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 ؟ دارد  چه جایگاهی در اقتصاد  بورس کاالی ایران »

  منظور   به  را  مهمی  کارکردهای  اقتصاد  در  که  است  قانونی  و  رسمی  نهادی  ایران  کاالی  بورس

  شرکت .  برعهده دارد  هاسرمایه  و  منابع  بهینه  تخصیص  و  کاالیی  تجارت  ارتقای  و  ساماندهی

  مصوب   ایران  اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق  بازار  قانون  58  ماده  موجببه  ایران  کاالی  بورس

  کشاورزی   کاالی  بورس  و  تهران  فلزات  بورس  کارگزاران  هایسازمان   ادغام  از  1384  آذرماه

  و   نفتی  هایفرآورده  معامالت  ،وزیران  محترم  هیأت   مصوبه   با  .است  گردیده  تشکیل  ایران،

  فعالیت   دوره  احتساب  با  در بورس کاال کلید خورد.  1386  ماه  بهمن  از  پتروشیمی  محصوالت

  کاالها  انواع  معامالت  زمینه  در   تجربه  سال  15  از  بیش  ایران  کاالی  بورس  مذکور،  سازمان  دو

 .  باشدمی   دارا  را

  واقعی   نیازهای  اساس  بر  نوین  معامالتی  ابزارهای  طراحی  برای  بستری  ایران  کاالی  بورس

به   صحیح  هدایت  ابزارها  این  طراحی  در  اصلی  رویکردهای.  است  کشور  اقتصاد   منابع 

 به  بازار  سنتی  ساختارهای  ارتقای  داخلی،  بازارهای  توسعه  اقتصاد،  تولیدی  هایبخش 

متحول  ساختارهای   معامالتی   ابزارهای  ارائه  و  موجود  معامالتی  هایشیوه   سازی  مدرن، 

  بخش   دو  میان  مندنظام   و  منطقی  ارتباط  با ایجاد  مالی  و  کاالیی  بازارهای  تجهیز  جدید،

  اصلی   کارکردهای  ریسک  پوشش  و  مالی  تأمین  مبادالت،  تسهیل.  کشور است  مالی  و  کاالیی

  دیگری   کارکردهای  تحقق  هاآن   سایه  در  که  است  ایران  کاالی  بورس  معامالتی  ابزارهای

  جریان   شدن  روان  و  مبادالت  سطح  افزایش  شفافیت،  افزایش  مبادالت،  هزینه  کاهش  ازجمله

   .شودمی   دنبال  بازارهای کارا  گیریشکل   برای  نیز  معامالت

آن در تاریخ   معامالتی  دستورالعملکه    است  یکاالی ایران بازار فرعیکی از بازارهای بورس  

  از به تصویب رسید.    بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  مدیره  هیأت توسط    1391بهمن    23

  متمرکز   نظارت  امکان  ،و منصفانه   شفاف  قیمت  کشف  توان به می   فرعی  بازار  مزایای  مهمترین

منقول  کاالهای  ورود  امکان  معامالت،  بر  دقیق  و غیر  و    سرعت   بورس،  به  جدید  منقول 

اشاره   معامالتی  تابلوی در اموال منقول و غیرمنقول نام  درج و پذیرش مراحل به بخشیدن

  حراج   روش  دو  به  فرعی  بازار  در  معامالت  انجام  و  عرضه  فرایند  کرد. شایان ذکر است که

  در   یکجا  عرضه  روش  صرفاً  بروشور  این  در.  شودمی  انجام   یکجا  روش  به  عرضه  و  حضوری

 . شودمی  داده  توضیحبرای معامله اموال غیرمنقول    فرعی  بازار
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 ؟ چه نوع بازاری است  فرعیبازار  »

  بازار فرعی با رعایت قوانین و ضوابط    و اموال غیرمنقول  بازار متشکلی است که در آن کاال

شفاف با نرخ رقابتی مورد معامله    بسترپذیرش و تحت نظارت بورس کاالی ایران در یک  

می    و   غیرمنقول  اموال  ایران،  کاالی  بورس  فرعی  بازار  دستورالعمل  براساس  گیرد.قرار 

بورس    فرعی  بازار  درندارند    را  فیزیکی  بازار  در  پذیرش  شرایط  مقررات،  طبق  که  کاالهایی

 . گیرندامله قرار می کاالی ایران مورد مع

 ست؟ منظور از عرضه به روش یکجا در بازار فرعی چی »

 در بازار فرعیکننده  به صورت یکجا توسط عرضه  موضوع مورد معامله  روشی است که در آن

  مورد معامله   موضوع  کل  برابر  خریدار باید  هر متقاضی خرید یا کارگزار  شود و سفارشعرضه  

 . باشد

بورس کاالی ایران    فرعیدر بازار  اموال غیرمنقول    انجام معاملهچه اشخاصی امکان   »

 ند؟ را دار

توانند در بازار  می  اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر  فرعیفعاالن بازار  

 فرعی معامله نمایند: 
 یو حقوق یقی اعم از اشخاص حق یدر بازار فرع  رمنقول غی اموال  معامله  در   کنندگان مشارکت فعاالن بازار 

اموال  کنندگان عرضه 

 منقول غیر

 و غیردولتی برگزارکننده مزایده  نهادهای دولتی •

 ها(ها، تعاونی ها، انجمنها )اتحادیه تشکل •

 سازان امالک و مستغالتانبوه  •

 سایر •

اموال خریداران 

 منقول غیر

 برگزارکننده مناقصهو غیردولتی  نهادهای دولتی •

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

 گذاران بخش مسکن سرمایه •

 سایر •
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معامله    غیرمنقول  اموالکنندگان  عرضه » بازار  برای  از چه شرایطی باید    فرعیدر 

 برخوردار باشد؟ 

بازار فرعی  در بستر معامالتی    خود را  منقولغیراموال  کننده برای اینکه بتواند  عرضه   یک

 باشد:   را داشتهشرایط زیر  حداقل    بایدبورس کاالی ایران عرضه نماید،  

 پایاپای؛   اتاق  نزد  مورد نیاز  تضامین  وثایق و  تودیع   برای  الزم  برخورداری از توانایی ✓

 . معامله  انجام   جهت  قانونی  محدودیت  نداشتن ✓

ها عرضه کرد و پذیرش آن توان در بازار فرعیرا می نوع از اموال غیر منقول کدام »

 ؟منوط به رعایت چه شرایطی است فرعیدر بازار 

  با   مستغالت  و  امالک   شامل  غیرمنقول  اموال  ی ازانواعامکان انجام معامله  در بازار فرعی  

 باشد. میسر می  زراعی  اراضی  و  مسکونی  تجاری،  اداری،  از  اعم  گوناگون  هایکاربری 

 عبارت است از:   اموال غیرمنقول در بازار فرعیشرط الزم برای پذیرش    همچنین

 ؛ موضوع مورد معامله وجود نداشته باشدگذاری برای  محدودیت قانونی و قیمت ✓

احراز و منطبق   ✓ اعالمی در اطالعیه عرضه  از شرایط کیفی قابل    برخوردار با شرایط 

   باشد؛

 باشد.   کار  پایان  یا  مالکیت  برگ  تک  یا  رسمی  سند  بودن  داراو  وده  نب  مشاعمال   ✓

  ملک  کهنماید    اقرار  کنندهعرضه   و  مال مورد عرضه متنازع فیه )محل دعوی( نباشد ✓

 . باشدنمی  احدی  نزاع  لحم

  باشد   کنندگانعرضه   یا  کنندهعرضه  مطلق  مالکیت  در  رسمی  سند  موجب  به  مال   ✓

 نماید.   ارائه  پایان کارو سند رسمی مبنی بر    (نباشد  وقفی)

  است،   دیگری  اختیار  در  اجاره  عقد  قالب  در  صرفاً  که  اموالی  عرضه  پذیرش  صورت  در ✓

   گردد.  افشاء مفاد آن    و  ارائه  رسمی  نامهاجاره 

  نداشته   ملک  مورد  در   حقی  ،غیردولتی  و  دولتی  از  اعم  ثالث  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص ✓

کننده و افشای مفاد  که شرط احراز آن اقرار عرضه   نباشد  آنها  ادعای  مورد  یا  باشند

 نامه در صورت وجود است. اجاره 

file:///C:/Users/zolghadr.h/Desktop/بروشور%20بازار%20فرعی%20981121/پکیج%20املاک/حقوقی/ضوابط%20شرایط%20کارشناس%20دادگستری.docx
file:///C:/Users/zolghadr.h/Desktop/بروشور%20بازار%20فرعی%20981121/پکیج%20املاک/حقوقی/ضوابط%20شرایط%20کارشناس%20دادگستری.docx
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  شده   گرفته  نظر  در  پذیرش  هیأت  توسط  موجود  هایریسک   به  توجه  با  الذکر  فوق  شرایط

  اموال غیرمنقول   پذیرش   شرایط  آخرین  از  اطالع  جهت.  دارد  وجود  ها آن  در  تغییر  امکان  که

 . شود  مراجعه  زیر  لینک  به
 

 
 « ایران  کاالی بورس فرعی بازار در پذیرش اموال غیرمنقول  شرایطسی به »لینک دستر

«https://www.ime.co.ir/Admission_requirements_Subsidiary_market.html» 

 ؟ چه مزایا و کارکردهایی برای طرفین معامله دارد  )روش عرضه یکجا(معامله در بازار فرعی  

 معامله در بازار فرعیمزایا و کارکردهای  

 توضیحات  مزایا و کارکردها 

 باشد. منقول مهیا می انجام معامله بر روی اموال غیر در بازار فرعی، زمینه برای امکان عرضه اموال غیرمنقول 

 و منصفانه  کشف قیمت شفاف
اموال    فکاالی ایران بستری امن برای کشف نرخ رقابتی و شفاازارهای بورس  ب

 . باشدمی  از تقابل عرضه و تقاضا با توزیع متقارن اطالعات غیرمنقول

 های معامالتیکاهش هزینه
عرضه  و  رویارویی  بازار  این  در  متقاضیان  و  واسطه نکنندگان  حذف  های  یز 

 . دهدمیکاهش   هاآن برای  راهای مبادالتی غیرضرور، هزینه 

 تضمین اجرای تعهدات طرفین
تعهدآور تضامین  اخذ  با  خرید  ،بورس  متقاضیان  برای  را  معامله  و    فضای 

 نماید. مطمئن می منقولاموال غیر گانکنندعرضه

معافیت از برگزاری تشریفات مزایده و  

 مناقصه

در صورت عرضه   جدید  مالی  نهادهای   و  ابزارها  توسعه  قانون(  17)  ماده  اساس  بر

 و  هاوزارتخانه   توسط بورس کاالی ایران  فرعی  در بازار  رمنقولیاموال غفروش    و

، نیازی به برگزاری تشریفات اجرایی  هایدستگاه   و  عمومی  و  دولتی  هایدستگاه 

 مزایده و مناقصه نخواهد بود. 

به  مدیران پاسخگوییسهولت 

 نهادهای نظارتی 

  عرضه و انجام معامله اموال غیرمنقول نهادهای دولتی و غیردولتی در یک   دلیلبه  

معامالتی منصفافه   شفاف  بستر  تسهیل،  و  به پاسخدر    موجب  مدیران  گویی 

 شود. می نهادهای نظارتی  

بهبود در فرایند نظارت بر نهادهای 

 دولتی و غیردولتی 

عرضه اموال غیرمنقول در بازار فرعی بورس کاالی ایران منجر به اطمینان بیشتر 

نظارتی معامله    نهادهای  انجام  فرایند  نتیجه  و  شود  می از صحت  های هزینه در 

  یابد.کاهش می  نیز نظارتی

 

 

https://www.ime.co.ir/Admission_requirements_Subsidiary_market.html
https://www.ime.co.ir/Admission_requirements_Subsidiary_market.html
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باید چه مراحلی را  برای انجام معامله    فرعیدر بازار    غیرمنقول  اموالگران  معامله  »

 ؟ نمایندطی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از    فرعیمشتریان بازار   » برای    اموال غیرمنقولو متقاضی خرید    کنندهعرضهاعم 

 د؟ نچه اقدامات اجرایی را انجام ده باید  معامالتیاخذ کد 

اخ  از  پیشمشتریان   به  بورسی  ذاقدام  یا سامانه جامع    الزم است  ،کد  در سامانه سجام 

به سامانه  د  ن توانبرای این منظور می   د.ننام نمایاطالعات مشتریان جهت احراز هویت ثبت

 :دنبا استفاده از لینک زیر دسترسی پیدا کنمذکور  

  کارگزاری  به  مراجعه   و  سجام  سامانه  در  نامثبت   به  رمنقولیاموال غو متقاضی خرید    کنندهعرضه   اقدام

 ؛معامالتی کد اخذ جهت مجوز دارای

  نیاز   مورد  مدارک  ارائه  و(  سرمایه  تأمین  شرکت  یا  کارگزاری)  پذیرش  مشاور  به  کنندهعرضه   مراجعه

 ؛عرضه  کمیته توسط اموال غیرمنقول پذیرش بررسی برای پذیرش  کارمزد پرداختی رسید همراه به

 ؛ فروش سفارش ثبت مجوز صدور و توسط بورس امیدنامه انتشار

 ؛ کنندهعرضه توسط مورد نیاز نزد اتاق پایاپای تضامین تودیعتکمیل فرم سفارش فروش و 

  اتاق توسط تودیع شده تضامین  بورس و تأیید تأیید از پس  اموال غیرمنقول عرضه اطالعیه انتشار

؛ پایاپای  

 خرید؛ ثبت سفارشو اقدام به  توسط متقاضی خرید تودیع تضامین 

عرضه یکجا؛  به روش حراج فرایند انجام  

و ارائه سند   نقدی واریز بخش غیرمنقول: اموال  و فروشنده خریدار توسط قرارداد تسویه امور انجام

 ؛(تسویه خارج از پایاپای به بورس

 برای انجام معامله در بازار فرعی بایستی طی نماید:   منقول خرید اموال غیرکننده و متقاضی مراحلی که عرضه
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 (« www.profilesejam.csdiran.com» لینک دسترسی به سامانه سجام ) 

  ( غیرمنقول   اموالکننده یا متقاضی خرید  اعم از عرضه   )حقیقی یا حقوقی  مشتریان  سپس

معامالتی  ذاخبرای   سرمایه( به  بایستی    کد  تأمین  شرکت  یا  )کارگزاری  پذیرش    مشاور 

 به کارگزاری تحویل نماید:   ضوابط  الزم را براساس  مدارک  نماید ومراجعه  

 

 
 

 مشتریان«  به معالتی کد ارائه فرآیندلینک دسترسی به »
(https://www.ime.co.ir/TradingCode.html)   

 »لینک دسترسی به لیست کارگزاران دارای مجوز مشاور پذیرش« 

(https://www.ime.co.ir/Licenses.html ) 
 

در صورت    اصل فرم درخواست کد حقیقی، مدارک هویتی و سایر موارد  :اشخاص حقیقی  -

 ؛نیاز به تشخیص کمیته

اعضای  تمام  اصل فرم درخواست کد حقوقی، مدارک هویتی مدیرعامل و    :اشخاص حقوقی  -

مدیره،أهی رسم  ت  و    یروزنامه  سایر  آتأسیس  و  مدیره  هیأت  اعضاء  تغییرات  خرین 

برداری  های مالی حسابرسی شده آخرین دوره، پروانه بهره های رسمی و مهم، صورت روزنامه 

 و سایر موارد در صورت نیاز به تشخیص کمیته؛ 

  از   و  گردیده  اسکن  کارگزار  توسط  مشتری،  هویت  احراز  و  شدن  اصل  برابر  از  پس  ارکمد

  واحد   کارشناسان  توسط  مدارک.  گرددمی   ارسال  مشتریان  پذیرش  واحد  به  اتوماسیون  طریق

  ، است   گردیده  درج   کارگزار  توسط  سامانه  در  آنچه  با   و  گرددمی   بررسی  مشتری  پذیرش

  باشد   شده  وارد  اشکال  بدون  سامانه  در  شده  خواسته  اطالعات  چنانچه  ؛شودمی   داده  مطابقت

  مشتری  معامالتی کد و تایید کارگزار درخواست ،باشد داشته مطابقت فیزیکی مدارک با و

 . گرددمی  صادر

http://www.ime.co.ir)/
http://www.ime.co.ir)/
http://www.ime.co.ir)/
http://www.ime.co.ir)/
http://www.ime.co.ir)/
http://www.ime.co.ir)/
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 بار  یکفرعی    در بازار  رمنقولیاموال غ  خرید  متقاضیانگان و  کنندعرضه  توجه شود که*  

کد معامالتی    یا خرید نیاز به اخذ  هر بار عرضه  کند و برایاقدام می برای اخذ کد بورسی  

 مجدد نیست. 

 ی را بهچه اقداماتکننده باید  عرضه  بازار فرعی،   در  رمنقولیاموال غبرای پذیرش   »

 ؟برساندانجام 

دارای مجوز برای    سرمایههای تأمین الف( مراجعه مشتری به یکی از کارگزاران یا شرکت 

 ؛ قرارداد مشاور پذیرش انعقاد  

همراه با مستندات پرداخت    مشاور پذیرش  به  نیاز  تحویل مدارک مورد  و  هافرم  ب( تکمیل

عبارت    رانیا  یدر بورس کاال   رمنقولیاموال غ  رشیپذ  یمدارک الزم برا   :کارمزد پذیرش کاال

 : است از 

  رمنقول یاموال غبرای  ی  فرم جامع پذیرش در بازار فرعمشخصات کلی  :  رشیرم جامع پذف  -1

 به صورت زیر است: 

فرم جامع  

 پذیرش 

های اصلی  بخش

 فرم 
 های فرم زیر بخش

 منقولغیراموال 

  عرضه متقاضی معرفی

 غیرمنقول مال

 ؛ نام تولیدکننده  -

 ؛ تاریخچه و موضوع فعالیت -
 مال اطالعات

  مورد غیرمنقول

 پذیرش

منقول )پالک ثبتی، نوع کاربری، مساحت، نشانی  مال غیرمشخصات  -

 ؛ و کدپستی، روش عرضه(

 تعهدنامه پذیرش 
در بازار فرعی معامله انجام  و پذیرش برایکننده تعهدات عرضه -

 ی ایرانبورس کاال

لینک دسترسی به 

 فرم

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

  د ی ملک باشد، با  کیاز    شیب  رشیپذ  یکه عرضه کننده همزمان متقاض  یدر صورت  نکته:

  یکننده متقاضکه عرضه  نیمگر ا  د،ینما  لیمستقل تکم  رشیهر واحد فرم جامع پذ  یبرا 

به    یکجایفروش   امضا   دیبا  رشیباشد. فرم جامع پذ  داریخر   کیچند ملک  و  مهر    ی با 

 . ور( باشدآ )سند تعهد  یرسم  زنامهمجاز طبق رو  یصاحبان امضا 

https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_subsidiary_market.html
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 یرزبه صورت    رمنقولیاموال غبرای   امیدنامه بازار فرعیفرم  مشخصات  امیدنامه:  فرم    -2

 : است
فرم امیدنامه  

 پذیرش 

های اصلی  بخش

 امیدنامه 
 امیدنامه های زیر بخش

 منقولغیراموال 

معرفی متقاضی عرضه  

 مال

 سهامداران، مشخصات فعالیت، موضوع و تاریخچه: حقوقی متقاضی

   مدیران؛  و شرکت شعب و  اصلی مراکز

 حقیقی؛  شخص نشانی و هویتی اطالعات: حقیقی متقاضی

  مورد مال اطالعات

 پذیرش

  نشانی مساحت، کاربری،  نوع  ثبتی، پالک)  غیرمنقول مال مشخصات -

 ؛ (عرضه روش کدپستی، و

 پذیرش در بورس
تاریخ ارائه مدارک، تاریخ پذیرش، شماره جلسه کمیته عرضه، تاریخ 

 درج امیدنامه، مشاور پذیرش.
لینک دسترسی به 

 فرم

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

  د ی ملک باشد، با  کیاز    شیب  رشیپذ  یکه عرضه کننده همزمان متقاض  یدر صورت  نکته:

ام  یبرا  واحد  تکم  دنامهیهر  ا  لیمستقل  مگر  عرضه  نیشود،  متقاضکه  فروش    یکننده 

 . باشد  داریخر  کیچند ملک به    یکجای

عرضها  -3 عرضه ا  :کنندهقرارنامه  مبنقرارنامه  ا  یکننده  حق  چیه  نکهیبر  و    یقیشخص 

نسبت به مال مذکور ندارد و مال مورد عرضه    ییادعا  چیه  یردولتی و غ  یاعم از دولت  یحقوق

 . ستین  یمحل دعو 

 

 

 

 
 

 

 

  ک یملک باشد،    کیاز    شیب  رشیپذ  یکه عرضه کننده همزمان متقاض  یدر صورت  نکته:

مجاز    یصاحبان امضا   یبا مهر و امضا   دیبا  مههست. اقرارنا  یهمه واحدها کاف  یاقرارنامه برا

 . )سند تعهد اور( باشد   یطبق روزنامه رسم

 

 اقرارنامه: یبرا یشنهادیمتن پ

شخص  چی...........، ............ و ........... ه یثبت یهادر مورد پالک دینمایشرکت اقرار م نیا

نسبت به اموال مذکور ندارند و   ییادعا چیه یردولتیو غ یاعم از دولت یو حقوق یقیحق

 . ستین  یاموال مورد عرضه محل دعو 

https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_subsidiary_market.html
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قرارداد مشاور    که  ، الزم استبرای پذیرش اموال غیر منقول  :رشیقرارداد مشاور پذ  -4

یا شرکت تأمین سرمایه که دارای    با کارگزار  مالکننده  عرضه )قراردادی است بین  پذیرش  

و    ارائه شودی ایران  به بورس کاال  از طریق مشاور پذیرش  باشد(مجوز مشاور پذیرش می

)سند تعهد    یمجاز طبق روزنامه رسم  یصاحبان امضا توسط    دیبا  نیز  آن  صفحات  یتمام

 و مهر شده باشد.   ء امضااور(  

https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_subsidiary_market.html 
 «لینک دسترسی به فرم قرارداد مشاور پذیرش»

قرارداد    کیملک باشد،    کیاز    شیب  رشیپذ  یعرضه کننده همزمان متقاض  یدر صورت  نکته:

   هست.  یهمه واحدها کاف  یبرا  رشیمشاور پذ

 

شود در  توجه به این که سند تک برگ و پایان کار را می با    :برگسند رسمی یا تک (  5

ا  و  مهر  به  کرد  سنجی  اصالت  مربوطه  های  سند    ینیاز مضاء  سامانه  اصالت  اما  نیست، 

 باید توسط دفترخانه تایید شود.   دارمنقوله 

گزارش کارشناس رسمی باید توسط کارگزار برابر  گزارش کارشناس رسمی دادگستری:  (  6

 اصل شود. 

صورت7 صورت  :یمال  یها(  حسابرس  یدر  مشمول  شرکت  مقررات،  طبق    ست، ین  یکه 

 . شودی م  نیگزیجا  یاتی اظهارنامه مال

)اعضا،    راتییتغ  نیآخر  یآگه  ،یروزنامه رسم  سیتأس  یشامل آگه  ( مدارک ثبت شرکت:8

 و ...( و اساسنامه.   هیسرما

  رمنقول یاموال غش  درخواست پذیر  مشاور پذیرش و  توسط  مدارک  تکمیل  و  ج( بررسی

 ؛ جهت عرضه در بازار فرعی

 ؛ د( بررسی اطالعات و مدرک توسط کارشناسان بورس

 کمیته  به  آن  ارجاع  و  بوس  توسط  مدارک  بودن  تکمیل  صورت  در  درخواست  اولیه  تأیید  ه(

 عرضه؛ 

 سازمان؛   تأیید  برای  آن  ارسال  عرضه،  کمیته  توسط  درخواست  تأیید  صورت  درو(  

 (. امه جزء الینفک اطالعیة عرضه استامیدن)   ایران  کاالی  بورس  توسط  امیدنامه  انتشار  ز(

https://www.ime.co.ir/Compliance_Documents_subsidiary_market.html
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  بازار   دستورالعمل  4  مادۀ  موضوع  کامل  اطالعات  و  مستندات  دریافت  از  پس  عرضه  کمیتة 

اموال    پذیرش  با  موافقت  عدم  یا  موافقت  بر  مبنی  خود  نظر  ، بایدایران  کاالی  بورس  فرعی

 با  عرضه  کمیتة  موافقت  صورت  در  و  نمایدمی   اعالم  را  بورس  فرعی  بازار  در  رمنقولیغ

غ  پذیرش غ  امیدنامه،  است   موظف  بورس  فرعی،  بازار  در  رمنقولیاموال    رمنقول یاموال 

  سازمان  که  صورتی  در.  نماید   ارسال  سازمان  به   را  مربوطه  مستندات  سایر  و  شده  پذیرش

  تواند می  بورس  نکند،   اعالم  بورس  به  عرضه  عدم  بر  مبنی   را  خود  نظر  کاری  روز  3  ظرف

 . نماید  اقدام  امیدنامه  عمومی  انتشار  به  نسبت
 

به عبارتی   باشد.ماه می   شش  تا  حداکثر  رمنقولیاموال غ  پذیرش  زمان  از  معامله  انجام  فرصت

به  و  در بازار عرضه نشود    آن  پذیرش   زمان  از  ماه  بعد از گذشت شش  اموال غیرمنقولاگر  

اموال    عرضه  نوبت  هر  جهتهمچنین    پذیرش شود.  أًمجدد  که  الزم است  آنگاه  ،فروش نرسد

  عرضه   کمیته  موافقت  و  شده  ارائه  بورس  به  مجزا  درخواستی  باید  فرعی  بازار  در  رمنقولیغ

 . شود  اخذ

 :شوددر سه محور ذیل تدوین می کلیبه صورت   اموال غیرمنقولبرای عرضه امیدنامه 

  یا   سهامداران  مشخصات  فعالیت،  موضوع  تاریخچه،)  کنندهعرضه  معرفی  :حقوقی  متقاضی  -

 ؛ (شرکت  مدیران   و  شرکت  شعب  و  اصلی  مرکز  سهام،   درصد  10  باالی  دارای  شرکای

  نشانی   اطالعات  و  حقیقی  شخص  مشخصات  جدول)  کنندهعرضه  معرفی   :حقیقی  متقاضی  -

 ؛ (حقیقی  شخص

 ؛ (غیرمنقول  اموال  اطالعات)  پذیرش مورد غیرمنقول مال اطالعات -

 تاریخ   عرضه،  کمیته  جلسه  شماره  پذیرش،  تاریخ  مدارک،  ارائه  تاریخ)  بورس  در  پذیرش  -

 . ( مشاورپذیرش  و  امیدنامه  درج

 
 « ی ایرانکاالدر بورس  یافتهانتشار یهاامیدنامه دسترسی به »لینک 

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

http://www.ime.co.ir)/
http://www.ime.co.ir)/
http://www.ime.co.ir)/
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های  و ویژگی   کنندهعرضهمختصات    گزارشی ازیدنامه  ام   در  شودطوری که مشاهده می همان

 .  شودمی ارائه    غیرمنقول  اموال

انتشار  برای    تواندمی یا نماینده قانونی وی    کنندهامیدنامه توسط بورس، عرضه  انتشار  بعد از

نمای اقدام  انجام    یبرا   یقانوند. شایان ذکر است که فرم معرفی نماینده  ناطالعیه عرضه 

 : باشدبه شکل زیر می  کنندهامورات مربوط به عرضه از طرف عرضه

کننده انجام امورات مربوط به عرضه از طرف عرضه  یبرا یقانون ندهی نما یمعرففرم 

 
به انجام    باید  شار اطالعیه عرضهبرای انتوی،  کننده یا نماینده قانونی  عرضه  اقداماتی که

 : عبارت است از  ،برساند

  مورد   مستندات  سایر  همراه  به  کارگزاری  به  کاال  فروش(  سفارش)  درخواست  فرم  ارسال  -

 ؛ نیاز
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 فرم سفارش فروش اموال غیرمنقول 

 

  عرضه   سامانه  در  آن  اطالعات  ثبت  و  رمنقولیاموال غ  فروش  درخواست  فرم  تأیید  و  بررسی  -

 توسط کارگزار؛ 

 ؛ بورس کاالتوسط    آن  اولیه  تایید  و  عرضه  اطالعیه  فرم  بررسی  -

معامله براساس قیمت    مال مورددرصد ارزش    3معادل    تودیع تضامین نزد اتاق پایاپای  -

 ؛ کنندهبدون قید و شرط توسط عرضه   نامه بانکیپایه به صورت نقد یا ضمانت 

  مال  ارزش  درصد  3  معادل  که  بود  خواهد  عرضه  به  مجاززمانی    فروشنده  کارگزاردر واقع    

  شرط  و قید بدون بانکی نامةضمانت  یا نقد صورت به  را پایه قیمت براساس معامله  موضوع

. دهد تحویل  اتاق این به یا واریز پایاپای اتاق حساب  به مورد حسب و دریافت فروشنده از

کنندگان  عرضهدستورالعمل بازار فرعی بورس کاالی ایران،    13ماده    1البته براساس تبصره  

اقدام    در بازار فرعی  توانند بدون تودیع تضامین مذکور به عرضه اموال غیرمنقولدولتی می

 نمایند. 

 ؛ یکجا توسط بورس  به روش عرضهانتشار اطالعیه عرضه در بازار فرعی    -
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  توسط   عرضه  از  قبل  کاری  روز  5  حداقل  باید  یکجا  منقولغیر   اموال  برای  عرضه  اطالعیه ➢

جهت بررسی و بازدید از اموال  البته با توجه به زمان مورد نیاز    .شود  منتشر  بورس

 ، این بازه زمانی قابل افزایش است. غیرمنقول 

غیرمنقول دارای مشخصات    اموالدر بازار فرعی برای  یکجا    عرضه  به روشاطالعیه عرضه  

 : زیر باشد

 منقول غیر اموال مشخصات مندرج در اطالعیه عرضه 

 مثال موردی   توضیحات  اطالعیه مشخصات 

 یکم دی ماه  باشد.برگزاری حراج و انجام معامله در بورس می  روز تاریخ عرضه 

 برگتک  سند کار  پایان گواهییا  مادر سند یا برگ تک سند نوع سند

 پالک ثبتی 
است که سازمان  ملک  از شناسنامه  بخشی  ثبتی    پالک 

تواند مشخصات کشور از طریق آن می   امالک  و  اسناد  ثبت

 منقول را شناسایی نماید. اموال غیر 

2412-28 /2415 

 33پالک  -خ انقالب -تهران  است که ملک در آن واقع شده است. مکانی محل یا نشانی ملک 

  نام و شماره/شناسه

 ملی مالک

  شناسه نام مالک مال غیرمنقول و همچنین شماره/  ذکر

 ملی مالک با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن وی 
- 

 نوع کاربری ملک 
مسکونی رکاربمنظور   صنعتی،  ی  تجاری،  کشاورزی،   ،

 . است اموال غیرمنقول غیرهو  خدماتی
 مسکونی 

مساحت عرصه و  

 عیان به تفکیکا

و    از   است  عبارت بر   ساختمانیمساحت زمین  است که 

 شود.روی آن بنا می 
 مسکونی  -متر مربع 40

مشخصات  

مستحدثات، ابنیه و 

 تأسیسات 

و ... ت اموال غیرمنقول از لحاظ فنی، مهندسی  مشخصا

 .است
- 

 قیمت کارشناسی

کارشناس  یقیمت  توسط  که  کارشناسان رسمی   است  یا 

دادگستری تعیین و گزارش کارشناسی مربوطه به پیوست 

شود. ضوابط نحوه  این اطالعیه )اطالعیه عرضه( منتشر می 

تصویب  بورس  مدیره  هیئت  توسط  کارشناسان،  تعیین 

تواند متفاوت از قیمت پیشنهادی  گردد )قیمت پایه می می 

 کارشناسان باشد(. 

3.000.000.000 

است که توسط بورس   فردیمنحصربه معامالتی کد    نماد التی نماد معام

 ESBUBS40P9993-089 شود. برای هر مال غیرمنقول ایجاد و معرفی می 

 نقدی  باشد. غیرمنقول در بورس می  انواع معامالت مجاز اموال نوع معامله

 نوع تسویه
می   نحوه مشخص  را  خریدار  تسویه  پرداخت  نوع  کند. 

 تواند نقدی یا نقدی/اقساطی باشد. می 
 اقساطی /نقدی
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 مثال موردی   توضیحات  اطالعیه مشخصات 

 قیمت پایه

عرضه قیمت   کننده است و در روزقیمت پیشنهادی عرضه

خریداران   این    تواندنمی پیشنهادی  باشد.  آن  از  کمتر 

می  قیمت قیمت  از  بیشتر  یا  مساوی  کمتر،  تواند 

 کارشناسی باشد. 

3.000.000.000 

مهلت واریز بخش  

 نقدی

 و  روز  شامل)  است   عرضه  روز  از  پس  مشخصی  سررسید

  را  نقدی بخش دارد مهلت خریدار زمان آن تا که( ساعت

 کاری روز  30  حداکثر  و کاری  روز  5  حداقل) نماید  واریز

 . (معامله  انجام از پس

 16ساعت  دی 10

  زمان   آن  تا  که(  ساعت  و  روز  شامل)  است  سررسیدی مهلت تسویه

 همراه  به  پایاپای  از  خارج  تسویه  سند  بایستمی 

 و  کاری  روز  5  حداقل)  گردد  ارائه  بورس  به  نامهمبایعه 

 (. معامله  انجام از پس کاری روز 30 حداکثر

 16دی ساعت  20

 مهلت و نحوه تقسیط

 و وثایق 

وجوه پرداختی مشتری )به جز   نحوه قسط بندی الباقی

می  نقدی(  موردبخش  وثایق  همراه  به  و    باشد  نیاز 

به   وثایق  و  مدارک  و  اسناد  ارائه  سررسید  همچنین 

 فروشنده توسط خریدار 

 قسط سه ماهه و ...  12

 دی 30 فروشنده است.سررسید تحویل ملک به خریدار توسط  سررسید تحویل

 نحوه بازدید مهلت و 

  کمیته   توسط  غیرمنقول  اموال  بررسی  و  بازدید  مهلت

 ماهیت  و  معامله  مورد  خاص  شرایط  به  توجه  با  و  عرضه

  و  کاری روز 10 حداقل مهلت این. شودمی  تعیین دارایی

 .است کاری روز 30 حداکثر

 خرید  متقاضی  که  است  الزاماتی  به  مربوط   نیز  بازدید  نحوه

  مراجعه   خریدار،  کارگزار  از  نامهمعرفی   اخذ  مثال  عنوان  به)

  برای   باید (  غیره  و  بازدید  برای  شده  مشخص  ساعات  طی

 . نماید رعایت معامله مورد موضوع از بازدید

 ساعت بازدید 

19-13 

 روزهای بازدید 

 xx13آذر ماه  30تا  10

 فرم مبایعه نامه

ماده    8ای است که طبق فرمت در  نامه توافقنامه  مبایعه 

معامله،   مورد  موضوع  معامله،  طرفین  مشخصات  شامل 

معامله،   مورد  موضوع  تسلیم  شرایط  معامله،  ثمن 

های قرارداد، نسخ قرارداد و سایر شرایط تنظیم پیوست

شود که از زمان انعقاد برای طرفین معامله الزم االجرا می 

 است.

- 

 - . بورس درخواست یا مقررات طبق خاص العاتاط سایر اطالعات 
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در خصوص اموال غیرمنقول حداقل فاصله زمانی انتشار اطالعیه    طور که اشاره شدهمان

تواند  این اموال می بررسی و بازدید از  عرضه تا زمان عرضه با توجه به زمان مورد نیاز جهت  

مهلت بازدید و بررسی اموال غیرمنقول نیز توسط کمیته  .  یابدافزایش    روز  5به بیش از  

این مهلت  که    شودمله و ماهیت دارایی تعیین میعرضه و با توجه به شرایط خاص مورد معا

 تواند باشد. روز کاری می   30روز کاری و حداکثر    10حداقل  

 ؟توجه نمایندبه چه مواردی یکجا باید  اطالعیه عرضه طرفین معامله در انتشار »

  تعهدات  و وظایف کلیة .باشدنمی تغییر قابل عرضه اطالعیة  انتشار  از پس معامله شرایط -

  مربوطه   مقررات  و  عرضه  اطالعیة  در  مندرج  شرایط  چارچوب  در  صرفاً  معامله  طرفین

 باشید. می

  بورس   در  یکجا  عرضة  از  تواندنمی  فروشنده   بورس،  توسط  عرضه  اطالعیة  انتشار  از   سپ  -

  و   اعالم  بورس  به  عرضه  از  قبل  را  خود  انصراف  دالیل  و  مراتب  اینکه  مگر  نماید،  خودداری

 این صورت مشمول جریمه خواهد بود.   رد  نماید  اخذ  را  بورس  موافقت

  نباید   آن  در  مندرج  اطالعات  جراید،  در  فروش  آگهی  انتشار   به  فروشنده  تمایل  صورت  رد  -

  منتشر   اطالعات  مغایرت،  صورت  در.  باشد  داشته  مغایرت  بورس  به  شده  هئارا  اطالعات  با

 . باشدمی  استناد  قابل  بورس  رسمی  سایت  در  شده

توانند  پس از انتشار اطالعیه عرضه و طبق مهلت بازدید تعیین شده در آن، مشتریان می  -  

اقدام به  ؛  د باشبا اخذ معرفی نامه از کارگزار خود که دارای مجوز معامله در بازار فرعی می

 منقول عرضه شده نمایند.  بازدید از اموال غیر

باید    یکجا روش عرضه  با استفاده از  از بازار فرعی  رمنقولیاموال غمتقاضی خرید   »

 ؟ چه اقداماتی را به انجام برساند

مورد عرضه در    رمنقول یاموال غبعد از رویت اطالعیه عرضه    رمنقولی اموال غمتقاضی خرید  

مطابق شرایط تعیین شده در اطالعیه عرضه به بازدید از موضوع مورد معامله و  بازار فرعی،  

  به   سفارش  ورود  به   مجاز  صورتی  در  خریدار  کارگزاردر واقع،  نماید.  میقدام  تودیع تضامین ا

 را   پایه   قیمت  براساس  را  معامله  مال مورد  ارزش  درصد  3  معادل  که  است  معامالتی  سامانة

  به   مورد  حسب  و  دریافت  مشتری  از  شرط  و  قید  بدون  بانکی  نامةضمانت   یا  نقد  صورت  به
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  اخذ  بر مبنی را  پایاپای اتاق تأییدیة و دهد تحویل اتاق این  به یا واریز  پایاپای اتاق  حساب

   باشد. روز عرضه می  15:9مهلت انجام این کار تا ساعت  .  کند  هئارا  بورس  به  مربوطه  تضامین

هرچند توصیه بر ثبت سفارش تا پیش از آغاز حراج است، اما طبق مقررات امکان  :  توجه

پذیر است و ثبت سفارش متقاضیان خرید  معامالتی نیز امکان ثبت سفارش در طی جلسه 

 پذیر است. تا پیش از پذیرفته شدن بهترین قیمت پیشنهادی امکان 

موفق به انجام معامله نگردد، تضامین  های مقرر  طی مهلت در صورتی که کارگزار خریدار  

مقررات در جریان معامله مذکور،  وی با تایید بورس مبنی بر عدم مغایرت اقدامات کارگزار با  

معامله  انجام  در  همچنین    .شودحداکثر تا دو روز کاری پس از زمان انجام معامله مسترد می 

 :دقت نمایند  زیرموارد  باید به  طرفین معامله  عرضه یکجا،  

 .  باشد  شده  عرضه  مال  کل   برابر  باید  کارگزار  خرید  فارشس  -

  اطالعیه   در  که  باشد  ایپایه  قیمت  از  کمتر  نباید  خرید  هایسفارش   در  شده  تعیین  قیمت   -

 . است  شده  اعالم  عرضه

کاهش قیمت سفارش خرید ثبت شده در سامانة معامالتی یا ورود سفارش با قیمتی    -

 . باشدسامانة معامالتی، مجاز نمی  کمتر از باالترین سفارش خرید ثبت شده در

با قیمت    جدید  فقط در صورت ثبت سفارش خرید  ثبت شده قبلی،  حذف سفارش خرید  -

 .باشدمی باالتر در سامانة معامالتی مجاز  

  خرید   سفارش  یک   قالب  در  تواندمی   تنها  خریدار  کارگزار  هر  یکجا  عرضه  معامالت  در  -

  چند   برای  مختلف  هایسفارش   با  کارگزار  یک  توسط  رقابت   در  شرکت  امکان  و  نماید  رقابت

 .ندارد  وجود  گروه  یا  شخص

 . نماید  فعالیت  تقاضا  و  عرضه  سمت  دو  در  همزمان  تواندنمی  یکجا  عرضة  در  کارگزار  یک  -

 تعیین  بورس  مدیرۀ  هیأت  توسط  یکجا،  عرضة  در  سفارش  هر  مجاز  قیمت  تغییر  حداقل  -

 . شودمی   اعالم  یکجا  عرضه  اطالعیه  در  و

 شود. اعمال نمی محدودیت نوسان قیمت در خصوص عرضه یکجا    -

در صورت عدم وجود خریدار در روز اول عرضه، جلسه معامالتی در روز کاری بعد ادامه   -

 خواهد یافت و این تداوم تا یک هفته تقویمی نیز قابل انجام است. 

 



 ( کجای)روش عرضه    یدر بازار فرع  رمنقول ی با معامالت اموال غ  ییآشنا  17

 

 یکجا به چه نحوی است؟  عرضه به روشفرایند انجام معامله در بازار فرعی  »

 به این صورت است که:   کجاروش عرضه ی  بهفرایند انجام معامله  

کننده در تابلو معامالتی بورس کاالی ایران نمایش  در ابتدا قیمت پیشنهادی عرضه  ➢

 شود. داده می 

متقاضیان خرید اقدام به ثبت سفارش    ،بر روی تابلو   پایه  با نمایش قیمت پیشنهادی ➢

 نمایند. می

تواند  کننده می عرضه   ،بهترین پیشنهاد قیمتی  ثبتدقیقه از زمان    3گذشت    پس از ➢

بپذیرد  پیشنهادی  قیمت برسد  را  پایان  به  معامالتی  جلسه  که   تا)پس    و  زمانی 

باید حداقل به برای پذیرش قیمت  فروشنده    ،شود ارائه میپیشنهادات قیمتی بهتر  

 . (صبر نماید  از زمان ثبت آخرین پیشنهاد  دقیقه  3اندازه  

  سفارش  و باشد گذشته دقیقه  15 خرید، سفارش بهترین ثبت انزم از  که  صورتی در ➢

  مساوی   سفارش  این  قیمت  نگردد و همچنین  ثبت  مدت  این  طی  باالتر  قیمت  با  خریدی

  کارگزار   طریق  از  خرید  سفارش  بهترین  به  عرضه  آنگاه  باشد،  پایه  قیمت  از  بیشتر  یا

 . شد  خواهد  انجام  معامالتی  سامانة  در  خودکار  صورت  به  یا  فروشنده

  کارگزاران   توسط  رقابت  ادامة  ،از زمان ثبت آخرین سفارش  دقیقه   15  گذشت  از  بعد ➢

 شود. دقیقه انجام می  15میسر نبوده و معامله به صورت سیستمی بعد از    خریدار

  سفارش   این  قیمت  بازار،  پایانی  دقیقة   10  از  قبل  خرید  سفارش  بهتریندر صورت ثبت   ➢

  کارگزار   طریق  از  خرید،  سفارش  بهترین  به  عرضه  باشد  پایه  قیمت  از  بیشتر  یا  مساوی

 . شد  خواهد  انجام  معامالتی  سامانة  در  خودکار  صورت  به  یا  فروشنده

ادامة رقابت به جلسة معامالتی    دقیقة پایانی بازار،  10در صورت ثبت سفارش خرید در   ➢

بعد موکول شده و کارگزار دارای بهترین سفارش خرید موظف است سفارش خود را  

 با بهترین قیمت روز قبل، در ابتدای جلسة معامالتی بعد وارد سامانه نماید.
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 شود: زیر توجه مثال درک بهتر فرایند معامالتی فوق )روش معامالتی عرضه یکجا( به  جهت  

 

 
 
 

 

 

 

 

 فرایند انجام معامله در روش عرضه یکجا 

 ( xx13/01/10)  خرید یاناقدامات متقاض
 انجام معامله 

 قیمت پیشنهادی  سفارش  ارائه زمان سفارشات 

 سفارش ثبت امکان عدم  2950 9:35 اول  سفارش

 اعالم   عرضه  اطالعیه  در  که  باشد  ایپایه   قیمت  از  کمتر  نباید   خرید  هایسفارش  در  شده   تعیین  قیمت

 .است شده 

 : پایه قیمت  از باالتر جدید قیمتی سفارش  ارائهدر ادامه 

 ( xx13/01/10)  خرید یاناقدامات متقاض
 انجام معامله 

 قیمت پیشنهادی  سفارش  ارائه زمان سفارشات 

  سفارش 

 دوم 
9:38 3050 

 بهترین   ورود  از  بعد  دقیقه  3  از  -

 توسط   قیمت  پذیرش  امکان  :سفارش

 معامله؛  انجام و کننده عرضه

  15  تا  قیمت  پذیرش  عدم   صورت  در  -

 از   سفارش  بهترین  ورود  از  بعد  دقیقه

  صورت به  معامله انجام :کنندهعرضه سوی

 سفارش؛  بهترین  به سیستمی

  قبلی   قیمت  آنگاه  ؛9:40  دقیقه  در   خرید  متقاضیان  توسط  3150  قیمتی   سفارش  ورود  :فرض

 . شودمی  داده نشان تابلو در زیر صورت به جدید قیمت و حذف

میلیون ریال 3000قیمت پایه:   xx13/ 10/ 01زمان معامله:   

 

30:9-12: ساعت  

مسکونی - مربع متر 40: معامله مورد  موضوع یکجا  عرضه روش: عرضه روش   

 مثال: 
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  سفارش 

 سوم
9:40 3150 

 بهترین   ورود  از  بعد  دقیقه  3  از  -

 توسط   قیمت  پذیرش  امکان  :سفارش

 معامله؛  انجام و کننده عرضه

  15  تا  قیمت  پذیرش  عدم   صورت  در  -

 از   سفارش  بهترین  ورود  از  بعد  دقیقه

  صورت به  معامله انجام :کنندهعرضه سوی

 سفارش؛  بهترین  به سیستمی

  سفارش 

 چهارم
9:43 3250 

  سفارش 

nام 
 11:50قبل از  تا

قیمت پیشنهادی  

nام 

  معامالتی   سامانة   در   شده  ثبت  خرید   سفارش   باالترین   از  کمتر  قیمتی  با   سفارش  ورود  :توجه

 . باشدنمی مجاز  معامالتی سامانة  در شده ثبت خرید سفارش قیمت کاهش یا  و

 دقیقه پایانی جلسه معامالتی:  10در 

امکان ارائه سفارش به شرط ارائه قیمت باالتر نسبت به سفارش قبلی تا پایان  ✓

 جود دارد. وجلسه معامالتی 

عرضه ✓ توسط  معامله  انجام  درامکان  سیستمی  صورت  به  یا   دقیقه  10  کننده 

 باشد. معامالتی میسر نمی  جلسه پایانی

 ( xx13/01/10)  خرید یاناقدامات متقاض
 انجام معامله 

 قیمت پیشنهادی  سفارش  ارائه زمان سفارشات 

آخرین و  

بهترین سفارش 

 وارده 

11:55 3350 
عدم انجام معامله و موکول شدن ادامة 

 به جلسه معامالتی روز بعد  رقابت 

 . امکان انجام معامله وجود ندارد معامالتی جلسه  پایانی دقیقه 10 در :توجه
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  سفارش   بهترین  است،   موظف  خرید  سفارش  بهترین  دارای  کارگزار  :بعدی  معامالتی  جلسه  در

 : نماید  معامالتی  سامانه  وارد  معامالتی  جلسة  ابتدای  دربه صورت زیر    را  قبل  روز
 

 (xx13/02/10)  خرید یاناقدامات متقاض

 انجام معامله 
 سفارشات 

  ارائه زمان

 سفارش 

قیمت  

 پیشنهادی 

 اولین سفارش 

جلسه دوم  

 معامالتی 

9:30 3350 

  امکان  :سفارش  بهترین  ورود  از  بعد  دقیقه  3  از  -

 معامله؛  انجام و کننده عرضه توسط قیمت پذیرش

  بعد دقیقه 15 تا قیمت پذیرش عدم  صورت در -

 :کنندهعرضه سوی از سفارش بهترین ورود از

 سفارش؛ بهترین  به سیستمی صورت به معامله انجام

 رقابت مشابه جلسه معامالتی روز قبل خواهد بود تا معامله صورت بگیرد.ادامه  -

 

 ؟ شودانجام می صورتیچه به  فرعیدر بازار و تحویل تسویه قراردادها  »

اقدامات زیر را به  بایستی طرفین معامله    ،در بازار فرعی  یکجا  عرضه   روش  یتسویهبرای  

 : انجام برسانند

  نقدی   بخش  عرضه اطالعیة  در  مندرج  معامله  تحقق  شرایطمطابق با بایستی   خریدار  الف( 

   آورد.  فراهمنیز    را  معامله  غیرنقدی  بخش  شرایط پرداخت  وواریز نماید  طی  معامله را  

  امضای   به  مکلف  فروشنده  ،غیرمنقول   مالبعد از انجام امور تسویه توسط متعهد خرید  ب(  

)مبایعه نامه امضا شده طبق  ارائه نماید    خود  کارگزار  به  را  آن  و  پایاپای  از  خارج  تسویه  سند

 . باشد(فرمت ارائه شده در اطالعیه عرضه جز الینفک سند تسویه خارج از پایاپای می

  تحقق   منزلة  به  بورس،   توسط  معامله  تایید  و  بورس  به  پایاپای  از  خارج  تسویه  سند  ارائه  ج(

 . است  بورس  در  آن  تسویه  و  معامله  فرآیند  پایان  و  قطعی

 رسیدگی بورس در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی طرفین معامله:

 الف( قبل از امضای سند تسویه خارج از پایاپای 

  سوی   از  معامله  نقدی   بخش  ی کهصورت  در  خرید:  متقاضی  سوی  از  تعهدات  ایفای  عدم  -

واریز نشود یا    مقرر   موعد  در  پایاپای  اتاق  حساب  به  عرضه  اطالعیة  شرایط  طبق  خریدار
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  کارمزدها  کلیة  پایاپای  اتاق آنگاه ،عمل نکند معامله از  ناشی تعهدات سایر متعهد خرید به

  تعهدات   انجام  عدم  از  ناشی  را  آن  مابقی  و  کسر  تضامین محل  از  را  مصوب  کسورات  سایر  و

 . نمایدمی  واریز  فروشنده  به  آن  پرداخت  جهت  فروشنده  کارگزار  حساب  به  خریدار

  علی   فروشنده  که  صورتی  در  پایاپای:  از  خارج  تسویه  سند  امضای  از  فروشنده  خودداری  -

  نماید   خودداری  پایاپای  از  خارج  تسویه  سند  امضای  از  خریدار،  سوی  از  تعهدات  ایفای  رغم

  شده   محرز  پایاپای  اتاق  برای  طرفین  اقرار  به  بنا  یا  داوری  تأهی  توسط  باید  موضوع  این)

  وجه   عنوان  به  مابقی   و  کسر  تضامین  محل  از  معامله  به  مربوط  کارمزدهای  کلیه  ،(باشد

 . گرددمی  پرداخت  خریدار  به  الضمان

  از   خارج  تسویه  سند   ارائه  عدم  صورت  در  به بورس:  عدم ارائه سند تسویه خارج از پایاپای  -

  بازار   قانون  36  ماده   براساس  طرفین  اختالفات  بورس،  به  فروشنده  کارگزار  سوی  از   پایاپای

  ، «بازارگردانان»  ،«کارگزاران»  بین  اختالفات  ایران؛  اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق

  سایر   و  گذارانسرمایه   ،«ناشران»  ،«گذاریسرمایه  مشاوران»  ،«گرانمعامله /کارگزار»

 هیأت»  توسط  ها «کانون»  در  سازش عدم  ها،آن   ایحرفه  فعالیت  از  ناشی  ربطذی   اشخاص

 . شودمی  رسیدگی  «داوری

 

 بورس   به آن  ارائه  و پایاپای  از خارج  تسویه  سند امضای از  بعد( ب 

  ، بعد از امضای سند تسویه خارج از پایاپای  معامله  از  ناشی  تعهدات  ایفای  خصوص  در  بورس

  مسئولیتی   هیچگونه  معامله  غیرنقدی  بخش  تسویه  و  موضوع مورد معامله  تحویل  جمله  از

کمیته سازش    توسط رسیدگی به اختالفات  تعهدات بورس در  از این رو،    .داشت  نخواهد

از    مربوط به قبل  ،سازمان  ت داوریأهییا    کارگزاران  کانون از امضای سند تسویه خارج 

 باشد.می  توسط طرفین معامله  پایاپای
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به چه   یدر بازار فرع  معامله اموال غیرمنقول  انجام  پذیرش، درج و  کارمزدهاینرخ   »

 میزان است؟

 : اموال غیرمنقولدر بازار فرعی برای   معامله انجامنرخ کارمزد پذیرش، درج و  -

  معادل   ،گرددمی  اخذ  ایران  کاالی  بورس  توسط  که  غیرمنقول  اموال  پذیرش  کارمزد  سقف

  میلیون   500  سقف  تا  پایه  قیمت  براساس  عرضه  مورد  مال  ارزش  درصد(  1/0)  دهم  یک

 کننده از پرداخت این کارمزد معاف شده شده است. تا اطالع ثانوی عرضهکه    باشدمی   ریال

 کارمزد معامالتی اموال غیرمنقول به شرح زیر است: 
 ایران  کاالی بورس  فرعی بازار در غیرمنقول اموال معامالت کارمزد

 جمع  فروش خرید کارمزد  شرح
حداکثر مبلغ کارمزد  

 خرید

 )میلیون ریال( 

حداکثر مبلغ  

 کارمزد فروش 

 )میلیون ریال(  

 جمع/سقف کارمزدها 

 )میلیون ریال( 

 

 200 100 100 0/ 0036 0/ 0018 0/ 0018 کارمزد کارگزاران

کارمزد شرکت بورس  

 کاالی ایران
0005 /0 0005 /0 001 /0 100 100 200 

 400 200 200 0/ 0046 0/ 0023 0/ 0023 جمع 

 

 : آنگاه  ،باشد  ریال  میلیارد  30  با  برابرمثال: اگر ارزش ملک  

 ( :  کاال  بورس  در  کارمزدها)  

 ریال   30.000.000:    با  برابر  پذیرش  کارمزد -        
 کننده از پرداخت کارمزد پذیرش معاف است.( )تا اطالع ثانوی عرضه

 ریال   69.000.000:    با  برابر(  فروش )  معامله  کارمزد -        

 ریال  69.000.000:    با   برابر(  خرید )  معامله  کارمزد -        

 ریال   138.000.000:    با  برابر(  فروش   و  خرید  پذیرش،)  کارمزد  جمع  -        

 

 





 پیوست

نحوه محاسبه حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش جهت عرضه اموال  »

 « دستورالعمل بازار فرعی 22غیرمنقول موضوع ماده  

𝑇𝑖𝑐𝑘 𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐴 × ([
𝑃

𝐶 × 𝑑
] + 1) × 𝐶 

A = 0.05 

P = ارزش کل دارایی(  قیمت پایه(  

d = 2.5 

𝐶 = 10[log (𝑃)]  

 سفارش و قیمت پایه مربوطه نمونه محاسبه حداقل تغییر قیمت مجاز هر 

 حداقل تغییر قیمت 

 )ریال( 
 قیمت پایه 

 میلیون ریال   5000میلیون ریال و کمتر از    2500مساوی یا بیشتر از   10,000,000

 میلیون ریال   7500میلیون ریال و کمتر از    5000مساوی یا بیشتر از   15,000,000

 میلیون ریال   10000ریال و کمتر از  میلیون    7500مساوی یا بیشتر از   20,000,000

 میلیون ریال   25000میلیون ریال و کمتر از    10000مساوی یا بیشتر از   50,000,000

 میلیون ریال   50000میلیون ریال و کمتر از    25000مساوی یا بیشتر از   100,000,000

توان مضارب ده  می  پایه  هایقیمتتذکر: برای محاسبه حداقل تغییر قیمت مجاز مربوط به سایر  

 ارقام باال را مورد استفاده قرار داد. 

 


