
بورس کاالی ایران

ییآشنایی با نحوه انجام معامالت اوراق خرید دین کاال

معاونتتتوسعهتتعزورتتا   ووو
مطالعتتتتتاصو ی  تتتتتا  و
رتتتتع الو تتتتا  و  تتتت   



مقدمه

2رع الو ا  و     



بورس کاالی ایران در گذر زمان

3رع الو ا  و     

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

اولین معامله اموال 
غیرمنقول

راه اندازی معامالت 
مناقصه

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



کارکردهای بورس های کاالیی

کارکردهای 
بورس کاالیی

کشف قیمت
مدیریت منصفانه

ریسک 
نوسان قیمت

تسهیل 
تأمین مالی

جذب 
سرمایه های
سرگردان

تسهیل 
مبادالت 
فیزیکی رتنظیم بازا

بازاریابی از
ه طریق شبک
کارگزاران

توسعه بازار

انتشار 
اطالعات 

بازار

تضمین 
اجرای 
تعهدات

4رع الو ا  و     



جایگاه بورس کاالی ایران در بازار سرمایه

5رع الو ا  و     

(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



ساختار کلی بازارهای بورس کاالی ایران

6رع الو ا  و     

بورس کاالی ایران

بازار فیزیکی

قرارداد 
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



مفاهیم اولیه و نحوه انتشار اوراق خرید دین کاالیی

7رع الو ا  و     



تأمین مالی از طریق اوراق خرید دین در بستر بورس کاالی ایران

8رع الو ا  و     

فروشنده خریدار

فروش کاال به -1
ارصورت نسیه به خرید

سرمایه گذاران



اوراق خرید دین کاالیی؟

9رع الو ا  و     

کسال،یازکمترسررسیدبامطالباتخریدمنظوربهکهاستبانامیبهاداراوراق
أمینتروشایندر.می شودمنتشرایرانکاالیبورسدرنسیهقراردادهایازناشی
بورسیمعامالتبستردرنسیهصورتبهراتولیدیمحصوالتتولیدکنندهمالی،
االییکدینخریددستورالعملبامطابقسپس.می رساندفروشبهایرانکاالی
.می نمایدمذکوراوراقانتشاربهاقدامخویشمدت دارمطالباتکردننقدبرای

مصوبه شورای عالی بورس 

و اوراق بهادار در مورخ  

94/12/11

شناسایی اوراق 

به خرید دین کاالیی

عنوان ورقه بهادار 



10

مشارکت کنندگان اوراق خرید دین کاالیی

رع الو ا  و     

کشاورزیتولید محصوالت پتروشیمی، نفتی، صنعتی و تولیدکنندگان کاال

خریداری کاال جهت مصارف واسطه ای و نهایی خریداران کاال

بر روی اوراق خرید دین کاالیی جهت سرمایه گذاری
کسب سود بدون ریسک

فعاالن بازار مالی



مزایای انتشار اوراق خرید دین کاالیی

11رع الو ا  و     

مزایای اوراق 
خرید دین 

کاالیی

تأمین مالی 
تولیدکننده

نقدشوندگی 
پیش از مطالبات 

موعد سررسید

تشویق به فروش 
نسیه با ضمانت 
معامالت توسط 

بورس

هدایت پس انداز 
جامعه به سمت 
د بخش واقعی اقتصا

تأمین مواد اولیه 
مورد نیاز 

مصرف کنندگان 
واسطه ای و نهایی با 

پرداخت مدت دار

معافیت از مالیات بر 
درآمد

ابزاری مناسب برای
تحریک اقتصاد در

شرایط رکودی

حمایت از بخش 
صنعت با جذب 

سرمایه های عمومی



فرآیندهای عملیاتی تأمین مالی از طریق اوراق خرید دین در بستر بورس کاالی ایران

12رع الو ا  و     

پرداخت مطالبات به دارندگان اوراق در سررسید

انتشار اوراق خرید دین و امکان انجام معامالت ثانویه

فرآیند تسویه و تحویل

برگزاری حراج در بازار فیزیکی

تودیع تضامین اولیه جهت ثبت سفارش توسط خریداران

عرضه به روش نسیه در بازار فیزیکی بورس کاال توسط فروشنده



فرآیندهای عملیاتی تأمین مالی از طریق اوراق خرید دین در بستر بورس کاالی ایران

13رع الو ا  و     
پرداخت مطالبات به دارندگان اوراق در سررسید

انتشار اوراق خرید دین و امکان انجام معامالت ثانویه

فرآیند تسویه و تحویل

برگزاری حراج در بازار فیزیکی

تودیع تضامین اولیه جهت ثبت سفارش توسط خریداران

عرضه به روش نسیه در بازار فیزیکی بورس کاال توسط فروشنده

مراجعه به مشاور -1
پذیرش

ارائه درخواست به -2
بورس کاال 

اخذ مجوز از هیئت -3
پذیرش

انتشار اطالعیه -4
عرضه فروش نسیه

ر.م.ه5: سقف مبلغ اسمی اوراق قابل انتشار•

ر.م50: هر نوبت عرضهازایکف مبلغ اسمی اوراق قابل انتشار به •

اسنادیاعتبار گشایش کنندهضامن یا بانک •

متعهد پذیره نویسی و بازارگردان در صورت وجود•

...ورق فوالدی : مشخصات کاال•

صد هزار تن: حداکثر حجم کاالی قابل عرضه•

(هفته48)مرحله 48: حداکثر تعداد دفعات انتشار اوراق•

سه ماهه: نسیه از تاریخ معاملهقراردادهایسررسیدهایفاصله •

امیدنامه انتشار اوراق•

س مطابق دستورالعمل معامالت کاال، پ
از تودیععع تضععامین موردنیععاز توسععط 
فروشنده، اطالعیه عرضه بعرای مرحلعه
ر اول فروش نسیه در بعازار فیزیکعی، د

( دو روز پیش از روز عرضه)موعد مقرر 
د در وب سایت بورس کاال منتشر خواهع

.شد



فرآیندهای عملیاتی تأمین مالی از طریق اوراق خرید دین در بستر بورس کاالی ایران

14رع الو ا  و     
پرداخت مطالبات به دارندگان اوراق در سررسید

انتشار اوراق خرید دین و امکان انجام معامالت ثانویه

فرآیند تسویه و تحویل

برگزاری حراج در بازار فیزیکی

تودیع تضامین اولیه جهت ثبت سفارش توسط خریداران

روش ضمانت ضامن -بروش اعتبار اسنادی-الف
(ضمانت نامه بانکی)

اپایتودیع تضامین نزد اتاق پای-ج

عرضه به روش نسیه در بازار فیزیکی بورس کاال توسط فروشنده

معرفی بانک های مورد تأیید توسط اتاق پایاپای

:روش زیر امکان پذیر است3یکی از 
اخذ اعتبار از فروشنده✓
درصد وجه نقد به حساب وکالتی10واریز ✓
ا در ضعمانت نامه تسعویه ر)ارائه ضمانت نامه بعانکی✓

.(همین مرحله ارائه کند

:روش زیر امکان پذیر است2یکی از 
اخذ اعتبار از فروشنده✓
درصد وجه نقد به حساب وکالتی10واریز ✓

:روش زیر امکان پذیر است3یکی از 
اخذ اعتبار از فروشنده✓
درصد وجه نقد به حساب وکالتی10واریز ✓
تودیع تضامین نزد اتاق پایاپای✓



فرآیندهای عملیاتی تأمین مالی از طریق اوراق خرید دین در بستر بورس کاالی ایران

15رع الو ا  و     
پرداخت مطالبات به دارندگان اوراق در سررسید

انتشار اوراق خرید دین و امکان انجام معامالت ثانویه

فرآیند تسویه و تحویل

برگزاری حراج در بازار فیزیکی

مشخص شدن قیمت معامله و خریداران نهایی

تودیع تضامین اولیه جهت ثبت سفارش توسط خریداران

عرضه به روش نسیه در بازار فیزیکی بورس کاال توسط فروشنده



فرآیندهای عملیاتی تأمین مالی از طریق اوراق خرید دین در بستر بورس کاالی ایران

16رع الو ا  و     
پرداخت مطالبات به دارندگان اوراق در سررسید

انتشار اوراق خرید دین و امکان انجام معامالت ثانویه

فرآیند تسویه و تحویل

تحویل کاال توسط فروشنده-2انجام امور تسویه توسط خریداران-1

برگزاری حراج در بازار فیزیکی

تودیع تضامین اولیه جهت ثبت سفارش توسط خریداران

عرضه به روش نسیه در بازار فیزیکی بورس کاال توسط فروشنده

گشععایش اعتبععار اسععنادی نععزد : روش اعتبععار اسععنادی-الععف
د بانک های مورد تأیید بعه یی نفععی عرضعه کننده و ارائعه سعن

تسویه اعتباری به اتاق پایاپای

تودیع ضمانت نامه متناسب بعا ارزش: روش ضمانت ضامن-ب
کل تعهدات نزد اتاق پایاپای

ل تودیععع تضععامین متناسععب بععا ارزش کعع: تودیععع تضععامین-ج
تعهدات نزد اتاق پایاپای

ارائععه سععند تعهععد پرداخععت بانععک : روش اعتبععار اسععنادی-الععف
یاپایاعتبار اسنادی و انتقال سند به نام اتاق پاگشایش کننده

دهارائه مستندات تحویل توسط فروشن: روش ضمانت ضامن-ب

ارائه مستندات تحویل توسط فروشنده: تودیع تضامین-ج



فرآیندهای عملیاتی تأمین مالی از طریق اوراق خرید دین در بستر بورس کاالی ایران

17رع الو ا  و     
پرداخت مطالبات به دارندگان اوراق در سررسید

انتشار اوراق خرید دین و امکان انجام معامالت ثانویه

اق ارسال تأییدیه ات-1
پایاپای به بورس

ارائه درخواست -2
انتشار اوراق و 
یه بپیش نویس بیان
ثبت به بورس

تأیید -3
هکمیته عرض

تأیید سازمان -3
نیه بورس و انتشار بیا

ثبت در سایت بورس

ارائه درخواست -5
عرضه توسط ناشر و 
تی انتشار اطالعیه معامال
پس از تأیید بورس

عرضه اولیه -6
اوراق خرید دین

امکان انجام -7
معامالت ثانویه

فرآیند تسویه و تحویل

برگزاری حراج در بازار فیزیکی

تودیع تضامین اولیه جهت ثبت سفارش توسط خریداران

عرضه به روش نسیه در بازار فیزیکی بورس کاال توسط فروشنده

از رپعایین تعرضه به قیمتعی ✓
ارزش اسمی اوراق

انجعععام تعهعععدات متعهعععد ✓
مپذیره نویسی در صورت لزو

اجرای تعهدات بازارگردان
در صورت وجود

روزه5طی مهلت روزه3طی مهلت 



فرآیندهای عملیاتی تأمین مالی از طریق اوراق خرید دین در بستر بورس کاالی ایران

18رع الو ا  و     

پرداخت مطالبات به دارندگان اوراق در سررسید

روش ضمانت ضامن -بروش اعتبار اسنادی-الف
(ضمانت نامه بانکی)

اپایتودیع تضامین نزد اتاق پای-ج

انتشار اوراق خرید دین و امکان انجام معامالت ثانویه

فرآیند تسویه و تحویل

برگزاری حراج در بازار فیزیکی

تودیع تضامین اولیه جهت ثبت سفارش توسط خریداران

عرضه به روش نسیه در بازار فیزیکی بورس کاال توسط فروشنده

واریز وجه در سررسعید بعه حسعاب اتعاق پایاپعای 
توسععط بانععک گشععایش کننده اعتبععار اسععنادی 

(خریداران کاال با بانک تسویه خواهند کرد)

واریز وجه در سررسعید مععادل ارزش اسعمی ✓
اناوراق به حساب اتاق پایاپای توسط خریدار

واریعز وجعه توسعط : در صورت نکول خریعدار✓
(بانک)ضامن 

واریز وجه در سررسعید مععادل ارزش اسعمی ✓
اناوراق به حساب اتاق پایاپای توسط خریدار

نقد کعردن تضعامین: در صورت نکول خریدار✓
صل دریافتی توسط اتاق پایاپای جهت وصول ا

بدهی و خسارت



نحوه انجام معامالت اوراق خرید دینزمان بندی: مثال

19رع الو ا  و     

ارسال 
درخواست به 
ط بورس کاال توس

عرضه کننده از 
طریق مشاور 

پذیرش 

06/01

انتشار 
اطالعیه 

عرضه اولین 
بخش از 

فروش نسیه

07/30

ارائه 
تضامین 
ط اولیه توس

متقاضیان
خرید

08/01

: روز عرضه
کشف قیمت
با مکانیزم

حراج

08/02

ارائه تضامین
یا گشایش 

اعتبار 
اسنادی 

توسط خریدار

08/04

انتشار 
اوراق خرید 

دین

08/14

تحویل کاال
توسط 

هعرضه کنند

08/06

انجام 
معامالت 

ثانویه

...

تسویه 
خریداران کاال

یا بانک 
دهگشایش کنن

اعتبار اسنادی
ایبا اتاق پایاپ

11/06

اخذ مجوز 
از هیأت 
پذیرش

07/25

ق تسویه اتا
پایاپای با

دارندگان 
اوراق

98/11/07

انتشار 
اطالعیه 
عرضه 
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جزئیات انتشار اوراق خرید دین کاالیی

20رع الو ا  و     



/کاالتولیدکننده
عرضه کننده کاال

/  شرکت کارگزاری
شرکت تأمین سرمایه

/  کاالی ایرانبورس
سازمان بورس و اوراق بهادار

/کاال خریداران
ضامن خریدار

خریداران اوراق خرید دین 
کاالیی

امضععای قععرارداد 
مشاور پذیرش

فعععراهم کعععردن 
مععععععععععدارک و 
مستندات و ارائعه
به مشاور پذیرش

ارسعععال معععدارک و 
مسعععتندات توسعععط 
مشععاور پععذیرش بععه 
بورس کاال و سعپس

و هیأت پذیرش کاال
اوراق بهعادار مبتنعی

بر کاال

قعد ن)تودیع تضامین 
10مععععادل ...( یعععا 

درصععد ارزش خریععد 
هکاال به قیمت پای

کاالتأیید اتاق پایاپای بورس
تأیید کمیته عرضه

تأیید سازمان
ایجاد نماد در سامانه 

انتشار اطالعیه معامالتی

: برگعععزاری حعععراج
مشععخص قیمععت 
معامله و خریداران 

نهایی

ر بررسی و اصالح د
بورس کاال

ر بررسی و تأییعد د
هیأت پذیرش

ثبت نزد سازمان

اخععذ تأییدیععه از 
اداره انتشععععععار 
اوراق بععععععدهی 

سازمان

در صععورت برنععده شععدن در 
تودیععع تضععامین نععزد : حععراج

شرکت سپرده گذاری مرکعزی
ضعمانت -1: به سه روش زیعر

گشایش اعتبعار-2نامه بانکی 
تودیع اوراق بهادار-3اسنادی 

تکمیل فعرم سعفارش
مطعععابق )در بعععورس 

عادی فروش رویه های
و انتشععععار ( نسععععیه

اطالعیععه عرضععه بععر 
اسععععععاس آن در وب 

سایت بورس کاال

تحویل کعاال توسعط
عرضعه کننده و ارائعه

مستندات مربوطه

ارسال درخواسعت 
به بورس کاال

عرضه اولیه اوراق خریعد 
دیععن کععاالیی و خریععد 
ا توسط سعرمایه گذاران بع
ی مشارکت در پذیره نویس
لعغ به قیمتی کمتر از مب

اسمی اوراق

دریافت وجه حاصعل 
نقعد )از فروش اوراق 
(شدن مطالبات

درخواسععت انتشععار 
اوراق خریعععد دیعععن 

انه کاالیی بعه پشعتو
همطالبات ایجاد شد

ه پرداخت وجه در سررسید نسعیه، برابعر بعا دیعن مربوطع
:با سه روش تسویه مذکورمتناظر

اال در روش استفاده از ضمانت نامه بانکی خریعداران کع-1
در روش دوم -2. با سپرده گذاری مرکزی تسویه می کنند

ی اعتبععار اسععنادی بععا سععپرده گذارگشععایش کنندهبانععک 
ویه مرکزی تسویه می کند و خریداران کعاال بعا بانعک تسع

در صعورت اسعتفاده از تودیعع اوراق بهعادار، -3. می کنند
.ندخریداران کاال با سپرده گذاری مرکزی تسویه می کن

ه تسویه نهایی و دریافعت وجعه بع
میزان مبلغ اسمی اوراق



فرآیند درخواست انتشار اوراق خرید دین کاالیی ناشی از معامالت

22رع الو ا  و     

مراجعه به کارگزاری یا 
دارایتأمین سرمایهشرکت 

مجوز مشاور پذیرش
لغ سقف مبلغ اسمی کل اوراق قابل انتشار و کف مب( 2

اسمی اوراق قابل انتشار به ازای هر نوبت عرضه کاال

شیوه عرضه اولیه اوراق خرید دین کاالیی درچارچوب( 3
های مندرج در دستورالعملروش

ضامن یا بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی( 4

متعهد پذیره نویسی و بازارگردان در صورت وجود( 5

حداکثر حجم و مشخصات کاالی قابل عرضه( 6

حداکثر تعداد دفعات انتشار اوراق خرید دین کاالیی( 7

فاصله سررسید قراردادهای نسیه از تاریخ معامله( 8

امیدنامه انتشار اوراق خرید دین کاالیی طبق نمونه ( 9
بورس

تکمیل فرم درخواست انتشار
:اوراق با مشخصات

نام و مشخصات ناشر( 1

اخد کد بورسی از کارگزاری

شرکت فوالد مبارکه

(ر. م)500و کف ( ر.م)5.000سقف

روش گشایش

ایبانک های مورد تأیید اتاق پایاپ

شرکت تأمین سرمایه الف

تن ورق فوالدی100.000

مرحله5

سه ماه

انتشار امیدنامه طبق فرمت 
بورس

:مثال



فرآیند درخواست انتشار اوراق خرید دین کاالیی ناشی از معامالت

23رع الو ا  و     

نسیهاخذ مجوز از هیئت پذیرش برای انتشار اوراق ناشی از فروش 

ارائه فرم درخواست انتشار اوراق خرید دین کاالیی به بورس توسط مشاور پذیرش

بررسی پیشنهاد ارائه شده توسط بورس کاالی ایران

روز کاری10ارائه گزارش کارشناسی بورس به همراه مستندات به هیئت پذیرش طی 

تأیید انتشار اوراق خرید دین کاالیی توسط هیئت پذیرش



انتشار اطالعیه عرضه و تودیع تضامین اولیه جهت ثبت سفارش

24رع الو ا  و     

اخذ اعتبار از 
فروشنده

ارزش درصد 10واریز 
بهینقدتقاضا به صورت 

حساب وکالتی

زد تودیع تضامین مورد قبول ن

ارخریداتاق پایاپای توسط 
به یکی از این سه روش

ارائه ضمانت نامه 
بانکی

ارش ورود به فرایند ثبت سف
و انجام معامله کاال

ه انتشار اطالعی
عرضه

تودیع تضامین توسط 
کاالفروشنده

شرکت کارگزاری الف: نام کارگزاری عرضه کننده

شرکت فوالد مبارکه: تولیدکننده و عرضه کننده

ورق فوالدی : نام کاال

MSC-HS30109-00: نماد کاال

xx13/02/10: تاریخ عرضه

تن 100.000: حجم کاال

1250-1200میلی متر و عرض 4ضخامت : مشخصات کاال

ریال به ازای هر کیلوگرم50.000: قیمت پایه

نسیه: نوع قرارداد

اعتباری: نوع تسویه

محل انبار کارخانهxx13/02/15: تاریخ و مکان تحویل

تن50: حداقل خرید



(معامله نسیه)به صورت حراج کاال فرآیند عملیاتی انجام معامله 

25رع الو ا  و     

در بورس کاالعرضه کننده پذیرش

ایاپای تودیع تضامین عرضه کننده نزد اتاق پ
معادل ارزش کاالی مورد عرضه به قیمت 

پایه 

سیهانتشار اطالعیه عرضه با شرایط فروش ن

یثبت سفارش عرضه کاال در تاالر معامالت

به کارگزاری و اخذخریدارمراجعه
کد بورسی

 هایبانکافتتاح حساب وکالتی در یکی از 
عامل

تودیع تضامین الزم نزد اتاق پایاپای 

ثبت سفارش خریداران در تاالر معامالتی

انجام معامله به صورت
حراج یک طرفه یا 

ناپیوسته

/http://ttsboard.ime.co.irورود به فرآیند تسویه و تحویل

لینک دسترسی معامالت بر خط بازار فیزیکی 

http://ttsboard.ime.co.ir/


(معامله نسیه)نحوه انجام معامالت به صورت حراج یک طرفه یا ناپیوسته در تاالر معامالتی 

26رع الو ا  و     

های زمانیدوره
اقدامات خریدار کاال

(کارگزار منتخب خریدار)
کننده کاال اقدامات عرضه

(کنندهکارگزار منتخب عرضه)
بازه زمانی

دوره زمانی سبز 
(پیش گشایش)

خریدسفارشحذفوثبتامکان-
معاملهانجامعدم-
خریدارانکارگزارانسویازتقاضانرخوحجمثبت-
فروشندهپیشنهادیقیمتسقفتاقیمتافزایش-

فروشسفارشحذفوثبتامکان-
معاملهانجامعدم-
کارگزارسویازکاالعرضهنرخوحجماعالم-

فروشنده

15الی 3
دقیقه

دوره زمانی زرد 
(حراج)

سفارشحذفیاورودامکانعدم-
قیمتباالتربابرابرحدکثرخریدارسویازنرخافزایشامکان-

فروشندهسویازپیشنهادی
رخنپذیرفتنازقبلدورهپایانتاتقاضاحجمکاهشامکان-

فروشنده

اببرابرحداکثرفروشندهسویازنرخکاهشامکان-
خریدارانپیشنهادیقیمت

فروشندهکارگزارتوسطعرضهحجمافزایشامکان-
دورهاولثانیه20در

ثانیه60

دوره زمانی قرمز 
(رقابت)

زرددورهدرفروشندهنرخپذیرندهسفارشاتورود-
یسوازفروشندهقیمتازباالترقیمت هایکردنواردامکان-

خریدارکارگزاران
باالترقیمتیپیشنهاداتبااولویت-

ثانیه60عدم امکان اقدام

دوره زمانی آبی
(نظارت)

نامحدودعدم امکان اقدامعدم امکان اقدام



فرایند تسویه و تحویل بعد از انجام معامله نسیه 

27رع الو ا  و     

ورود به فرایند
انتشار اوراق

تبار ارائه سند تعهد پرداخت بانک گشایش کننده اع
اسنادی و انتقال سند به نام اتاق پایاپای

م ارائه فر)ارائه مستندات تحویل توسط فروشنده 
(مربوط به رضایت خریدار از کمیت و کیفیت کاال

انجام امور تسویه و
ام تحویل بعد از انج

معامله

خریداران 
کاال

گانفروشند
کاال

د به گشایش اعتبار اسنادی نزد بانک های مورد تأیی
ذی نفعی عرضه کننده

ل متناسب با ارزش کتضامین یا ضمانت ضامنتودیع 
تعهدات



فرایند انتشار اوراق خرید دین کاالیی

28رع الو ا  و     

انتشار اطالعیه معامالتی

ایجاد فایل دارایی و گشایش نماد در سامانه مربوطه

ورسارسال تأییدیه تضامین توسط اتاق پایاپای به ب

انتشار امیدنامه در تارنمای رسمی بورس



فرایند انتشار اوراق خرید دین کاالیی

29رع الو ا  و     

اوراق خرید عرضه اولیه 
در بستر معامالتیدین

بورس کاالی ایران

انجام معامالت ثانویه

انتشار اوراق

عدم امکان انتشار اوراق خرید دین بر مبنای  مطالبات از اشخاص وابسته، شرکت های زیرمجموعه و هم گروه؛✓

عرضه به قیمتی پایین تر از ارزش اسمی اوراق؛✓

چند نکته

متعهد به خرید اوراق 
فروش نرفته

متعهد پذیره نویسی

ه انتشار اطالعی
معامالتی



اوراق خرید دین کاالییبازدهی 

30رع الو ا  و     

02/20/xx13فرض تئوریکی خطی
بودن بازدهی 

05/10/xx13

ریبا قیمت اوراق در زمان انتشار با نرخ تق
47.750.000درصد برابر 18

48.500.00047.750.000 49.250.000 50.000.000

روند بازدهی در واقعیت 
بازار

ریال50.000.000قیمت اوراق  در سررسید 
(قیمت اسمی اوراق)

47.750.000

50.000.000

02/20 05/1003/20 04/20

:میزان بازدهی اوراق تابعی از
نرخ بهره تعادلی-

وضعیت عرضه و تقاضای اوراق در -
بازار

قیمت اوراق

دوره زمانی



فرایند تسویه اوراق خرید دین در سررسید 

31رع الو ا  و     

تسویه در سررسید اوراق

امن تودیع تضامین یا استفاده از ضمانت ض
(ضمانت نامه بانکی)

واریز وجه در سررسید معادل ارزش اسمی اوراق به -
حساب اتاق پایاپای توسط خریداران کاال

در صورت نکول ( بانک)واریز وجه توسط ضامن -
یا نقد کردن تضامین توسط اتاق پایاپایخریدار 

روش اعتبار اسنادی
(LC)

واریز وجه در سررسید به حساب اتاق پایاپای -
ویه تس)توسط بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی 

(خریداران با بانک

تسویه اتاق پایاپای با دارندگان اوراق با پرداخت ارزش اسمی اوراق



فرایند تسویه اوراق خرید دین در سررسید 

32رع الو ا  و     

تسویه به روش ضمانت ضامن در سررسید اوراق

دهی خود به حساب اتاق پایاپای جهت به واریز بمدیون مکلف شدن ( 1
روز سررسید قرارداد نسیه12تا ساعت تسویه

در صورت روز همان 13تا ساعت ضامنبه اتاق پایاپای اطالع رسانی ( 2
خوداتتعهدنسبت به اجرای مدیوننکول 

اعت اتاق پایاپای تا سبه حساب مبلغ نکول شده الزام ضامن به واریز ( 3
روز کاری بعد12

ل جهت وصول اصکردن تضامین دریافتیاقدام اتاق پایاپای به نقد( 4
وجه مورد نظر ظرف مهلت مقرر در صورت عدم واریز بدهی و خسارات



کارمزد معامالت و پذیره نویسی اوراق  خرید دین کاالیی

19رع الو ا  و     

شرح

سقف کارمزد معامالت اوراق سلف موازی استاندارد

میلیون ریالنسبت ارزش معامله

حداکثر جمعفروشخرید 
کارمزد خرید

حداکثر 
کارمزد فروش

0.00010.00010.00022020فرابورس/ کارمزد بورس کاال

0.00060.00060.00125050کارمزد کارگزاران

کارمزد سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه

0.0000150.0000150.0000366

0.000010.000010.0000244کارمزد مدیریت فناوری بورس تهران

0.0007250.0007250.00145جمع کل

کارمزد پذیرش سازمان

(یک در ده هزار)0.0001

کارمزد پذیرش بورس کاالی ایران

(دو در ده هزار)0.0002

کارمزد 
پذیرش

میلیون ریال 100سقف -
میلیون ریال 20کف -

میلیون ریال 200سقف -
میلیون ریال 20کف -

بهفروشوخریدکارمزدپذیره نویسی،دورهدرکهتفاوتاینبامی باشدفوقجدولهماننداوراقپذیره نویسیکارمزد❖
.استاوراقناشرعهده



معافیت مالیاتی اوراق خرید دین کاالیی

درآمدهایتمامیجدید؛مالینهادهایوابزارهاتوسعهقانون7ماده1تبصرهاساسبر
سرمایهازحاصلدرآمدهایتمامیوقانوناینچارچوبدرگذاریسرمایهصندوق
اسالمیجمهوریبهاداراوراقبازارقانون1ماده24بندموضوعبهاداراوراقدرگذاری

ازحاصلدرآمدهاییااوراقاینانتقالونقلازحاصلدرآمدهایو1384مصوبایران
قانونموضوعافزودهارزشبرمالیاتودرآمدبرمالیاتپرداختازهاآنابطالوصدور

هاآنانتقالونقلبابتازوباشدمیمعاف1387/03/02مصوبافزودهارزشبرمالیات
.شدنخواهدمطالبهمالیاتیشدهیادبهاداراوراقابطالوصدورو

20رع الو ا  و     

معافیت مالیاتی اوراق خرید دین کاالیی



با سپاس از توجه شما

رع الو ا  و     


