدارک و مطابقت دادن فرم-3

رانیفرآیند اجرایی صدور کد برای مشتریان ای

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

؛بررسی مدارک و محتوای سامانه توسط بورس-5

تایید اولیه درخواست و تولید فرم درخواست کد تایید شده توسط بورس؛-6

؛ید شده و ارسال آن به مشتری جهت مهر و امضاء تمامی صفحاتیاخذ فرم درخواست کد تا-7

کی؛در سامانه و ارسال فیزی( رنگی)بارگذاری فرم درخواست کد تایید شده با مهر و امضای اصل-8

.صدور کد معامالتی بازار فیزیکی-9

:لینک دسترسی به اطالعات مربوط به فرآیند اجرایی صدور کد 
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


برای معامله در بازار فیزیکیمشتریفرآیند پذیرش 
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اصل فرم درخواست کد حقیقی ایرانی؛-1

؛(صفحه توضیحات در صورت لزوم)کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه -2

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

.سایر موارد در صورت نیاز به تشخیص کمیته-4

مشتریان حقیقی ایرانیمدارک مورد نیاز برای صدور کد معامالتی 

اصل فرم درخواست کد حقوقی ایرانی؛-1

؛(صفحه توضیحات در صورت لزوم)کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و تمام اعضاء هیات مدیره -2

اساسنامه؛-3

؛...(تغییر نام و )روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات اعضاء هیات مدیره و سایر روزنامه های رسمی مهم -4

؛(در صورت عدم شمول برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی) صورت های مالی حسابرسی شده آخرین دوره -5

پروانه بهره برداری و سایر مجوزهای فعالیت معتبر؛-6

سایر موارد در صورت نیاز به تشخیص کمیته؛-7

مشتریان حقوقی ایرانیمدارک 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


نده کاالمعرفی نماینده قانونی برای انجام امورات مربوط به مناقصه از طرف مناقصه گر یا عرضه کن
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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
یا فروشارایه فرم سفارش خرید -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



فرایند ارسال و انتشار اطالعیه مناقصه در 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
تاکاالبورسسایتدر

روزسه18ساعت
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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فرایند کلی اقدامات عرضه کننده
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:مراحلی که عرضه کننده کاال برای عرضه و 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 * 

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

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

سوم
هیأت پذیرش یا کمیته عرضهانتشار امیدنامه پس از تأیید •

چهارم
ثبت سفارش فروش کاال  از طریق مشاور پذیرش•

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

ششم
انجام فرایند حراج در بازار فیزیکی•



ی  کاالی فیزیکبازار اصلی شرایط کاال و عرضه کننده آن برای معامله در 
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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



کی  کاالی فیزیبازار فرعی شرایط کاال و عرضه کننده کاال برای معامله در 
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پذیرش کاال در بازار فرعی

و توسط کمیته عرضه در بورس
با تأیید سازمان بورس



برای معامله در بازار فیزیکیکاال فرایند پذیرش 

19بورس 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

بخش های اصلی فرم

معرفی متقاضی عرضه کاال-
اطالعات کاالی مورد پذیرش-
پرسش نامه پذیرش-
شناسه پذیرش-
تعهدنامه پذیرش-

معرفی متقاضی عرضه کاال-
اطالعات کاالی مورد پذیرش-
تطابق کاال-
تعهدنامه کاالی ترخیص نشده-
تعهدنامه پذیرش-

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  
دارای مجوز مشاور پذیرش

:رلینک  ای دسترسی به مدارک و فرم  ای 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
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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
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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
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؛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 

انسازمبهتأییدبرایامیدنامهاست،الزم:توجه
فرصتکاریروز3تانیزسازمانو شودارسال

فرعیبازاردرکاالآنعرضهعدمبرمبنیدارد
معدصورتدر.کندنظراعالمایرانکاالیبورس
ربمبنیبورسبهسازمانسویازنظراعالم
سبور،فرعیبازاردرمشابهکاالیعرضهعدم

.نمایداقدامامیدنامهعمومیانتشاربهمی تواند

انتشار امیدنامه

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



برای معامله در بازار فیزیکیکاالپذیرش 
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ا م موارد مندرج 
در امیدنامه  ا

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  ا

«نمی شودهاشارتولیدظرفیتوتولیدخطاطالعاتبهفرعیبازاردرعرضهبرایشدهتدوینامیدنامه  ایدر»

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


کارمزدهای پذیرش و حق درج انواع کاال
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محصوالتفرآورده های نفتی و پتروشیمیمحصوالت صنعتی و معدنیکارمزدها 
زمان پرداختکشاورزی

پذیرش 
کاال

تاساالنهمعامالتبرآوردیارزشهزاردر0.07
ویکباربرایفقطریال50.000.000سقف
دریافتکنندهعرضهازکاالپذیرشهنگام

.می گردد

معامالتبرآوردیارزشهزاردر0.07
فقطریال50.000.000سقفتاساالنه
هعرضازکاالپذیرشهنگامویکباربرای

.می گردددریافتکننده

امهقبل از انتشار امیدنمعاف

کارمزد 
درج 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


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  ایروشازیکیبهعرضه کنندهتوسطتضامینتودیع(الف



ثبت سفارش خرید کاال  از 
طریق کارگزار در تابلوی 

معامالت مناقصه 

پذیرش کاال در بورس

ر مراجعه عرضه کننده به کارگزا
جهت اخذ کد معامالتی

ثبت سفارش فروش از 
طریق کارگزار در تابلوی 

معامالت مناقصه 

تسویه وجوه مطابق دستورالعمل تسویه و 
پایاپای معامالت بورس کاالی ایران

تحویل کاال به خریدار 

26

تکمیل فرم اطالعیه مناقصه و
ارائه آن به کارگزار

تودیع تضامین مورد نیاز نزد
اناتاق پایاپای بورس کاالی ایر

مراجعه متقاضی خرید کاال به 
جهت اخذ کد معامالتیکارگزاری

فرایند برگزاری مناقصه در بستر معامالتی بورس کاالی ایران

بورس کاالی ایران

عدمبرمبنیمتقاضیموافقتصورتدر:توجه
بقطموضوععرضه کننده،توسطتضامینتودیع

اقاتبه(فروشندهاعتبارتأییدفرم)شرکتفرم
بتثمرجع،آنتأییدازپسومی شوداعالمپایاپای
.ستابالمانعتضامینتودیعبدونفروشسفارش

روز16ساعتتاحداکثرمی تواندخریدمتقاضی✓
تغییردرخواستمناقصه،برگزاریازقبلکاری
از،مجقیمتنوسانمحدودۀدرراتقاضاپایۀقیمت

.ددهارائهبورسبهالزممستنداتودالیلهمراهبه
رایدجدتقاضایپایۀقیمتتأیید،صورتدربورس✓

.نمایدمیمنتشرروزهمان18ساعتتاحداکثر

انجام معامله 
به روش 
مناقصه

تاق تودیع تضامین مورد نیاز نزد ا
پایاپای بورس کاالی ایران

خریدار کاال 
(  مناقصه گذار)

انتشار امیدنامه

سه روزانتشار اطالعیه مناقصه 
ه کاری قبل از روز برگزاری مناقص

عرضه کننده کاال 
( مناقصه گر)



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

.نمی باشدمجازمعامالتیسامانةدرشدهثبتفروشسفارشکمترینازباالترقیمتیباسفارشورود❖

.نمی باشدمجازمعامالتیسامانةدرشدهثبتفروشسفارشقیمتافزایش❖

.استمجازمعامالتیسامانةدرپایین ترقیمتبافروشسفارشثبتصورتدرفقطقبلی،فروشسفارشحذف❖

.نمایدرقابتفروشسفارشیکقالبدرمی تواندتنهاعرضه کنندهکارگزارهر❖

.نداردوجودگروهیاشخصچندبرایمختلفسفارش هایباکارگزاریکتوسطرقابتدرشرکتامکان❖

.نمایدفعالیتتقاضاوعرضهسمتدودرهمزماننمی تواندیکجاعرضهدرکارگزاریک❖

.نمی شوداعمالیکجاعرضهخصوصدرقیمتنوسانمحدودیت❖

بهتریندارایکارگزاروشدهموکولبعدروزبهرقابتادامهمعامالتی،روزپایانیدقیقه10درفروشسفارشثبتصورتدر❖

.کردخواهدسامانهواردبعدروزابتدایدرقبل،روزقیمتبهترینباراخودسفارشفروش،سفارش



مشخصات مندرج در فرم اطالعیه مناقصه
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مثال موردی توضیحاتمشخصات اطالعیه
3215.ودمی شگرفتهنظردرمناقصههربرایمعامالتیسامانهدرکهاستمنحصربه فردیکدکد مناقصه

14xx/09/04.می شودتعیینایرانکاالیبورسسمتازکهاستمناقصهبرگزاریروزمنظورهتاریخ 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 موردی توضیحاتمشخصات 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



(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 



(مناقصه با امکان خرید از چند عرضه کننده)فرآیند برگزاری مناقصه 
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.دنمی شوانجاممعاملهعرضه،وجودعدمدلیلبه

عدم  وجود عرضه برای کاالی تقاضا شده( 1

معاملهوضعیت

وجود عرضه و عدم انجام معامله( 2

ریدخمتقاضیپیشنهادیقیمتکهصورتیدر
ونشودواقععرضه کنندگانقبولموردکاال

بهحاضرکاالخریدمتقاضییاعرضه کننده
دورهآنگاهنباشد،خودپیشنهادیقیمتتعدیل

.دمی رسپایانبهمعامله ایانجامبدونمعامالتی

تقاضاکمتر یا برابر عرضه حالت ( الف

معاملهوضعیت

شرکت الف: خریدارکنتور برق: نام کاال40109HS-xxx-00: نماد کاال
جزئیات سفارشجزئیات خریدار

عرضههقیمت فروشند(ریال)قیمت خریدار 40109HS-xxx-00کنتور برق 

محل تحویلخریدار
3.000.00000

انبار خریدارشرکت الف 

(1000: تعداد)خریداسفند4تحویل –نقدی 
00
00

شرکت الف: خریدارکنتور برق: نام کاال40109HS-xxx-00: نماد کاال
جزئیات سفارشجزئیات خریدار

عرضههقیمت فروشند(ریال)قیمت خریدار 40109HS-xxx-00کنتور برق 

محل تحویلخریدار
3.000.0004.000.0001000

انبار خریدارشرکت الف 

(1000: تعداد)خریداسفند4تحویل –نقدی 
00
00



(مناقصه با امکان خرید از چند عرضه کننده)فرآیند برگزاری مناقصه 
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حالت عرضه برابر با تقاضا( 3

پوششزرددورهدرعرضهانجامباموجودتقاضای
.می رسدپایانبهمناقصهومی شودداده

معاملهوضعیت شرکت الف: خریدارکنتور برق: نام کاال40109HS-xxx-00: نماد کاال
جزئیات سفارشجزئیات خریدار

عرضههقیمت فروشند(ریال)قیمت خریدار 40109HS-xxx-00کنتور برق 

محل تحویلخریدار
3.000.0003.000.0001000

انبار خریدارشرکت الف 

(1000: تعداد)خریداسفند4تحویل –نقدی 
00
00



(مناقصه با امکان خرید از چند عرضه کننده)فرآیند برگزاری مناقصه 
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:حالت عرضه بیشتر از تقاضا( ب
زرد،دورهپایانازپستقاضابرعرضهمازادشرایطدر

(رقابت)قرمزدورهواردزیرحالتمشابهحراجفرایند
می شود

سپس تعیین برندگان مناقصه براساس اولویت نرخ،
عدد کنتور برق را 1000در حالت فوق خریدار )با اولویت زمانی 

ن قیمت از عرضه کننده یا عرضه کنندگانی خریداری می کند که کمتری
(را پیشنهاد داده اند

ت
ص با اولوی

صی
تخ

شرکت الف: خریدارکنتور برق: نام کاال40109HS-xxx-00: نماد کاال
جزئیات سفارشجزئیات خریدار

عرضهقیمت فروشنده(ریال)قیمت خریدار 40109HS-xxx-00کنتور برق 
محل تحویلخریدار

3.000.0002.700.0001000
انبار خریدارشرکت الف 

اسفند4تحویل –نقدی 
(تعداد)خرید 

1000
2.750.0001000
2.850.0001000

معاملهوضعیت



فرآیند تسویه
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تعیین فروشنده یا فروشندگان نهایی از سوی کارگزار فروشنده-1

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

انجام 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 توسط 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

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



(فرم اعالمیه خرید)فرآیند تسویه 
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اینغیردرباشدپرداختیخالصمعادلبایدواریزی
.نمی شودانجامتسویهصورت

ادقراردهرتسویهبرایمنحصربفردپرداختشناسهکد

ارزشبرمالیاتواریزبرمبنیکاالخریدارازدرخواست
افزوده
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در صورت عدم تسویه(  تسویه با جریمه)تسویه با تأخیر تسویه در مهلت مقرر روش تسویهرینگ 
(طی مهلت مقرر و  مهلت تسویه با تأخیر)

داخلی

نقدی
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

صادراتی

نقدی
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 



((بندی3فرم )فرم تسویه اعتباری رینگ داخلی و صادراتی )فرآیند تسویه 
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اعتباریتسویهفرمدر4بنددرجعدم
صادراتیرینگ



(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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(7بند )گواهی نامه تسویه و حواله خرید کاال

شرحقسمتاعتباری،تسویهصورتدر
:کهمی شودقیدفرم

"قرارداد به صورت اعتباری تسویه شد"

(واله خرید کاالصدور گواهی نامه تسویه توسط سامانه بورس و امضای آن توسط کارگزار فروشنده به منزله ح)فرایند تسویه



(ندهارسال اطالعات تسویه قرارداد از سوی کارگزار خریدار به کارگزار فروش)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
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:پیوست ها*
کاالخریدحوالهوتسویهگواهی نامه.1
افزودهارزشبرمالیاتشدهواریزفیش.2
بسته بندیهزینهپرداختفیشنیازصورتدر.3

مشخصات کاال

مشخصات خریدار

مشخصات قرارداد

مشخصات پیمانکار حمل



در...ویلتحومحلوبندیبستهکیفیت،قیمت،تفاوتاستالزممناقصه،اطالعیهدرقیمتصرفدرجصورتدر❑
ابحسدریاوشدهدریافتخریداراز،فروشندهتوسطاستشدهاعالممناقصهاطالعیهدرآنچهباتحویلزمان
.گردداعمالطرفینفیمابینهای

در...ویلتحومحلوبندیبستهکیفیت،قیمت،تفاوتاستالزممناقصه،اطالعیهدرقیمتکسردرجصورتدر❑
ابحسدریاوشدهپرداختخریداربه،فروشندهتوسطاستشدهاعالممناقصهاطالعیهدرآنچهباتحویلزمان
.گردداعمالطرفینفیمابینهای

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

نحوه تسویه و پایاپای

:درج صرف یا کسر قیمت

42



مهلت تحویل کاال به خریدار در معامالت مناقصه
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تحویل کاال به خریدار در مهلت مقرر

رینگ داخلی

سلفنقدی و نسیه

روز30با سررسید بیشتر  از  روز30با سررسید کمتر از 

روز تقویمی 5حداکثر تا 
پس از سررسید تحویل

روز تقویمی پس 15حداکثر تا 
از سررسید تحویل

روز کاری پس از مهلت تسویه یا 3حداکثر 
پس از تسویه با تأخیرسه روزکاری



درخواست تحویل با تأخیر کاال و فسخ قرارداد در معامالت مناقصه
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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 معامالت مناقصه

45بورس کاالی ایران

فرم درخواست فسخ بخش تحویل نشده قرارداددادفرم درخواست تحویل با تأخیر بخش تحویل نشده قرار



فرایند تحویل کاال در معامالت مناقصه

46بورس کاالی ایران

تعهدات بعد از 
توضیحاتپایان تعهداتشروع تعهداتانجام معامله 

تعهدات خریدار
پس از صدور صورتحساب 

توسط کارگزار( اعالمیه خرید)
خریدار

لهمعامثمنپرداختشاملقراردادکاملتسویه
ارزشمالیات،(اعتباریتسویهفرمارائهیا)

داتمستنتصویرارائهوهزینه هاسایروافزوده
مهلتیامقررمهلتطیخریدارکارگزاربه

تأخیرباتسویه

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

.تحویل نمی شود

تعهدات کارگزار
خریدار

از زمان دریافت کامل مستندات
تسویه قرارداد از خریدار

املکصورتبهقراردادتسویهمستنداتارسال
فروشندهکارگزاروپایاپایاتاقبه

ارسالموقعبهرااطالعاتکارگزارهاکهصورتیدر
ریدارخبهواردخسارتمیزانبهکارگزارآنگاهنکند،

رد.می باشدخسارتپرداختبهملزمفروشنده،یا
افقتونامهارائهبهکارگزاراگرخسارت،وقوعصورت

اردوخسارتپرداختبهیاوفروشندهوخریداربین
محلازمی تواندپایاپایاتاقنکند،اقدامشده

تپرداخمعاملهطرفبهراخسارتکارگزارتضامین
.نماید

تعهدات کارگزار
فروشنده

از زمان دریافت کامل مستندات
ارتسویه قرارداد از کارگزار خرید

کاالهفروشندبهقراردادتسویهمستنداتارسال

ه تعهدات فروشند
کاال

از زمان دریافت کامل مستندات
تسویه قرارداد از کارگزار 

فروشنده 

خریداریاخریدارکارگزاربهفروشندهاطالع
کارخانهبهحملشرکتمراجعهجهتکاال

تعهداتاما)کاالتحویلبرایفروشنده
بهارکاالکهمی رسدپایانبهزمانیفروشنده

(دهدتحویلخریدار

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
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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 
 یئت 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 گوا ی عدم سازش

حکم  یئت 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 رسیدگی در کمیته ساهزینه
.  ریال545،000:هزینه ورودی

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

:هزینه رسیدگی در هیأت داوری
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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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

(مبالغ به ریال)کارمزد کلیه کاال ا به غیر از 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 کاال ای گروه کشاورزی 
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(لغ به ریالمبا)کارمزد معامالت کاال ای  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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ه شرکت های غیر بورسی ملزم ب
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 



با سپاس از توجه شما
بورس کاالی ایران


