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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

  شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 در بورس اوراق بهادار تهرانکارمزدها سقف  الف(

 توضیحات

تاریخ مصوبه هیأت 
مدیره سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار

 تاریخ مصوبه شورا
جمع/سقف 

 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزد فروش

 )میلیون ریال( 

حداکثر مبلغ 
 کارمزد خرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

بند  -مصوبه پنجاهمین جلسه 
و هفتادمین  ( دویست1)

 ( مصوبه6)بند -جلسة صورت
 -یکصدوهشتادویکمین جلسة
مصوبة دویست و پنجاه و 

چهارصدوپنجاه و  ،هفتمین
 2بندهفتمین و

چهارصدوهفتادوچهارمین 
 سازمانجلسه صورت

 و 02/02/1386
و  25/03/1389

15/07/1391 
20/03/1391 
03/03/1396 
29/06/1396 

 *کارگزاران 0038/0 0038/0 0076/0 300 300 600 -

شماره 
جدول 

1)
 

 
سهام و

 
سهام

ق تقدم 
ح

 

- 600 300 300 00064/0 00032/0 00032/0 
در معامالت )بورس

 (خرد

- 1.000 500 500 00064/0 00032/0 00032/0 
در معامالت بورس)

 **(عمده و بلوک
 سپرده گذاری 00012/0 00018/0 0003/0 160 240 400 -

 یمدیریت فناور 0001/0 00015/0 00025/0 80 120 200 -

 مصوبة شورا 2بند 
 مصوبه شورا 1بند

9/12/1389 
3/5/1396 

 حق نظارت سازمان 0003/0 0003/0 0006/0 100 100 200

در سال مقرر گردید  مطابق با مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
درصد( 5/0از نیم درصد)سهام و حق تقدم سهام نرخ مالیات فروش  97

 ارزش فروش کاهش یابد.(درصد 1/0به یک دهم درصد)
 مالیات 0/0 001/0 001/0 فاقد سقف فاقد سقف -

 سهامی که سقف کارمزد کارگزاران در معامالت 30/10/1386جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ  هشتاد و چهارمینبر اساس مصوبه *

 تعیین گردید. "زار ریالبیست ه"یا کمتر باشد،   میلیون ریال 5ارزش زمان معامله آنها 

و  هامو بلوک س در معامالت عمده 29/6/1396بر اساس مصوبه چهارصدوهفتادوچهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ  **

میلیون ریال  001.0تهران به صرفاً برای بورس اوراق بهادار سقف کارمزد معامالت شود، های مربوطه انجام میکه براساس دستورالعمل حق تقدم سهام

 درصد آن را فروشنده باید پرداخت کند، افزایش یافت. 50درصد آن را خریدار و  50که 

 جمع کل 0 /00464 0 /00575 01039/0
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 توضیحات

تاریخ مصوبه هیأت 
مدیره سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار

 تاریخ مصوبه شورا
جمع/سقف 

 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزد فروش

 )میلیون ریال( 

حداکثر مبلغ 
 کارمزد خرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

( مصوبه دویست و  5بند )
( 1بند )بیست و سومین ،  

 2وبند و هفتادمین دویست
چهارصدوهفتادوچهارمین 

مدیرة صورتجلسة هیئت
 نسازما

 و 04/04/1390
15/07/1391 
29/06/1396 

3/5/1396 

 کارمزد کارگزاران 0038/0 0038/0 0076/0 300 300 600

 (2جدول شماره 
پذیره نویسی 
سهام و حق 

 **تقدم سهام

 کارمزد بورس 0 00064/0 00064/0 0 600 600

 سپرده گذاری 0 0003/0 0003/0 0 400 400

 مدیریت فناوری 0 00025/0 00025/0 0 200 200

 حق نظارت سازمان 0 0006/0 0006/0 0 200 200

باشد. شرکت ، کارمزد معامالت سهام و حق تقدم سهام در آن بورس می سهام و حق تقدم سهامنویسی کارمزد پذیرهمبنای محاسبۀ **

را به همراه سایر کسورات قانونی از محل وجوه پرداختی بابت  کارمزدهای مذکور گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه باید مبلغسپرده

های نویسی واریز نماید. در صورتی که وجوه اخذ شده بابت کارمزدها و سایر هزینهنویسی کسر و مابقی را به حساب بانکی مربوط به پذیرهپذیره

 أمین خواهد شد.التفاوت توسط ناشر تنویسان کافی نباشد مابهعرضه پرداختی از سوی پذیره

 جمع کل 0038/0 00559/0 00939/0

( 2بند )
وچهارمین وشصتدویست

مدیرة صورتجلسة هیئت
 سازمان

17/5/1391 - 

 کارمزد کارگزاران 004/0 004/0 008/0 200 200 400

شماره 
جدول 

3)
 

ی
ش تبع

ق اختیار معاملۀ فرو
اورا

 

 کارمزد بورس 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 
سپرده  کارمزد

 گذاری

0 0 0 0 0 0 
کارمزد مدیریت 

 فناوری

 حق نظارت سازمان 0 0 0 0 0 0

 مالیات 0 0 0 0 0 0 
 جمع کل 004/0 004/0 008/0 

بند  ،پنجاهمین هایمصوبه
 2و بند(دویست و هشتمین 1)

چهارصدوپنجاه و هفتمین 
هیات مدیره صورتجلسه 

02/02/1386 
14/12/1389 

1396/03/03 

بنا به مصوبة شورای 
عالی بورس در مورخه 

21/12/85) 
- 

 (4جدول شماره  کارمزد کارگزاران 0006/0 0006/0 0012/0 50 50 100
کارمزد معامالت و 

پذیره نویسی 
انواع اوراق 

 کارمزد بورس 0001/0 0001/0 0002/0 20 20 40

 سپرده گذاری 000015/0 000015/0 00003/0 6 6 12

 مدیریت فناوری 00001/0 00001/0 00002/0 4 4 8
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 توضیحات

تاریخ مصوبه هیأت 
مدیره سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار

 تاریخ مصوبه شورا
جمع/سقف 

 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزد فروش

 )میلیون ریال( 

حداکثر مبلغ 
 کارمزد خرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

گواهی و * بدهی  سازمان
سپرده سرمایه 

 گذاری
 ه بانی است.انواع اوراق بدهی کارمزد خرید و فروش: به عهده ناشر اوراق و در صورتی که ناشر نهاد واسط باشد، به عهدنویسی در دوره پذیره -

 ه)اجاره، مشارکت، مرابحه، استصناع، رهنی، منفعت، اوراق خزانه اسالمی(اوراق بدهی شامل: انواع صکوک از جمل *
 جمع کل 000725/0 000725/0 00145/0

های پنجاهمین و مصوبه
دویست و پنجاه و هفتمین 

( 1بند )جلسه هیئت مدیرة و 
و  دویستهشتاد و چهارمین و 
 ،هفتادمین

چهارصدوهفتادوچهارمین 
مدیرة جلسة هیئتصورت

 سازمان

02/02/1386 
30/10/1386 
20/03/1391 
15/07/1391 
29/6/1396 

بنا به مصوبة شورای 
عالی بورس در مورخه 

 و21/12/1385
4/4/86 
3/5/96 

 کارمزد کارگزاران 0 *0019/0 0019/0 0 300 300

 (5جدول شماره 
سهام در فرایند 

 -بازارسازی
 خرید بازارساز

 بورس کارمزد 0 *00016/0 00016/0 0 300 300

240 240 0 00009/0 00009/0* 0 
کارمزد سپرده 

 گذاری

 حق نظارت سازمان 0 *00015/0 00015/0 0 100 100

120 120 0 000075/0 
000075/0

* 
 کارمزد مدیریت فناوری 0

 مالیات 0 *001/0 001/0 کاهش نرخ مالیات مطابق با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 زد فروشنده سهام به بازار ساز در زمان خرید بازارساز .کارم *

 و همچنین از خریدار سهم از بازارساز، مطابق حالت عادی است. هنگام فروش سهامسقف کارمزدهای قابل دریافت از بازارساز در (1

 ل است. ده هزار ریا آنها پنج میلیون ریال یا کمتر باشد،(در مورد فروشنده سهام به بازارساز سقف کارمزد کارگزاران در معامالت سهام که ارزش معامله 2

 جمع 0 0 /003375 0 /003375

و  ، مصوبه سیصد و هشتمین
چهارصدوپنجاه و  2بند

هفتمین صورتجلسه 
 هیات مدیره سازمان

1396/03/03 
23/6/1392 

 

- 
 کارمزد کارگزاران 0 0006/0 0006/0 0 50 50

 (6جدول شماره 
واع کارمزد معامالت ان

اوراق بدهی، گواهی 
سپرده سرمایه گذاری 

و واحدهای 
-سرمایههای صندوق

زمین و (etf)گذاری 
 ساختمان

در معامالت 
بازارگردان در زمان 

)دربورس خرید
 وفرابورس(

 کارمزد بورس 0 0001/0 0001/0 0 20 20

 سپرده گذاری 0 000015/0 000015/0 0 6 6 

 مدیریت فناوری 0 00001/0 00001/0 0 4 4 

 بازارگردان(    طرف مقابل بازارگردان )فروشنده سهم به و کارمزدهای سمت فروش، کارمزدسمت خرید، کارمزد بازارگردان درزمان خرید است  کارمزدهای *
 باشد.نیز به همین منوال می معامالت بازارگردان در زمان خریداست. الزم به ذکر است سایرجداول ذیل در خصوص 

 دباشیوق م( کارمزد مشابه جدول فینقش بازار ساز یفایباشد )ا ینیمع یمتیاوراق بهادار به کف ق دیکه بازار گردان متعهد به خر یدر صورت -

 جمع کل 0 000725/0 000725/0
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 توضیحات

تاریخ مصوبه هیأت 
مدیره سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار

 تاریخ مصوبه شورا
جمع/سقف 

 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزد فروش

 )میلیون ریال( 

حداکثر مبلغ 
 کارمزد خرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

مصوبه سیصد و هشتمین،  و 
چهارصدوپنجاه و  2بند

هفتمین صورتجلسه 
 هیات مدیره سازمان

1396/03/03 
23/6/1392 

 
- 

 (7جدول شماره  کارمزد کارگزاران 0006/0 0003/0 0009/0 50 50 100

کارمزد معامالت انواع 
بدهی،گواهی اوراق 

گذاری، سپرده سرمایه
های واحدهای صندوق

 (etf)گذاریسرمایه
در زمین و ساختمان

معامالت بازارگردان 
 در زمان فروش

 دربورس وفرابورس(

 کارمزد بورس 0001/0 00005/0 00015/0 20 20 40

 سپرده گذاری 000015/0 0000075/0 0000225/0 6 6 12

 مدیریت فناوری 00001/0 000005/0 000015/0 4 4 8

    بازارگردان( ازسهم  خریدار، کارمزد طرف مقابل بازارگردان )خریدسمت  یاست و کارمزدها فروشکارمزد بازارگردان درزمان  ،فروشسمت   یکارمزدها *
 باشد.به همین منوال مینیز  فروشمعامالت بازارگردان در زمان در خصوص  لیذ رجداولیسا . الزم به ذکر استاست

 باشد.وق میکارمزد مشابه جدول ف )ایفای نقش بازار سازی(در صورتی که بازار گردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی باشد  -

 جمع 000725/0 0003625/0 0010875/0

مصوبه سیصد و هشتمین،  و 
چهارصدوپنجاه و  2بند

هفتمین صورتجلسه 
 هیات مدیره سازمان

1396/03/03 
23/6/1392 

 
- 

 (8جدول شماره کارمزد کارگزاران 0003/0 0006/0 0009/0 50 50 100
** کارمزد معامالت 
انواع اوراق بدهی، 

سرمایه  گواهی سپرده
های گذاری، صندوق

 (etf)ذاریگسرمایه
زمین و ساختمان در 
معامالت بازارگردان 

 در زمان خرید

 دربورس وفرابورس(

 کارمزد بورس 00005/0 0001/0 00015/0 20 20 40

 سپرده گذاری 0000075/0 000015/0 0000225/0 6 6 12

 مدیریت فناوری 000005/0 00001/0 000015/0 4 4 8

 جمع 0003625/0 000725/0 0010875/0 باشد.متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی نباشد کارمزد مشابه جدول فوق می گردان**در صورتی که بازار

مصوبه سیصد و هشتمین،  و 
چهارصدوپنجاه و  2بند

هفتمین صورتجلسه 
 هیات مدیره سازمان

1396/03/03 
23/6/1392 

 
- 

 (9جدول شماره د کارگزارانکارمز 0006/0 0003/0 0009/0 50 50 100
** کارمزد معامالت 
انواع اوراق بدهی، 

گواهی سپرده سرمایه 
گذاری و واحدهای 

های زمین و صندوق
در (etf)ساختمان 

معامالت بازارگردان 
 در زمان فروش

 دربورس وفرابورس(

 کارمزد بورس 0001/0 00005/0 00015/0 20 20 40

 سپرده گذاری 000015/0 0000075/0 0000225/0 6 6 12

 مدیریت فناوری 00001/0 000005/0 000015/0 4 4 8

 
 باشد.وراق بهادار به کف قیمتی معینی نباشد کارمزد مشابه جدول فوق میاگردان متعهد به خرید **در صورتی که بازار

 
 

 جمع 000725/0 0003625/0 0010875/0
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 توضیحات

تاریخ مصوبه هیأت 
مدیره سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار

 تاریخ مصوبه شورا
جمع/سقف 

 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزد فروش

 )میلیون ریال( 

حداکثر مبلغ 
 کارمزد خرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

( یکصدوهشتادوسومین 4بند )
دویست و نود و  (2و بند )

ششمین صورتجلسه هیأت 
 مدیره سازمان

 
12/4/1389 
28/02/1392 

 
بنا به مصوبه 

عالی بورس شورای
 31/4/92مورخ 

گذاری مرکزی از محل سقف کارمزد شرکت سپرده
رداد : تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی در پایان دورة قرا

ز ارزش قرارداد برحسب قیمت تسویه آخرین رو 005/0
 همعامل

 کارمزد بورس 00008/0 00008/0 00016/0

جدول 
 (10شماره

معامالت 
قراردادهای آتی 

 سهام

 کارمزد سپرده گذاری 00008/0 00008/0 00016/0

 کارمزد کارگزاران 0008/0 0008/0 0016/0

 مدیریت فناوری 00004/0 00004/0 00008/0
 ازمانحق نظارت س 00008/0 00008/0 00016/0

 جمع کل 00108/0 00108/0 00216/0 

مصوبه یکصدو بیست و 
مدیره و جلسة هیئتچهارمین 

 سیصد و هشتمین( 1-1بند )
 2بند ،مدیرةجلسة هیئتصورت

 چهارصدوپنجاه و هفتمین
 چهارصدوهفتادوچهارمین2وبند

 سازمانصورتجلسه 

03/09/1387 
 و

23/6/1392 
3/3/96 

29/06/1396 
 

لسه شورا صورتج 1بند 
 3/5/1396مورخ

 

 کارمزد کارگزاران 00038/0 0038/0 00418/0 300 300 600

 (11جدول شمار
معامالت سهام و 
حق تقدم خرید 
سهام شرکتها و 

-سرمایهواحدهای 

های گذاری صندوق
گذاری در سرمایه

در زمان  (etf)سهام
 بازارگردان خرید

 مزد بورسکار 000032/0 00032/0 000352/0 300 300 600

 ذاریگکارمزد سپرده 000012/0 00018/0 000192/0 160 240 400

 حق نظارت سازمان 0003/0 0003/0 0006/0 100 100 200

200 120 80 00016/0 00015/0 00001/0 
کارمزد مدیریت 

 فناوری

در خصوص معامالت واحدهای فزوده اقل وانتقال و مالیات ارزش نمالیات قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی ،  7ماده 1بر اساس تبصره *
 گردد.گذاری اخذ نمیهای سرمایهگذاری صندوقسرمایه

 *مالیات 0 001/0 001/0

 جمع کل 000734/0 00575/0 006484/0 

مصوبه یکصدو بیست و 
مدیره و جلسة هیئتچهارمین 

 سیصد و هشتمین( 1-1بند )
 مدیرةجلسة هیئتصورت

 سازمان

03/09/1387 
 و

23/6/1392 
 

 3/5/1396مورخ
 

 (12جدول شماره  کارمزد کارگزاران 0038/0 00038/0 00418/0 300 300 600
معامالت سهام و 
حق تقدم خرید 
سهام شرکتها و 
واحدهای سرمایه 
گذاری صندوقهای 
سرمایه گذاری در 

در زمان  (etf)سهام
 فروش بازارگردان

 کارمزد بورس 00032/0 000032/0 000352/0 300 300 600

 گذاریکارمزد سپرده 00012/0 000018/0 000138/0 160 240 400

 حق نظارت سازمان 0003/0 0003/0 0006/0 100 100 200

 مدیریت فناوری 0001/0 000015/0 000115/0 80 120 200

در خصوص معامالت واحدهای نقل وانتقال و مالیات ارزش افزوده مالیات ی مالی ، قانون توسعه ابزارها و نهادها 7ماده 1بر اساس تبصره*
 *مالیات 0 0 **0
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 توضیحات

تاریخ مصوبه هیأت 
مدیره سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار

 تاریخ مصوبه شورا
جمع/سقف 

 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزد فروش

 )میلیون ریال( 

حداکثر مبلغ 
 کارمزد خرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

های مستقیم نقل ( مکرر قانون مالیات143ماده) -5تبصره براساس **گردد. گذاری اخذ نمیهای سرمایهقگذاری صندوسرمایه
از  و اوراق بهادار در بورس و فرابورس دارای مجوز از سازمان بورس بازارگردانانو انتقال اوراق بهادار بازارگردانی 

 ت.(معاف اس%5/0پرداخت مالیات )

 جمع کل 00464/0 000745/0 005385/0

 2، بندسیصدمین
، چهارصدوپنجاه و هفتمین

وچهارصدوهفتادوچهارمین 
صورتجلسه هیئت مدیره 

 سازمان

4/4/1392 
3/3/96 
29/6/1396 

31/4/92 
3/5/96 

 کارمزد کارگزاران 0038/0 0038/0 0076/0 300 300 600
 (13جدول شماره 

کارمزد معامالت 
واحدهای سرمایه 

های گذاری صندوق
سرمایه گذاری در 

 (etf)سهام 

 کارمزد بورس 00032/0 00032/0 00064/0 300 300 600

 سپرده گذاری 00012/0 00018/0 0003/0 160 240 400

 مدیریت فناوری 0001/0 00015/0 00025/0 80 120 200
 حق نظارت سازمان 0003/0 0003/0 0006/0 100 100 200

 

 جمع 00464/0 00475/0 00939/0 

سیصدمین صورتجلسه هیئت 
 مدیره سازمان

4/4/1392 31/4/92 

 کارمزد کارگزاران 002/0 002/0 004/0 200 200 400

شماره 
جول 

14
) 

ت 
ال

کارمزد معام
س

ی 
واحدها

رمایه 
ی 

سرمایه گذار
ی 

ق ها
صندو

ی 
گذار

ط*
ختل

م
(etf)

 

 کارمزد بورس 00016/0 00024/0 0004/0 160 240 400

400 240 160 00015/0 00009/0 00006/0 
کارمزد سپرده 

 گذاری

200 120 80 000125/0 000075/0 00005/0 
کارمزد مدیریت 

 فناوری
 حق نظارت سازمان 00016/0 00024/0 0004/0 80 120 200

 جمع 00243/0 002645/0 005075/0 

 2بندو  سیصدمین صورتجلسه
چهارصدوپنجاه و 

هفتمین صورتجلسه 
 هیات مدیره سازمان

4/4/1392 
03/03/1396 

 

31/4/92 
3/5/96 

 

 کارمزد کارگزاران 0006/0 0006/0 0012/0 50 50 100
 

شماره 
جدول 

15
) 

ت 
ال

کارمزد معام
ی 

واحدها
صندو

سرمایه
ق 

ی در 
گذار
ت*

ق با درآمد ثاب
اورا

(etf)
 

 کارمزد بورس 0001/0 0001/0 0002/0 20 20 40

 سپرده گذاری 000015/0 000015/0 00003/0 6 6 12
 مدیریت فناوری 00001/0 00001/0 00002/0 4 4 8

 حق نظارت سازمان 000025/0 000025/0 00005/0 100 100 200
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 توضیحات

تاریخ مصوبه هیأت 
مدیره سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار

 تاریخ مصوبه شورا
جمع/سقف 

 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزد فروش

 )میلیون ریال( 

حداکثر مبلغ 
 کارمزد خرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

 جمع 00075/0 00075/0 0015/0 

مصوبه یکصدو بیست و 
مدیره و جلسة هیئتچهارمین 

، سیصد و هشتمین( 1-1بند )
 چهارصدوهفتادوچهارمین

مدیرة جلسة هیئتصورت
 سازمان

03/09/1387 
 و

23/6/1392 
29/6/1396 

 

500 200 300 00238/0 002/0 00038/0 
 کارمزد کارگزاران

 
 (16جدول شماره 
-ایهواحدهای سرم

های گذاری صندوق
گذاری سرمایه
در  )etf(مختلط

زمان خرید 
 بازارگردان

 کارمزد بورس 000032/0 00024/0 000272/0 300 240 540

400 240 160 000102/0 00009/0 000012/0 
کارمزد سپرده 

 گذاری

200 120 80 000085/0 000075/0 00001/0 
کارمزد مدیریت 

 فناوری
 حق نظارت سازمان 00016/0 00024/0 0004/0 80 120 200

 جمع 000594/0 002645/0 003239/0 

مصوبه یکصدو بیست و 
مدیره و جلسة هیئتچهارمین 

 سیصد و هشتمین( 1-1بند )
مدیرة جلسة هیئتصورت

 سازمان

03/09/1387 
 و

23/6/1392 
29/6/1396 

 

 ارگزارانکارمزد ک 002/0 00038/0 00238/0 200 300 500

شماره
جدول 

17
) 

واح
سرمایه

ی 
دها

ق
صندو

ی 
گذار

سرمایه
ی 

ها
ی

گذار
 

ط 
ختل

م
)

etf
(

ش
ن فرو

در زما
 

ن
بازارگردا

 

 کارمزد بورس 00016/0 000032/0 000192/0 160 300 460

400 240 160 000078/0 000018/0 00006/0 
کارمزد سپرده 

 گذاری

200 120 80 000065/0 000015/0 00005/0 
کارمزد مدیریت 

 فناوری

 ق نظارت سازمانح 00016/0 00024/0 0004/0 80 120 200

 
 
 

 جمع 00243/0 000685/0 003115/0

مصوبه یکصدو بیست و 
مدیره و جلسة هیئتچهارمین 

 سیصد و هشتمین( 1-1بند )

03/09/1387 
23/6/1392 
3/3/96 

31/4/92 
3/5/96 

 (18جدول شماره  کارمزد کارگزاران 0 0006/0 0006/0 50 50 100
-واحدهای سرمایه

های گذاری صندوق
 کارمزد بورس 0 0001/0 0001/0 20 20 40

 کارمزد سپرده گذاری 0 000015/0 000015/0 6 6 12
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 توضیحات

تاریخ مصوبه هیأت 
مدیره سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار

 تاریخ مصوبه شورا
جمع/سقف 

 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزد فروش

 )میلیون ریال( 

حداکثر مبلغ 
 کارمزد خرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

مدیرة جلسة هیئتصورت
 سازمان

گذاری در سرمایه مدیریت فناوری 0 00001/0 00001/0 4 4 8
اوراق با درآمد 

در زمان  )etf(ثابت
 *خرید بازارگردان

 حق نظارت سازمان 000025/0 000025/0 00005/0 100 100 200
 جمع 000025/0 00075/0 000775/0 دباشی( کارمزد مشابه جدول فوق مینقش بازار ساز یفایباشد )ا ینیمع یمتیاوراق بهادار به کف ق دیکه بازار گردان متعهد به خر یدر صورت*

مصوبه یکصدو بیست و 
و  سیصد( 1-1بند ) ،چهارمین 

و  هشتمین
چهارصدوپنجاه و هفتمین 2بند

صورتجلسه هیات مدیره 
 سازمان

03/09/1387 
 و

23/6/1392 
03/03/1396 

31/4/92 
3/5/96 

 کارمزد کارگزاران 0006/0 0003/0 0009/0 50 50 100
 (19جدول شماره 

-واحدهای سرمایه

های گذاری صندوق
در  گذارییهسرما

اوراق با درآمد 
در زمان  )etf(ثابت

 *بازارگردان فروش

 کارمزد بورس 0001/0 00005/0 00015/0 20 20 40

 سپرده گذاری 000015/0 0000075/0 0000225/0 6 6 12
 مدیریت فناوری 00001/0 000005/0 000015/0 4 4 8

 حق نظارت سازمان 000025/0 000025/0 00005/0 100 100 200

 جمع 00075/0 0003875/0 0011375/0 دباشی( کارمزد مشابه جدول فوق مینقش بازار ساز یفایباشد )ا ینیمع یمتیاوراق بهادار به کف ق دیکه بازار گردان متعهد به خر یدر صورت*

مصوبه یکصدو بیست و 
سیصد ( 1-1بند ) چهارمین،
و  هشتمینو

مین چهارصدوپنجاه و هفت2بند
صورتجلسه هیات مدیره 

 سازمان

03/09/1387 
 و

23/6/1392 
03/03/1396 

31/4/92 

 کارمزد کارگزاران 0003/0 0006/0 0009/0 50 50 100
 (20جدول شماره 

-واحدهای سرمایه

های گذاری صندوق
در  گذاریسرمایه

اوراق با درآمد 
در زمان  )etf(ثابت

 *خرید بازارگردان

 کارمزد بورس 00005/0 0001/0 00015/0 20 20 40

 سپرده گذاری 0000075/0 000015/0 0000225/0 6 6 12
 مدیریت فناوری 000005/0 00001/0 000015/0 4 4 8

 حق نظارت سازمان 000025/0 000025/0 00005/0 100 100 200

 جمع 0003875/0 00075/0 0011375/0 دباشیم( کارمزد مشابه جدول فوق ینقش بازار ساز یفایباشد )ان ینیمع یمتیاوراق بهادار به کف ق دیکه بازار گردان متعهد به خر یدر صورت*

مصوبه یکصدو بیست و 
و  سیصد( 1-1بند ) ،چهارمین 

 2بند ،هشتمین
 چهارصدوپنجاه و هفتمین

چهارصدوهفتادوچهارمی2وبند
صورتجلسه هیات مدیره   ن

 سازمان

03/09/1387 
 و

23/6/1392 
03/03/1396 

31/4/92 

 کارمزد کارگزاران 0006/0 0003/0 0009/0 50 50 100
 (21جدول شماره 

-واحدهای سرمایه

های صندوق گذاری
گذاری در سرمایه

اوراق با درآمد 
در زمان  )etf(ثابت

 *فروش بازارگردان

 کارمزد بورس 0001/0 00005/0 00015/0 20 20 40

 سپرده گذاری 000015/0 0000075/0 0000225/0 6 6 12
 مدیریت فناوری 00001/0 000005/0 000015/0 4 4 8

 حق نظارت سازمان 000025/0 000025/0 00005/0 100 100 200

 جمع 00075/0 0003875/0 0011375/0 دباشیم( کارمزد مشابه جدول فوق ینقش بازار ساز یفایباشد )ان ینیمع یمتیاوراق بهادار به کف ق دیکه بازار گردان متعهد به خر یدر صورت*
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 توضیحات

تاریخ مصوبه هیأت 
مدیره سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار

 تاریخ مصوبه شورا
جمع/سقف 

 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزد فروش

 )میلیون ریال( 

حداکثر مبلغ 
 کارمزد خرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

 کارمزد کارگزاران 001/0 - 001/0 180 - 180 سهم کارگزار خریدار %80سهم کارگزار فروشنده و  20%
 (22جدول شماره 

 کلیه نویسیپذیره
های انواع صندوق

گذاری قابل سرمایه
به غیر  )etf(معامله

های ثابت ETFاز 
 و زمین و ساختمان

 دیره سازمانهیات م
21/10/1392 

03/03/1396 

29/6/1396 
 

 کارمزد بورس 00064/0 - 00064/0 400 - 400

 گذاریکارمزد سپرده 0001/0 - 0001/0 200 - 200

رداخت خواهد نویسی اولیه( پوره پذیرهدگذاری در نویس واحدهای سرمایهگذار ) یعنی پذیرهتوسط سرمایهنویسی اولیه هزینه معامالت در پذیره
کارمزد  001/0ز ا -نویسی دریافت نخواهد شدین پذیرهنوان یکی از طرفعای از صندوق به نویسی اولیه هیچگونه هزینهدر دوره پذیره -شد

 باشد.سهم کارگزار خریدار می %80سهم کارگزار فروشنده و  %20کارگزاران 
 جمع 00174/0 - 00174/0

 کارمزد کارگزاران 0006/0 0 0006/0 50 - 50 سهم کارگزار خریدار %80سهم کارگزار فروشنده و  20%

 (23جدول شماره 

 نویسیپذیره
های صندوق

گذاری قابل سرمایه
با  )etf(معامله

 درآمد ثابت 

 2سیصدمین صورتجلسه و بند
چهارصدوپنجاه و 

هفتمین صورتجلسه 
 هیات مدیره سازمان

4/4/1392 
03/03/1396 

31/4/92 
3/5/96 

 

 کارمزد بورس 0001/0 0 0001/0 20 - 20

 سپرده گذاری 000015/0 0 000015/0 6 - 6

 مدیریت فناوری 00001/0 0 00001/0 4 - 4

 حق نظارت سازمان 000025/0 0 000025/0 100 - 100

نویسی هدوره پذیر گذاری درنویس واحدهای سرمایهره) یعنی پذی گذارفقط از سمت خرید و توسط سرمایه:   نویسی اولیههزینه معامالت در پذیره

خرید  کارمزد 0006/0از  نویسی دریافت نخواهد شد وین پذیرهای از صندوق به عنوان یکی از طرفهیچگونه هزینهاولیه( پرداخت خواهد شد و 
 باشد.سهم کارگزار خریدار می %80سهم کارگزار فروشنده و  %20کارگزاران 

 جمع 00075/0 0 00075/0

 (24جدول شماره  کارمزد کارگزاران 0006/0 0 0006/0 50 - 50 سهم کارگزار خریدار %80سهم کارگزار فروشنده و  20%
نویسی پذیره

واحدهای 
گذاری سرمایه

های صندوق
گذاری زمین سرمایه

 (etf)و ساختمان

چهارصدوپنجاه و  2بند
هفتمین صورتجلسه 
 هیات مدیره سازمان

08/06/1393 
03/03/1396 

 

 کارمزد بورس  0001/0 0 0001/0 20 - 20

 گذاریسپردهکارمزد  000015/0 0 000015/0 6 - 6

 فناوری مدیریت 00001/0 0 00001/0 4 - 4
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 توضیحات

تاریخ مصوبه هیأت 
مدیره سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار

 تاریخ مصوبه شورا
جمع/سقف 

 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزد فروش

 )میلیون ریال( 

حداکثر مبلغ 
 کارمزد خرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

نویسی اولیه( در دوره پذیره یگذارنویس واحدهای سرمایه) یعنی پذیرهگذار نویسی اولیه:   فقط از سمت خرید و توسط سرمایههزینه معامالت در پذیره
سهم  %20مزد خرید کارگزاران کار 0006/0و از  نویسی دریافت نخواهد شدای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیرهپرداخت خواهد شد و هیچگونه هزینه

 باشد.سهم کارگزار خریدار می %80کارگزار فروشنده و 
 جمع 000725/0 0 000725/0

جلسه بات ز مصوا 4-2بند 
 –شورای عالی بورس  106

سیصدوسی و  3و2بندهای 
نهمین جلسه هیئت مدیره 

 سازمان

17/3/1393 
 106جلسه 12/3/1393

 شورا

ق دهند بر طبهای مذکورنسبت به معامالتی که مطابق ضوابط سازمان بورس انجام میمیزان کارمزد پرداختی صندوق
 یابد. های مقرر کاهشکارمزد  %20 مصوبات سازمان تا

 

( 25جدول شماره 
میزان کارمزد 
-پرداختی صندوق

گذاری های سرمایه
اختصاصی 
و بازارگردانی 

صندوق توسعه بازار 
 سرمایه 

چهارصدوپنجاه و  2بند
هفتمین صورتجلسه 
 هیات مدیره سازمان

08/06/1393 
03/03/1396 

- 

 کارمزد کارگزاران 0006/0 0006/0 0012/0 50 50 100
 (26جدول شماره 

کارمزد معامالت 
واحدهای 

گذاری سرمایه
های صندوق

زمین گذاری سرمایه
 و ساختمان

 کارمزد بورس  0001/0 0001/0 0002/0 20 20 40

 گذاریسپردهکارمزد  000015/0 000015/0 00003/0 6 6 12

 فناوری مدیریت 00001/0 00001/0 00002/0 4 4 8

 جمع 000725/0 000725/0 00145/0 رجوع شود. 9الی  6صندوق زمین و ساختمان به جداول شماره  در خصوص کارمزد بازارگردانی -

چهارصدوسی وششمین، 
چهارصدوپنجاه و چهارمین 

 چهارصدوهفتادوچهارمینو
صورتجلسه هیات مدیره 

 سازمان.
 صورتجلسه شورا 3بند 
 صورتجلسه شورا 2بند 

17/9/1395 

12/2/96 

29/6/1396 

22/9/1395 

03/5/1396 

( 27جدول شماره کارگزاران 0008/0 0008/0 0016/0 40 40 80
کارمزد معامالت و 

اعمال قرارداد 
اختیار معامله 

سهام و ابزارهای 
نوین مالی در 
بورس اوراق 

بهادار تهران و 
 فرابورس ایران

 *فرابورس/بورس 0 0 0 - - -

 *ذاریگسپرده 0 0 0 - - -

 *دیریت فناوریم 0 0 0 - - -

 **نظارت سازمانحق 0.00003 0.00003 0.00006 10 10 20
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 توضیحات

تاریخ مصوبه هیأت 
مدیره سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار

 تاریخ مصوبه شورا
جمع/سقف 

 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزد فروش

 )میلیون ریال( 

حداکثر مبلغ 
 کارمزد خرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

 شود.کارمزدها بر اساس ارزش معامله هر قرارداد محاسبه می -

دوره پایان ه در بورس تهران و فرابورس در کلیه معامالت اوراق اختیار معاملگذاری از محل تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی در سقف کارمزد شرکت سپرده -

 خواهد بود.  قیمت اعمال 0005/0قرارداد 

توجه با گرفته شده است. در دوره سه ماهه اول آغاز معامالت اوراق اختیار معامله و به منظور کمک به توسعه بازار این اوراق ، کارمزد ارکان صفر در نظر *

صورتجلسه هیات  اختیار معامله در بازار سرمایه، مصوبه چهارصد و سی و ششمین به درخواست ارکان بازار مبنی بر لزوم حمایت بیشتر از معامالت اوراق

طالع ثانوی تمدید از سایر ارکان به غیر از کارگزاران تا ا کارمزد مبنی بر عدم اخذ22/9/95و بند سه صورتجلسه شورا مورخ 17/9/95مدیره سازمان مورخ 

  .گردید 

( 1/0ن بورس یک دهم )ردادهای اختیار معامله در بازار سرمایه میزان کارمزد این معامالت برای سازماباتوجه به راه اندازی معامالت قرا   **
امالت اوراق اختیار شورا با عدم تعلق کارمزد معکارمزد سهام تعیین می گردد. با توجه به ضرورت حمایت از ابزارهای جدید در بازار سرمایه، 

 موافقت نمود. 1396 معامله به سازمان بورس تا پایان سال

 جمع 00083/0 00083/0 00166/0
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 در بورس اوراق بهادار تهرانسقف نرخ های خدمات ( ب

 تاریخ تصویب در
 هیئت مدیره

 حداکثر مبلغ
 )میلیون ریال(

 نوع خدمات شرح کارمزد نرخ خدمات

و  و مصوبه یکصد 2/3/86مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 
و  5/8/88ورخ پنجاه و ششمین جلسه م

 29/6/96چهارصدوهفتادوچهارمین جلسه مورخ 2بند
 هیئت مدیره سازمان بورس

غیر: به و بخش مت هر کارگزاریمیلیون ریال از  200به مبلغ بخش ثابت 
ی تا سقف درصد از درآمد ناشی از کارمزد معامالت هر کارگزار 5میزان 

ابت ثعضویت  میلیارد ریال تعیین گردید. همچنین مقرر شد سقف حق 5
یشنهاد و متغیر هر سال متناسب با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، با پ

 .تعدیل شود بورس تهران و فرابورس ایران و با تایید هیات مدیره سازمان

 در بورس شرکت های کارگزاریسقف حق عضویت ساالنه 

شماره 
جدول 

29
ت (

ی خدما
ف کارمزدها

سق
 

ن
س تهرا

بور
 

 میلیون ریال 200
 ق دسترسی به سیستم معامالتیسقف ح

 (کارگزاران به استثنا) بابت هر ایستگاه معامالتی

د و و مصوبه یکص 2/3/86مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ  
 و  5/8/88پنجاه و ششمین جلسه مورخ 

 
هیئت  29/6/96چهارصدوهفتادوچهارمین جلسه مورخ 2بند

 مدیره سازمان بورس

 س تهراندر اختیار هیات مدیره بور
 سقف اجاره محل ایستگاههای معامالتی بورس

 )به استثنای تاالرهای اختصاصی کارگزاران(

 200میلیون ریال و کف 1.000سرمایه ثبت شده شرکت تا سقف  002/0
 میلیون ریال

 شرکتهای بورسیساالنه درج سقف حق 

 ش هر شرکت در بورسحق پذیر میلیون ریال  1000سرمایه ثبت شده شرکت و حداکثر  002/0

و  03/03/1396مورخ چهارصدوپنجاه و هفتمین  2بند
 29/6/96چهارصدوهفتادوچهارمین جلسه مورخ 2بند

سمی ا)یک در ده هزار( سرمایه ثبتی صندوق/ارزش  0001/0به میزان 
 میلیون ریال 20میلیون ریال و کف  100اوراق، تا سقف 

در  هرانق بهادار تاورا نویسی در بورسکارمزد پذیرش/پذیره
 گذاری قابل معامله و اوراقهای سرمایهخصوص صندوق

 ماننزد سازو معاف از ثبت نزد سازمان(مشمول ثبت (بدهی 
وده و گذاری هزینه موسسین بهای سرمایهکارمزدهای صندوق

 های صندوق ثبت نخواهد شددر حساب

 29/6/96چهارصدوهفتادوچهارمین جلسه مورخ 2بند
حل فروش دو در ده هزار( از کل منابع مالی قابل تامین از م) 0002/0

عیین شد میلیون ریال ت 50میلیون ریال و کف  500سهام پایه، تا سقف 
 که توسط ناشر اوراق پرداخت می شود

 پذیرش اوراق اختیار فروش تبعی در بورس تهران
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 کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار سقف( ج
 

 رتاریخ تصویب د
 شورای عالی بورس

 حداکثر مبلغ
 )میلیون ریال(

 مبلغ قلحدا
 )میلیون ریال(

 نرخ خدمات
 (30جدول شماره

 کارمزد شرح

21/12/1385 
3/5/1396 

 کارمزد درخواست افزایش سرمایه مجوز داده شدهسرمایه  0005/0  200

21/12/1385 

ک میلیون ی میلیون ریال مبلغ مورد اختالف یا شکایت کارمزد 10تا  1 50
از مبلغ  %5/1میلیون ریال  10ریال تعیین می گردد. نسبت به مازاد 

 مورد اختالف یا شکایت به اضافه یک میلیون ریال

 رسیدگی به شکایات و اختالفات

 نیصدوششمی( س4)بند )
 اتیصورت جلسه ه

-سازمان  رهیمد
02/06/1392) 

 اوراق بهادار یسینورهیمزد تعهد پذسقف کار درصد ارزش فروش اوراق بهادار تعهد شده 7 - -

صورتجلسه  1بند 
شورای عالی بورس 

 22/9/1395مورخ 

ای کلی اصل قانون اجرای سیاست ه 6اجرای تکالیف قانونی ماده  راستای در های مشمول این ماده( سرمایه شرکت001/0یک در هزار ) 1 100
 (1396)قابل دریافت از ابتدای سال قانون اساسی  44

صورتجلسه  1 بند
شورای عالی بورس 

مورخ 
03/05/1396 

 
 

صورتجلسه  1بند 
شورای عالی بورس 

مورخ 

 کارمزد بررسی پذیرش اوراق بدهی کاالیی معاف از ثبت ارزش اوراق  0.0001 20 100

 ثبت اوراق بدهی نزد سازمان ارزش اوراق 0.0002 20 200

ن بودجه ساالنه ررسی درخواست انتشار اوراق بهادار به استناد قوانیکارمزد ب ارزش اوراق 0.0002 20 200
 کشور از طریق بازار سرمایه

 اوراق تهران بورسدر پذیرش ناشران  حق پذیرش بورساز   0.1 - -

 اوراق تهران بورسدر درج  حق درج بورساز  0.2 - -



 

 

 |  

 
14 
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 رتاریخ تصویب د
 شورای عالی بورس

 حداکثر مبلغ
 )میلیون ریال(

 مبلغ قلحدا
 )میلیون ریال(

 نرخ خدمات
 (30جدول شماره

 کارمزد شرح

 فرابورسدر پذیرش  حق پذیرش فرابورساز  0.1 - - 03/05/1396

 فرابورس در درج حق درج فرابورساز  0.2 - -

 درج در بازار پایه فرابورس حق درج فرابورس در بازار پایهاز  0.2 - -

 بررسی شرایط پذیرش کاال در بازار فیزیکی بورسهای کاالیی حق پذیرش بورسهای کاالییاز  0.1 - -

 ثبت شرکتهای سهامی عام نزد سازمان سرمایه ثبت شده 0.0005 - 50

 های مختلطثبت و  نظارت بر صندوق اندازه صندوق بر اساس مجوز 0.00005 - 5000

 های با درآمد ثابتثبت و نظارت بر صندوق اندازه صندوق بر اساس مجوز 0.00005 - 5000

رکتهای شها و ها، هلدینگثبت و نظارت بر نهادهای مالی غیر از صندوق سرمایه ثبت شده 0.0001 20 100
 سرمایه تامین

 ثبت و نظارت بر هلدینگها سرمایه ثبت شده 0.0001 50 200

 ثبت و نظارت بر  شرکتهای تامین سرمایه سرمایه ثبت شده 0.0001 - 200

 سایر

26/07/1393 

شرکت یاد شده تفویض شود. درضمن  ةهیئت مدیر هب (ه)به استثنای کارمزدهای مقرر بر ارزش معامالت سهام در هنگام تسوی مدیریت فن آوری های خدمات و کارمزدهای شرکتنرخ
تواند در صورت ضرورت در هر زمان نسبت به تعیین سازمان می ةشرکت در این زمینه باید قبل از اجرا به معاونت نظارت برنهادهای مالی سازمان اعالم گردد. هیئت مدیر ةمصوبات هیئت مدیر

 کند. گیرییمهای خدمات و کارمزدهای آن شرکت تصمسقف نرخ
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 شرکت بورس کاالی ایران
 * کاالی ایرانبورس  درمعامالت  سقف کارمزد (د

نوع کارمزد
 

 
 شرح کارمزد

لزی و محصوالت ف
 پتروشیمی*

 محصوالت کشاورزی
حداکثر 
مبلغ 

کارمزد 
خرید 

)میلیون 
 ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزد فروش 
 )میلیون ریال(

تاریخ مصوبه 
هیئت مدیره 

 سازمان

تاریخ 
مصوبه 
شورای 

 عالی بورس

 ضیحاتتو
 فروش خرید فروش خرید

شماره
جدول 

 
31

) 

ک
ت

ال
ارمزد معام

 300 300 . /00225 . /00225 0018/0 0 /0018 کارمزد کارگزار 
30/04/86 
18/10/86 

96/6/29 
- 

و  مصوبه پنجاه و نهمین
و  هشتادو دومین

 چهارصدوهفتادوچهارمین
 جلسه هیئت مدیره سازمان

 - 24/12/89 **100 **100 0005/0 0005/0 0005/0 0005/0 کاال بورسکارمزد 
مصوبه دویست و دهمین 
 جلسه هیئت مدیره سازمان

 9/12/89 - 120 80 00048/0 00032/0 00048/0 00032/0 ازمانحق نظارت س
مصوبه شورای عالی  2بند 

 بورس
  00323/0 00307/0 00278/0 00262/0 جمع کل

اره جدول شم
32 

آن  المللیدر رینگ صادراتی یا رینگ بینبرای معامالت کاالهای صادراتی عرضه شده در بورس کاالی ایران )که حسب مورد  سقف کارمزد دریافتی بورس **

. مبنای محاسبه (ن ریال از هر طرفمیلیو 200میلیون ریال به  100افزایش سقف کارمزد معامالت از )بدیامیلیون ریال افزایش می 200شوند( به معامله می بورس

 و نرخ کارمزد به روال سابق خواهد بود.

وپنجمین وچهل( سیصد5بند )

مدیرة صورتجلسۀ هیئت

 11/5/1393سازمان مورخ 

 (33جدول شماره 

قراردادهای 
 آتی سکه طال

تمام بهار 
آزادی طرح 
امام خمینی 

 شرح کارمزد

رمزد حداکثر مبلغ کا
خرید برای معامله هر 

 قرارداد )ریال(

حداکثر مبلغ کارمزد فروش برای 
 معامله هر قرارداد )ریال(

جمع 
کارمزدها 

 )ریال(

تاریخ مصوبه 
هیئت مدیره 

 سازمان

تاریخ 
 مصوبه شورا

 توضیحات

  40000 *20000 *20000 کارمزد بورس
19/12/86 
01/08/89 

- 
 هیأت مدیره سازمان جلسهنودمین مصوبه 

 ***ارمزد تسویه بورسک نمصوبه یکصد و نود و پنجمین جلسه هیئت مدیره سازما
 

50000 50000 100000 - 
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)اندازه قرارداد 
 سکه( 10

 کارمزد کارگزاران
 

20000** 20000** 40000 
 

- 

 حق نظارت سازمان
 

 صورتجلسه شورای عالی بورس 2بند  9/12/1389 - 8000 4000 4000

 188000 94000 94000 جمع کل

 ریال اخذ  10.000بلغمر حال حاضر باشد که داخذ توسط بورس کاال میمبلغ درج شده حداکثر کارمزد قابل *

 16.000ال حاضر مبلغ باشد که در حکارگزار می مبلغ درج شده حداکثر کارمزد قابل اخذ توسط **میگردد. 

    .از طرفین معامله اخذ می گردد ریال

 گردد. کارمزد تسویه:  بابت تسویه هر قرارداد آتی که منجر به تسویه نقدی یا تحویل***

 (34 جدول شماره

قراردادهای 
آتی شمش 

)اندازه طال
 10قرارداد 

 اونس(

 160000 80000 80000 کارمزد بورس

01/08/89 

 
 400000 200000 200000 **کارمزد تسویه بورس نمصوبه یکصد و نود و پنجمین جلسه هیئت مدیره سازما -

 160000 80000 80000 ارمزد کارگزارانک

 10000 حق نظارت سازمان
10000 

 
 مصوبه شورا 2بند  9/12/89 - 20000

 740000 370000 370000 جمع کل

 ردد.گنجر به تسویه نقدی یا تحویل *کارمزد تسویه:  بابت تسویه هر قرارداد آتی که م*

بر عهدة هیئت  ومدردیف های اول و های مذکور برای تعیین کارمزدهای قطعی در سقف*

های کارگزاری بر عهده شرکت ردیف سومر مورد مدیره شرکت بورس کاالی ایران و د

 .باشدعضو این بورس می

 

 (35جدول شماره
معامالت و کارمزد 

اعمال قرارداد اختیار 
 معامله سکه

 3200 1600 1600 کارگزاران
 چهارصد و سی و ششمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان - 17/9/1395

 0 0 0 *بورس

   -    **سازمان

 رارداد: یک سکه.هر ق -
 ریال. 5000کارمزد اعمال برای هر قرارداد  -

 اوراق ، کارمزد ارکان صفر در نظر گرفته شده است. نیمعامله و به منظور کمک به توسعه بازار ا اریدر دوره سه ماهه اول آغاز معامالت اوراق اخت *
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 جمع فروش *** خرید   *** شرح کارمزد نوع کارمزد

حداکثر 
رمزد مبلغ کا

 خرید

)میلیون 
 ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزد 
فروش 
)میلیون 

 ریال(

جمع/سقف 
 کارمزدها

 )میلیون ریال(

تاریخ مصوبه 
هیئت مدیره 

 سازمان
 توضیحات

 (36اره مجدول ش
 کارمزد معامالت

-صندوق واحدهای

 های سرمایه
 گذاری کاالیی

 200 100 100 0015/0 00075/0 00075/0 انکارگزار

03/03/1396 

چهارصدوپنجاه و  2بند
 اتیصورتجلسه ه نیهفتم

 سازمان رهیمد

 100 50 50 0004/0 0002/0 0002/0 بورس کاال

 100 50 50 00025/0 000125/0 /000125 سپرده گذاری

 100 50 50 00015/0 000075/0 000075/0 مدیریت فناوری

 0 0 0 0 0 0 حق نظارت سازمان

  0023/0 00115/0 00115/0 جمع

 (37جدول شماره 
کارمزد پذیره 

واحدهای نویسی 
 های سرمایهصندوق

 گذاری کاالیی

سهم کارگزار  %80سهم کارگزار فروشنده و  %20 100  - 100 00075/0 0 00075/0 انکارگزار
 خریدار

 50  - 50 0002/0 0 0002/0 بورس کاال

03/03/1396 

چهارصدوپنجاه و  2بند
 تایصورتجلسه ه نیهفتم

 سازمان رهیمد

 50  - 50 /000125 0 /000125 سپرده گذاری

 50  - 50 000075/0 0 000075/0 مدیریت فناوری

 0  - 0 0 0 0 حق نظارت سازمان

 00115/0 0 00115/0 جمع

س نویگذار ) یعنی پذیره:   فقط از سمت خرید و توسط سرمایههای کاالییصندوقنویسی هزینه معامالت در پذیره
نوان ای از صندوق به عنویسی اولیه( پرداخت خواهد شد و هیچگونه هزینهگذاری در دوره پذیرهواحدهای سرمایه

شنده سهم کارگزار فرو %20کارمزد خرید کارگزاران  00075/0نویسی دریافت نخواهد شد و از یکی از طرفین پذیره
 باشد.سهم کارگزار خریدار می %80و 
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 (38جدول شماره 
رمزد بازارگردان کا

-صندوقدر معامالت

گذاری سرمایه های
،گواهی کاالیی

سپرده کاالیی، 
قراردادهای آتی و 

قراردادهای 
 اختیارمعامله کاالیی

لت خرید بدون کارمزد و در حالت فروش نصف حالت ان در حازارگرددر صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی باشد )ایفای نقش بازارسازی( سقف کارمزد قابل پرداخت توسط با -
 باشد.عادی می

 .باشدالت عادی میحد و فروش نصف در صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی نباشد، سقف کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خری -

 ( 30/7/1396دیره سازمان مورخهیات مچهارصد و هشتادمین صورتجلسه 2بند -3/3/96مورخ  سازمان رهیمد اتیصورتجلسه ه نیچهارصدوپنجاه و هفتم 2بند)

 (39جدول شماره 

معامالت اموال 
غیر منقول در 

 *بازار فرعی

 200 100 100 0036/0 0 /0018 0018/0 کارمزد کارگزاران
4/4/1392 

سیصدمین صورتجلسه هیئت 
 200 100 100 001/0 0005/0 0005/0 کارمزد بورس مدیره سازمان 

  نرخ کارمزدها  نسبت به ارزش معامله است.* 0046/0 0023/0 0023/0 جمع

جدول شماره 
 کارمزد (40

و پذیره معامالت 
اوراق نویسی 

موازی سلف 
 استاندارد

 

 0012/0 0006/0 0006/0 کارمزد کارگزاران
50 50 100 

17/3/1393 
03/03/1396 

چهارصدوپنجاه و  2بند
هفتمین صورتجلسه 
 هیات مدیره سازمان

 0002/0 0001/0 0001/0 بورس کارمزد
20 20 40 

 00003/0 000015/0 000015/0 سپرده گذاریکارمزد 
6 6 12 

 00002/0 00001/0 00001/0 مدیریت فناوریکارمزد 
4 4 8 

 00145/0 000725/0 000725/0 جـــمع
ه عهده بانی به عهده ناشر اوراق و در صورتی که ناشر نهاد واسط باشد، ب نویسی کارمزد خرید و فروشپذیرهدر دوره 

 .است

شماره  جدول
 سقف کارمزد(41

 اوراقمعامالت 
موازی سلف 
زمان در  استاندارد

و فروش  خرید
 بازارگردان

ارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در معینی باشد )ایفای نقش بازارسازی( سقف کدر صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی  -1
 باشد.حالت خرید بدون کارمزد و در حالت فروش نصف حالت عادی می

خرید و فروش  سط بازارگردان در حالتدر صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی نباشد، سقف کارمزد قابل پرداخت تو -2
 باشد.نصف حالت عادی می

، 7، 6به جداول شماره  باشد .)میاوراق بدهی در سایر بورس ها  بازارگردان کارمزدمشابه موازی استاندارد اوراق سلف  کارمزد بازارگردان در زمان خرید و فروش  -
 .(رجوع شود 9و  8

 

17/3/1393 
03/03/1396 

چهارصدوپنجاه و  2بند
سه هفتمین صورتجل

 هیات مدیره سازمان
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 شرح کارمزد 
حداکثر مبلغ کارمزد 

معامله هر بار خرید برای 
 قرارداد )ریال( یک

حداکثر مبلغ 
کارمزد فروش 

هر برای 
 یکمعامله بار

 قرارداد )ریال(

جمع کارمزدها 
 )ریال(

تاریخ مصوبه هیئت مدیره 
 سازمان

 توضیحات تاریخ مصوبه شورا

جدول 
قرارداد (42شماره

 زعفران آتی 

 

 4000 2000 2000 کارمزد کارگزاران

02/03/1397 

10/05/1397 
- 

پانصد پانزدهمین و و پانصد

 و بیست و هفتمین

سه هیات مدیره صورتجل

 سازمان

 2000 1000 1000 بورس کارمزد
 6000 3000 3000 جمع

 10000 5000 5000 تحویل بورسزد کارم

 

 

 جمع  فروش خرید شرح کارمزد

حداکثر مبلغ 
کارمزد 

خرید)میلیون 
 ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزد 

فروش)میلیون 
 ریال(

جمع/سقف 
کارمزدها)میلیون 

 ریال(
 تاریخ مصوبه شورا

تاریخ مصوبه 
ئت مدیره هی

 سازمان

 (43جدول شماره
 کارمزد معامالت 
گواهی سپرده 

 کاالیی

 کارمزد کارگزاران
 

0015/0 0015/0 003/0 100 100 200 
مصوبه شورا 2بند 

 -9/12/89مورخ 
مصوبه شورا  1بند

مورخ 
3/05/1396 

سیصدوهفتادو  1بند 
دومین صورتجلسه 

سازمان هیات مدیره 
 11/3/94مورخ 

 200 100 100 0008/0 0004/0 0004/0 بورس کارمزد

 200 100 100 0005/0 00025/0 00025/0 سپرده گذاری

 200 100 100 0003/0 00015/0 00015/0 مدیریت فناوری

 100 50 50 0002/0 0001/0 0001/0 سازمان بورس

  0048/0 0024/0 0024/0 جمع

 (44جدول شماره 
کارمزد معامالت 
گواهی سپرده 

 سکه طال کاالیی

  200 100 100 0015/0 00075/0 00075/0 کارمزد کارگزاران
 
 

چهارصد و  1بند 
چهل و دومین و 

چهارصدوپنجاه  2بند
 100 50 50 0004/0 0002/0 0002/0 بورس کارمزد

 100 50 50 00025/0 000125/0 /000125 سپرده گذاری
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 نیو هفتم  100 50 50 00015/0 000075/0 000075/0 مدیریت فناوری
 اتیصورتجلسه ه

 رهیمد
 3/3/96سازمان

 100 50 50 0002/0 0001/0 0001/0 سازمان بورس
مصوبه شورا  1بند

03/05/1396 

  0025/0 00125/0 00125/0 جمع
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

  ورس کاالی ایرانب در خدمات کارمزد/سقف نرخ  ذ(
 

 (45جدول شماره

 شرح کارمزد/خدمات
 حداقل/حداکثر خنر مبنای محاسبه

 )میلیون ریال(

تاریخ مصوبه 
هیئت مدیره 

 سازمان

 توضیحات

 مصوبه پنجاه و نهمین جلسه  30/04/86 50 00007/0 ارزش برآوردی معامالت ساالنه حق پذیرش کاالی پذیرفته شده برای فلزات و کنستانتره

 مصوبه هشتاد و دومین جلسه 18/10/86 50 00007/0 ارزش برآوردی معامالت ساالنه حق پذیرش کاالی پتروشیمی

 مصوبه پنجاه و نهمین جلسه 30/04/86 معاف معاف - حق پذیرش کاالی کشاورزی

 مصوبه پنجاه و نهمین جلسه 30/04/86 150 0002/0 ارزش معامالت ساالنه حق الدرج کاالی پذیرفته شده برای فلزات و کنستانتره

 مصوبه پنجاه و نهمین جلسه 30/04/86 معاف معاف - ی کشاورزیحق الدرج کاالی پذیرفته شده برای کاال

 مصوبه هشتاد و دومین جلسه  18/10/86 150 0002/0 ارزش معامالت ساالنه حق الدرج کاالی پذیرفته شده برای کاالی پتروشیمی 

کاالی  حق عضویت کارگزاران عضو بورس کاالی ایران فقط با معامالت
 کشاورزی

- - 20 30/04/86 
مصوبه پنجاه و نهمین جلسه هیئت 

 مدیره سازمان

 30/04/86 100 - - حق عضویت سایر کارگزاران عضو بورس کاالی ایران
مصوبه پنجاه و نهمین جلسه هیئت 

 مدیره سازمان
  در بازار فرعیکارمزد پذیرش اموال غیر منقول 

 
ارزش کاالی مورد عرضه  بر اساس 

 قیمت پایه
( 1/0یک دهم )
 درصد

500  4/4/1392 
سیصدمین صورتجلسه هیئت مدیره 

 سازمان 
قابل  گذاریهای سرمایهنویسی در خصوص صندوقکارمزد پذیرش/پذیره

 معامله و اوراق بدهی مشمول ثبت نزد سازمان
ر دگذاری هزینه موسسین بوده و های سرمایهکارمزدهای صندوق(

ارزش اسمی /سرمایه ثبتی صندوق )های صندوق ثبت نخواهد شدحساب
 اوراق

0001/0 
میلیون  100تا سقف

ریال و کف 
 میلیون ریال20

3/3/1396 
چهارصدوپنجاه و هفتمین  2بند

 صورتجلسه هیات مدیره سازمان

 0002/0 نزد سازمان  نویسی اوراق بدهی کاالیی معاف از ثبتکارمزد پذیرش/پذیره
میلیون  200تا سقف 

 20ریال و کف 
 میلیون ریال
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 (45جدول شماره

 شرح کارمزد/خدمات
 حداقل/حداکثر خنر مبنای محاسبه

 )میلیون ریال(

تاریخ مصوبه 
هیئت مدیره 

 سازمان

 توضیحات

  پذیرش انبار در معامالت گواهی سپرده کاالیی کارمزد

 
رزش ریالی گردش برآوردی انبار ا

براساس قیمت بازار نقدی کاالی 
ش سپرده شده در انبار در تاریخ پذیر

  انبار

 در هزار  5
(005/0) 

یون میل 50حداقل 
 300ریال و سقف 

 میلیون ریال 
1395/02/28  

 

 

 بورس انرژیشرکت 

 مالت در بورس انرژیر( سقف کارمزد معا

تاریخ مصوبه هیأت 
مدیره سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار

 تاریخ مصوبه

 شورای بورس 

 

حداکثر مبلغ 
کارمزدفروش 
 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزدخرید 
 )میلیون ریال(

 نوع کارمزد شرح کارمزد خرید فروش جمع

14/11/1391 
 
 

 کارگزارانکارمزد  0015/0 0015/0 003/0 100 100

جدول شماره 
 مالت(معا64

کاالها و 
 قراردادهای

 موازی  سلف
 (برق-)فیزیکی

 کارمزد بورس انرژی 0004/0 0004/0 0008/0 **100 **100

 کارمزد سپرده گذاری 00025/0 00025/0 0005/0 100 100

 حق نظارت سازمان بورس 00032/0 00048/0 0008/0 80 120

 مدیریت فناوری 00015/0 00015/0 0003/0 100 100
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

تاریخ مصوبه هیأت 
مدیره سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار

 تاریخ مصوبه

 شورای بورس 

 

حداکثر مبلغ 
کارمزدفروش 
 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزدخرید 
 )میلیون ریال(

 نوع کارمزد شرح کارمزد خرید فروش جمع

 جمع کل 00262/0 0 /00278 0 /0054 

( 5بند )
وپنجمین وچهلسیصد

مدیرة صورتجلسة هیئت
سازمان مورخ 

11/5/1393 

تی یا رینگ ادرادر رینگ ص)که حسب مورد  انرژیبرای معامالت کاالهای صادراتی عرضه شده در بورس  سقف کارمزد دریافتی بورس** 
میلیون ریال  200میلیون ریال به  100افزایش سقف کارمزد معامالت از )یابدمیمیلیون ریال افزایش  200شوند( به معامله می آن بورس المللیبین

 .. مبنای محاسبه و نرخ کارمزد به روال سابق خواهد بود(از هر طرف

 47جدول شماره 

 

01/02/1394 
03/03/1396 

چهارصدوپنجاه و  2بند
ن صورتجلسه هفتمی

 هیات مدیره سازمان

- 

 کارمزد کارگزاران 0006/0 0006/0 0012/0 50 50 100

جدول شماره 
 کارمزد (48

معامالت و 
پذیره نویسی 

سلف اوراق 
 موازی استاندارد

 کارمزد بورس 0001/0 0001/0 0002/0 20 20 40

 سپرده گذاری 000015/0 000015/0 00003/0 6 6 12

 کارمزد مدیریت فناوری 00001/0 00001/0 00002/0 4 4 8 

واسط  به عهده ناشر اوراق و در صورتی که ناشر نهاد نویسی کارمزد خرید و فروشدر دوره پذیره
 باشد، به عهده بانی است

 جمع کل 000725/0 000725/0 00145/0

چهارصدوپنجاه  2بند
و هفتمین 

صورتجلسه هیات 
مورخ  مدیره سازمان

3/3/96 

ل پرداخت توسط بازارگردان در حالت ر صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی باشد )ایفای نقش بازارسازی( سقف کارمزد قابد -1
 باشد.خرید بدون کارمزد و در حالت فروش نصف حالت عادی می

ردان در حالت خرید و فروش نصف ی معینی نباشد، سقف کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگدر صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمت -2
 باشد.حالت عادی می

ورس ها مشابه کارمزد بازارگردان اوراق بدهی در سایر ب موازی استاندارد در زمان خرید و فروش  اوراق سلفکارمزد بازارگردان  -
 .(شودرجوع  9و  8، 7، 6د .) به جداول شماره باشمی

 

 جدول

 (49شماره
 کارمزد

معامالت اوراق 
موازی سلف 
در زمان  استاندارد

خرید و فروش 
 بازارگردان
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

تاریخ مصوبه هیأت 
مدیره سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار

 تاریخ مصوبه

 شورای بورس 

 

حداکثر مبلغ 
کارمزدفروش 
 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزدخرید 
 )میلیون ریال(

 نوع کارمزد شرح کارمزد خرید فروش جمع

 
چهارصد و  2بند 

هفتاد یکمین 
 مورخ صورتجلسه

1396/06/08 

 

و پنجاه و  ( مصوبۀ چهارصد1-2موضوع بند )"صندوق های زمین و ساختمان کارمزد معامالت و خدمات صندوق های پروژه مطابق با کارمزد
 .رجوع شود 26و  24. به جداول شماره تعیین و گردید "هفتمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

 جدول

 (50شماره
، کارمزد معامالت

پذیره نویسی و 
بازارگردانی 
صندوق های 

 پروژه

چهارصد و  2بند 
هفتاد یکمین 

 صورتجلسه مورخ

1396/06/08 

 

- 

 کارمزد کارگزاران 0015/0 0015/0 003/0 100 100

جدول شماره 
( کارمزد 51

معامالت اوراق 
 *گواهی ظرفیت

 کارمزد بورس انرژی 0004/0 0004/0 0008/0 100 100

 کارمزد سپرده گذاری 00025/0 00025/0 0005/0 100 100

 **حق نظارت سازمان بورس 0003/0 0003/0 0006/0 100 100

 مدیریت فناوری 00015/0 00015/0 0003/0 100 100
 کارمزد معامالت اوراق گواهی ظرفیت، مشابه کارمزد معامالت کاالها و قراردادهای سلف موازی*

 هیات مدیره سازمان تعیین شد. 14/11/1391استاندارد در بورس انرژی موضوع مصوبه مورخ 
س برای اوراق گواهی ظرفیت مصوبه شورای عالی بورپس از اخذ کارمزد حق نظارت سازمان **

 قابلیت اجرایی  واخذ را خواهد داشت.
ش نق یفایباشد )ا ینیمع یمتیاوراق بهادار به کف ق دیکه بازارگردان متعهد به خر یدر صورت ***

بدون کارمزد و در حالت  دی( سقف کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خریبازارساز
 .اشدی بم یفروش نصف حالت عاد

قابل  نباشد، سقف کارمزد ینیمع یمتیاوراق بهادار به کف ق دیکه بازارگردان متعهد به خر یصورت در
 .ی باشدم یو فروش نصف حالت عاد دیپرداخت توسط بازارگردان در حالت خر

 

 جمع 0026/0 0026/0 0052/0
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 بورس انرژی در سقف نرخ کارمزد/ خدمات( ز

 

 (  52جدول شماره

 د/خدماتشرح کارمز
 حداکثر) میلیون ریال( نرخ مبنای محاسبه

تاریخ مصوبه هیئت 
 مدیره سازمان

 توضیحات

 حق پذیرش کاالها در بورس انرژی 
ارزش برآوردی معامالت 

 ساالنه
0007/0 50 

20/8/1391 
مدیره تصویب در هیئت

سازمان بورس و اوراق 
 150 0002/0 ش معامالت ساالنهارز حق الدرج کاالی پذیرفته شده در بورس انرژی بهادار

 150 - سالیانه حق عضویت کارگزاران عضو
10/03/1393 

 سی و هشتمین سیصدو
مدیرة جلسة هیئتصورت

 200 - سالیانه و به ازای هر ایستگاه های معامالتیحق دسترسی کارگزاران به ایستگاه سازمان

های نویسی در خصوص صندوقکارمزد پذیرش/پذیره
بت نزد گذاری قابل معامله و اوراق بدهی مشمول ثهسرمای

 سازمان
 گذاری هزینه موسسینهای سرمایهکارمزدهای صندوق

 های صندوق ثبت نخواهد شدبوده و در حساب

سرمایه ثبتی صندوق/ارزش 
 اسمی اوراق

0001/0 
میلیون ریال و  100تا سقف
 میلیون ریال20کف 

3/3/1396 
چهارصدوپنجاه و  2بند

صورتجلسه  هفتمین
 هیات مدیره سازمان

اف از نویسی اوراق بدهی کاالیی معکارمزد پذیرش/پذیره
 ثبت نزد سازمان 

0002/0 
میلیون ریال و  200تا سقف 
 میلیون ریال 20کف 

 اوراق گواهی ظرفیت پذیرش کارمزد
برآوردی معامالت  ارزش

 ساالنه
 

0007/0 
 و ریال میلیون 100 سقف تا

 یالر میلیون 20 کف
8/6/1396 

چهارصد و هفتاد و 
یکمین صورتجلسه هیات 

 مدیره سازمان
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 شرکت فرابورس ایران

  معامالت در فرابورس ایرانانواع سقف کارمزد (ط

 توضیحات
تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 
 سازمان/شورا

جمع/سقف 
 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزدفروش 

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 دخریدکارمز

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

  .( یکصد و چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره6بند )-
  .مدیرة سازمانجلسة هیئتصورتدویست و دهمین -
جلسة و هفتادمین صورت ( دویست1بند )-

 .مدیرة سازمانهیئت
 2صوبة دویست و پنجاه و هفتمین، و بندم-

ه هیئت مدیره جلسچهارصدوهفتادوچهارمین 
 مدیرة سازمانجلسة هیئتصورت

 و6/4/1388

و 24/12/1389
15/07/1391 
20/03/1391  
29/6/1396 

600 300 300 00064/0 00032/0 00032/0 
معامالت  درکارمزد فرابورس ایران 

 بازار اول و دوم خرد

شماره 
جدول 

53
) 

سهام
ق تقدم 

سهام و ح
 

1000 500 500 00064/0 00032/0 00032/0 
های عرضه  کارمزد فرابورس ایران در

 * و معامالت بلوک و عمدهیکجا 

600 300 300 0076/0 0038/0 0038/0 
و  کارمزد کارگزاران در بازار اول و دوم

 بازار سوم

 کارمزد سپرده گذاری مرکزی 00012/0 00018/0 0003/0 160 240 400

 رمزد مدیریت فناوری کا 0001/0 00015/0 00025/0 120 180 300

 حق نظارت سازمان  0002/0 0003/0 0005/0 80 120 200  26/05/1388 شصت و دومین جلسه شورای عالی بورس 2بند 

نرخ  97مطابق با مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر گردید در سال 
 1/0هم درصد)درصد( به یک د5/0از نیم درصد)سهام و حق تقدم سهام مالیات فروش 

 ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یابد. درصد(
 مالیات 0 001/0 001/0 فاقد سقف فاقد سقف

، عمده در معامالت 29/6/9613بر اساس مصوبه چهارصدوهفتادوچهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ *
صرفاً د معامالت سقف کارمزشود، های مربوطه انجام میورالعملکه براساس دست و حق تقدم سهام سهام و بلوکعرضه یکجا 

 د پرداخت کند، افزایش یافت.درصد آن را فروشنده بای 50درصد آن را خریدار و  50میلیون ریال که  1.000به ایران بورس فرابرای 
 

 جمع 00454/0 00575/0 01029/0

( 1بند ) و مصوبه دویست و هجدهمین  8بند 
 تادمین و هف دویست

 چهارصدوهفتادوچهارمین 2بند  و پنجاه و هفتمین و 

 و  31/2/1390
15/07/1391 

 

 (54جدول شماره  کارمزد فرابورس ایران 00032/0 00032/0 00064/0 300 300 600

معامالت اوراق 
بهادار در  بازار 

 کارمزد کارگزاران 0038/0 0038/0 0076/0 300 300 600

 کارمزد سپرده گذاری مرکزی 00012/0 00018/0 0003/0 160 240 400
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 توضیحات
تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 
 سازمان/شورا

جمع/سقف 
 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزدفروش 

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 دخریدکارمز

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

 و 20/03/1391 مدیرة سازمانجلسة هیئتصورت
29/6/1396 

 کارمزد مدیریت فناوری  0001/0 00015/0 00025/0 120 180 300
 پایه
 

 شصت و دومین جلسه شورای عالی بورس 2بند 
26/05/1388 

 
200 120 80 0005/0 0003/0 0002/0 

 
 سازمان حق نظارت
 

سهام  ات فروشنرخ مالی 97مطابق با مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر گردید در سال 
 بد.کاهش یافروش درصد(ارزش  1/0درصد( به یک دهم درصد)5/0از نیم درصد) و حق تقدم سهام

 مالیات 0 001/0 001/0 فاقد سقف فاقد سقف

 جمع 00454/0 0/005750 01029/0 

 وبه یکصدو چهل و هفتمینمص
، سیصد و سی و هفتمین و دویست و هشتمین ،

جلسه هیئت چهارصدوپنجاه و هفتمین  2بند
 مدیره سازمان

6/4/1388 
 و

 3/3/93و14/12/1389
03/03/96 

( 55جدول شماره کارمزد کارگزاران 0006/0 0006/0 0012/0 50 50 100
معامالت  کارمزد

و پذیره نویسی 
انواع اوراق 

گواهی ی* و بده
سپرده سرمایه 

 گذاری
 

 کارمزد بورس 0001/0 0001/0 0002/0 20 20 40

 سپرده گذاری 000015/0 000015/0 00003/0 6 6 12

 کارمزد مدیریت فناوری 00001/0 00001/0 00002/0 4 4 8

 عهده بانی است. راق و در صورتی که ناشر نهاد واسط باشد، بهنویسی انواع اوراق بدهی کارمزد خرید و فروش: به عهده ناشر اودر دوره پذیره -

 جمع 000725/0 000725/0 00145/0 اوراق بدهی شامل: انواع صکوک از جمله)اجاره، مشارکت، مرابحه، استصناع، رهنی، منفعت، اوراق خزانه اسالمی( -

چهارصدوپنجاه و هفتمین  2بند
  صورتجلسه هیات مدیره سازمان

3/3/96 

کارمزد قابل پرداخت توسط  صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی معینی باشد )ایفای نقش بازارسازی( سقف در -1
 باشد.بازارگردان در حالت خرید بدون کارمزد و در حالت فروش نصف حالت عادی می

وسط بازارگردان در حالت خرید تمعینی نباشد، سقف کارمزد قابل پرداخت  در صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق بهادار به کف قیمتی -2
 باشد.و فروش نصف حالت عادی می

ان مشابه کارمزد بازارگرد بدهی و گواهی سپرده سرمایه گذاریکارمزد بازارگردان در زمان خرید و فروش  اوراق  -
 رجوع شود.  )،9و  8، 7، 6باشد .) به جداول شماره می تهراناوراق بدهی در بورس 

 (56 جدول شماره
کارمزد معامالت 

بدهی،  انواع اوراق
گواهی سپرده 

در  سرمایه گذاری
زمان خرید و 

 فروش بازارگردان

 

یکصد و هفتاد و یکمین صورتجلسة  3بند 
 مدیرة سازمانهیئت

 و22/12/1388
28/3/90 

 کارمزد کارگزاران 004/0 0015/0 0055/0 100 100 200
 (57 جدول شماره

وراق حق تقدم ا
استفاده از 
تسهیالت 

یکصد و هفتاد و یکمین صورتجلسة  3بند 
 مدیرة سازمانهیئت

22/12/1388 
 کارمزد فرابورس 0004/0 0004/0 0008/0 50 50 100
 کارمزد سپرده گذاری مرکزی 0004/0 0004/0 0008/0 50 50 100
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 توضیحات
تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 
 سازمان/شورا

جمع/سقف 
 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزدفروش 

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 دخریدکارمز

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

 عالی صورتجلسة شورای
 و 3/12/88
5/2/1390 

 حق نظارت سازمان 0001/0 0001/0 0002/0 50 50 100
 مسکن

 جمع 0049/0 0024/0 0073/0 

 2یکصد و نود و هفتمین، بند 1بند 
صورتجلسه هیات مدیره چهارصدوهفتادوچهارمین 

 سازمان
 

22/8/1389 
29/6/1396 

 کارگزاران 0008/0 0002/0 001/0 144 36 180

 (58جدول شماره 
پذیره نویسی 

های شرکت
سهامی عام در 

شرف تاسیس در 
 *فرابورس

 کارمزد فرابورس 0 00064/0 00064/0 0 400 400

 کارمزد سپرده گذاری مرکزی 0 0001/0 0001/0 0 200 200
شصت و دومین جلسه شورای عالی بورس و  2بند 

 ( صورتجلسة شورا4بند )
و  26/5/1388
5/2/1390** 

 رت سازمانحق نظا 0 0005/0 0005/0 0 200 200

رداخت و جزء هزینه در فرابورس تماماً توسط مؤسسین شرکت پ سهامی عام در شرف تاسیس*کارمزدهای پذیره نویسی شرکت های 
 های تأسیس شرکت منظور خواهد شد.

اً توسط ناشر نویسی تمامهای سهامی عام در صورت درخواست مکتوب ناشر، حق نظارت سازمان بابت پذیرهدر افزایش سرمایة شرکت **
 های مصوب پرداخت خواهد گردید.با رعایت سقف

 جمع 0008/0 00144/0 00224/0

 2وبند  سیصد و هشتمین( 1-1بند )
مدیرة جلسة هیئتصورتچهارصدوهفتادوچهارمین 

 سازمان

23/6/1392 
29/6/1396 

 کارمزد کارگزاران 00038/0 0038/0 00418/0 300 300 600

 (59جدول شماره 
ت سهام و معامال

 حق تقدم خرید
در سهام شرکتها 

خرید زمان 
 بازارگردان

 بورس فراکارمزد  000032/0 00032/0 000352/0 300 300 600

 کارمزد سپرده گذاری 000012/0 00018/0 000192/0 160 240 400

 حق نظارت سازمان  0002/0 0003/0 0005/0 80 120 200

 کارمزد مدیریت فناوری 00001/0 00015/0 00016/0 80 120 200
درصد( به 5/0از نیم درصد) سهام سهام و حق تقدم نرخ مالیات فروش 97مطابق با مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر گردید در سال 

 مالیات 0 0/001 0/001 ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یابد. درصد( 1/0یک دهم درصد)

شنده ن)فروسمت خرید، کارمزد بازارگردان درزمان خرید است و کارمزدهای سمت فروش، کارمزد طرف مقابل بازارگرداکارمزدهای  
 باشد.ل میبه همین منوا معامالت بازارگردان در زمان خریدالزم به ذکر است سایرجداول ذیل در خصوص  سهم به بازارگردان(  است.

 جمع کل 000634/0 0/00575 0/006384

 2وبند  سیصد و هشتمین( 1-1ند )ب
مدیرة جلسة هیئتصورت چهارصدوهفتادوچهارمین

23/6/1392 
29/6/1396 

 (60جدول شماره کارمزد کارگزاران 0038/0 00038/0 00418/0 300 300 600
 بورسفراکارمزد  00032/0 000032/0 000352/0 300 300 600معامالت سهام و 
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

 توضیحات
تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 
 سازمان/شورا

جمع/سقف 
 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزدفروش 

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 دخریدکارمز

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

حق تقدم خرید  کارمزد سپرده گذاری 00012/0 000018/0 000138/0 160 240 400 سازمان
سهام شرکتها 

درفروش 
 بازارگردان

 حق نظارت سازمان 0002/0 0003/0 0005/0 80 120 200

 کارمزد مدیریت فناوری 0001/0 000015/0 000115/0 80 120 200

ار )خریدن، کارمزد طرف مقابل بازارگرداخریدارمزدهای سمت است و ک فروش، کارمزد بازارگردان درزمان فروشسمت  کارمزدهای
 باشد.می به همین منوال فروشمعامالت بازارگردان در زمان الزم به ذکر است سایرجداول ذیل در خصوص  است. سهم از بازارگردان(

زارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از بهادار با های مستقیم نقل و انتقال اوراق( مکرر قانون مالیات143اده)م -5تبصره براساس **

 .ت(معاف اس%5/0از پرداخت مالیات )سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس 

 **مالیات 0 0 0

 جمع 00454/0 000745/0 005285/0

 

 توضیحات
تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 

 سازمان

تاریخ مصوبه 
 شورا

جمع/سقف 
 کارمزدها

 )میلیون ریال(

کثرمبلغ حدا
 فروشکارمزد

 )میلیون ریال(

حداکثرمبلغ 
 کارمزدخرید

 )میلیون ریال(
  شرح کارمزد خرید فروش جمع

 2، بندسیصدمین
چهارصدو پنجاه 

،  وهفتمین
  چهارصدوهفتادوچهارمین
صورتجلسه هیئت مدیره 

 سازمان

4/4/1392 
03/03/96 

29/6/96 

31/4/92 
03/05/96 

 

 (61جدول شماره  کارمزد کارگزاران 0038/0 0038/0 0076/0 300 300 600
کارمزد معامالت 
-واحدهای سرمایه

صندوق  گذاری
های سرمایه 

گذاری در سهام 
(etf) 

 
 
 

 
 

 بورسفراکارمزد  00032/0 00032/0 00064/0 300 300 600

400 240 160 0003/0 00018/0 00012/0 
کارمزد سپرده 

 گذاری

200 120 80 00025/0 00015/0 0001/0 
کارمزد مدیریت 

 فناوری
 حق نظارت سازمان 0003/0 0003/0 0006/0 100 100 200

 جمع 00464/0 00475/0 00939/0 

سیصدمین صورتجلسه 
 هیئت مدیره سازمان

4/4/1392 31/4/92 
 (62جدول شماره  کارمزد کارگزاران 002/0 002/0 004/0 200 200 400

کارمزد معامالت 
سرمایه واحدهای 

 بورسفراکارمزد  00016/0 00024/0 0004/0 160 240 400

کارمزد سپرده  00006/0 00009/0 00015/0 160 240 400
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 ها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نرخ کارمزد

گذاری صندوق های  گذاری
سرمایه گذاری 

 200 120 80 000125/0 000075/0 00005/0 (etf)مختلط
کارمزد مدیریت 

 فناوری
 حق نظارت سازمان 00016/0 00024/0 0004/0 80 120 200

 
 

 جمع 00243/0 002645/0 005075/0

 2بند و  سیصدمین
چهارصدوپنجاه و 

هفتمین صورتجلسه 
  هیات مدیره سازمان

4/4/1392 
03/03/1396 

31/4/92 
3/5/96 

 کارمزد کارگزاران 0006/0 0006/0 0012/0 50 50 100

 (63جدول شماره 
کارمزد معامالت 
-واحدهای سرمایه

ری صندوق گذا
گذاری در سرمایه

اوراق با درآمد 
 (etf)ثابت

 بورسفراکارمزد  0001/0 0001/0 0002/0 20 20 40

12 6 6 00003/0 000015/0 000015/0 
کارمزد سپرده 

 گذاری

8 4 4 00002/0 00001/0 00001/0 
کارمزد مدیریت 

 فناوری
 ق نظارت سازمانح 000025/0 000025/0 00005/0 100 100 200

 جمع 00075/0 00075/0 0015/0 مراجعه شود. 23مشابه بورس تهران است. به جدول شماره در فرابورس ، ثابت  ETFکارمزد پذیره نویسی 

چهارصدوپنجاه و  2بند
هفتمین صورتجلسه هیات 

 مدیره سازمان

08/06/1393 

03/03/1396 
- 

 رگزارانکارمزد کا 0006/0 0006/0 0012/0 50 50 100
( 64جدول شماره 

کارمزد  معامالت  
-واحدهای سرمایه

های صندوقگذاری 
 زمین و ساختمان

 

 کارمزد بورس  0001/0 0001/0 0002/0 20 20 40

 گذاریسپردهکارمزد  000015/0 000015/0 00003/0 6 6 12

8 4 4 00002/0 00001/0 00001/0 
 مدیریتکارمزد 

 فناوری
 جمع 000725/0 000725/0 00145/0 مراجعه شود. 42مشابه بورس تهران است. به جدول شماره در فرابورس،  زمین و ساختمان ETFپذیره نویسی کارمزد 

چهارصدوپنجاه و  2بند
 2وبندهفتمین 

چهارصدوهفتادوچهارمین 
صورتجلسه هیات مدیره 

  سازمان

 21/10/1392 
03/03/1396 

29/6/1396 
- 

( 65جدول شماره کارمزد کارگزاران 001/0 - 001/0 180 - 180
نویسی کارمزد پذیره

واحدهای 
 گذاری کلیهسرمایه

انواع صندوقهای 
به   گذاریسرمایه

غیر از صندوق های 
سرمایه گذاری 

صندوقهای ثابت و 
 زمین و ساختمان

 بورسفراکارمزد  00064/0 - 00064/0 400 - 400

 گذاریکارمزد سپرده 0001/0 - 0001/0 200 - 200

( پرداخت نویسی اولیهگذاری در دوره پذیرهنویس واحدهای سرمایهگذار ) یعنی پذیرهنویسی اولیه توسط سرمایههزینه معامالت در پذیره
در خصوص  -د شدنویسی دریافت نخواهن یکی از طرفین پذیرهای از صندوق به عنوانویسی اولیه هیچگونه هزینهدر دوره پذیره -خواهد شد

 باشد.سهم کارگزار خریدار می %80سهم کارگزار فروشنده و  %20کارمزد کارگزاران 
 جمع 00174/0 - 00174/0
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از مصوبات جلسه  4-2بند 
 –بورس  یعال یشورا 106

و  یصدوسیس 3و2 بندهای
 رهیمد ئتیجلسه ه نینهم

   سازمان

17/3/1393 12/3/1393 
 %20مان تا دهند بر طبق مصوبات سازهای مذکورنسبت به معامالتی که مطابق ضوابط سازمان بورس انجام میمیزان کارمزد پرداختی صندوق

 کارمزد های مقرر کاهش یابد.
 

 (66جدول شماره
میزان کارمزد 
-پرداختی صندوق

گذاری های سرمایه
اختصاصی 
و  بازارگردانی

 صندوق توسعه بازار

و  نیصدوهشتمیمصوبه س
نجاه و چهارصدوپ 2بند

هفتمین صورتجلسه هیات 
 مدیره سازمان

23/6/1392 
08/06/1393 
03/03/1396 

مصوبه شورا  1بند 
 3/5/1396مورخ 

مشابه )هامگذاری در سگذاری انواع صندوقهای سرمایهکارمزد بازارگردان در فرابورس در زمان خرید و فروش واحدهای سرمایه
 جداولمشابه )مختلطصندوقهای ، (21،20،19،18جداول مشابه )درآمدثابتبا  گذاریصندوقهای سرمایه،  (12و11جداول 
مربوط داول ، مشابه بورس اوراق بهادار تهران می باشد .) به ج(9،8،7،6جداول مشابه )های زمین و ساختمانو صندوق (17،16

 رجوع شود(.
 

 (67جدول شماره
کارمزد بازارگردان 

 معامالت در زمان
 (خرید و فروش)

سرمایه  واحدهای
گذاری انواع 

صندوقهای سرمایه 
 (ETF)گذاری

 توضیحات
تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 

 سازمان
 تاریخ مصوبه شورا

 جمع
 کارمزدها
)میلیون 

 ریال(

حداکثرمبلغ 
 کارمزدفروش
 )میلیون ریال(

حداکثرمبلغ 
 کارمزدخرید

)میلیون 
 ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

جدول 
(کارمز68شماره

اوراق د معامالت 
بهادار شرکت 
های سهامی 
خاص مبتنی 

بردارایی فکری 
و معامالت  –

اوراق بهادار 
مبتنی بر  دارایی 

 فکری

هارصدوهفتادوچهارمین چ
 سازمانجلسه هیئت مدیره 

27/2/1393 
1396-6-29 

مصوبه مورخ  1بند 
31/4/1392 

 

 کارمزد فرابورس ایران  00032/0 00032/0 00064/0 300 300 600

 کارمزد کارگزاران  0038/0 0038/0 0076/0 300 300 600

 جمع 00412/0 00412/0 00824/0 
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عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار شناسایی و تصویب شده است.  به "اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری"شورای عالی بورس،  31/4/1392صورتجلسه مورخ  1به استناد بند -
زارها و نهادهای مالی ، تمامی درآمدهای حاصل از قانون توسعه اب 7ماده 1قانون بازار هستند، به تصریح تبصره  1ماده  24ه اینکه ابزار های مالی نیز اوراق بهادار موضوع بند باتوجه ب

از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده  از نقل وانتقال اوراق مذکور نیزقانون بازار معاف از مالیات بوده و درآمد حاصل  1ماده  24سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند 
 گردد.مالیات نقل و انتقال اخذ نمی "معامالت اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری"باشند. لذا در خصوص معاف می

مکرر قانون مالیات  143درصد مالیات نقل وانتقال موضوع ماده  به میزان نیم "ردارایی فکریمعامالت اوراق بهادار شرکت های سهامی خاص مبتنی ب"الزم به ذکر است در خصوص -
 اخذ خواهد شد.

( صورتجلسه مورخ 3بند )
شورای عالی 24/9/93

 بورس
 

 نمود. ق بهادار، معاف( قانون بازار اورا4( ماده )8از پرداخت کارمزد سازمان بورس براساس بند ) را های نیکوکاریشورا صندوق
 
 

 (69جدول شماره 
های معافیت صندوق
 نیکوکاری

 (70جدول شماره 
اختیار معامله در 

شد .به جدول کارمزد معامالت و اعمال قرارداد اختیار معامله سهام در فرابورس ایران، مشابه بورس اوراق بهادار تهران می با فرابورس

 رجوع شود. 27شماره 

 

22/9/1395 17/9/1395 

ی و چهارصد و س
ششمین 

صورتجلسه هیات 
 مدیره سازمان.

صورتجلسه  3بند 
 شورا

 (71جدول شماره 
کارمزد معامالت 

واحدهای سرمایه 
صندوق گذاری 

سرمایه گذاری 
جسورانه در 

 فرابورس

به  است.منطبق بر کارمزدهای مصوب معامالت سهام  جسورانهسرمایه گذاری  گذاری صندوقکارمزد معامالت واحدهای سرمایه

 رجوع شود. 51جدول شماره 

 اصلح درآمدهای تمامی و قانون این چهارچوب در گذاری سرمایه صندوق درآمدهای تمامیقانون توسعه ابزارها:  7ماده  1تبصره **

 1384 بمصو ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون  )1 (یک مادة  )24  (بند موضوع بهادار اوراق در گذاری سرمایه از

 ارزش بر یاتمال و بردرآمد مالیات پرداخت از آنها ابطال و صدور از حاصل درآمدهای یا اوراق این انتقال و نقل از حاصل درآمدهای و

 وراقا ابطال و صدور و آنها انتقال و نقل بابت از و باشد می معاف 2/3/97افزوده مصوب  ارزش بر مالیات قانون موضوع افزوده

 .شد نخواهد مطالبه اتیمالی شده یاد بهادار

- 28/2/1395 

تصویب هیئت 
مدیرة سازمان 
بورس و اوراق 

 بهادار
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جدول 
شماره

72 
 سقف کارمزد مصوب شرح خدمت ردیف

دریافت 
 کننده

پرداخت 
 کننده

تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 
 سازمان/شورا

 توضیحات

خ ها
ف نر

سق
 ی

س ا
ت فرابور

شرک
ت 

خدما
ی

ن
را

 های کارگزاریشرکتحق عضویت ساالنه  1 

و  کارگزاریمیلیون ریال از هر  200بخش ثابت به مبلغ 
زد درصد از درآمد ناشی از کارم 5بخش متغیر: به میزان 

ردید. گمیلیارد ریال تعیین  5معامالت هر کارگزاری تا سقف 
همچنین مقرر شد سقف حق عضویت ثابت و متغیر هر سال 

رس پیشنهاد بومتناسب با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، با 
ان تعدیل تهران و فرابورس ایران و با تایید هیات مدیره سازم

 شود.

 
06/04/1388 
29/6/1396 

یکصدو چهل و 
و هفتمین 

چهارصدوهفتادوچها
جلسه هیئت رمین 

 مدیره سازمان

2 
حق دسترسی به سیستم فرابورس ریال برای هر 

 )به استثنا کارگزاران( ایستگاه
 میلیون ریال 200

 در اختیار هیات مدیره فرابورس اجاره محل ایستگاههای معامالتی 3

 در بازار اول و دوم شرکتهاساالنه درج حق  4
ل میلیون ریا1.000سرمایه ثبت شده شرکت تا سقف  002/0

 میلیون ریال 200و کف 

 یال میلیون ر 1000 سرمایه ثبت شده شرکت و حداکثر 002/0 در بازار اول و دوم حق پذیرش شرکتها 5

6 
ی وبازار شرکتها"الف"حق پذیرش در بازار پایه 

 کوچک و متوسط
 المیلیون ری 200سرمایه ثبت شده شرکت و حداکثر  002/0

7 
م حق درج بابت ایجاد قابلیت نقل و انتقال سها

  "ج" "ب"شرکتها در زمان ورود به بازار پایه 
 المیلیون ری 200اکثر سرمایه ثبت شده شرکت و حد 002/0

8 
ر حق درج ساالنه شرکتها در بازار پایه و بازا

 شرکتهای کوچک و متوسط
 میلیون ریال 500سرمایه ثبت شده شرکت تا سقف  002/0

 یلیون ریالم 50و کف 

 در بازار سومحق عرضه  9
 10با کف قابل عرضه اوراق بهادار ارزش اسمی  002/0

دویست و  8بند  31/2/1390 میلیون ریال 300سقف میلیون ریال و 
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جدول 
شماره

72 
 سقف کارمزد مصوب شرح خدمت ردیف

دریافت 
 کننده

پرداخت 
 کننده

تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 
 سازمان/شورا

 توضیحات

هجدهمین جلسه 
 هیات مدیره

10 
ق حق درج نماد جهت امتیازات خاص از جمله اورا

 تسهیالت مسکن
بار در میلیون ریال که فقط یک 100به ازای هر نماد مبلغ 

 زمان درج نماد جدید از ناشر دریافت می شود.
شرکت 
 فرابورس

 ناشر
22/12/1388 

29/6/96 

یکصد و  3بند 
و  هفتاد و یکمین

چهارصد و  2بند
 هفتاد وچهارمین
صورتجلسة 

 مدیرة سازمانهیئت

11 
در خصوص معامالت دارایی  سقف مبلغ حق عرضه

 فکری

 200ارزش پایه کل سهام/ اوراق قابل عرضه تا سقف  002/0
باشد. میلیون ریال کمتر ن 20میلیون ریال به صورتی که از 

ایل نحوه اخذ آن )میزان دریافت کارمزد در زمان فضمناً 
یف کردن و یا پس از معامله و سایر شرایط دریافت و تخف

های احتمالی بنا بر ارزش معامله( حسب مصوبات هیئت 
 مدیرة شرکت فرابورس خواهد بود.

 مدیرة سازمانهیئت 27/2/1393 

12 
ی سرمایه گذار گذاری صندوقدرج واحدهای سرمایه
 رانه در فرابورسجسو

یال میلیون ر 400یک در هزار سرمایه ثبتی صندوق تا سقف 
 (گرددبصورت  ساالنه از صندوق دریافت می)

 مدیرة سازمانهیئت 28/2/1395 صندوق فرابورس

13 
ه ی صدور مجوز صندوق سرمایکارمزد بررسی تقاضا

 گذاری جسورانه در فرابورس
 فرابورس میلیون 400قف در هزار سرمایه ثبتی صندوق تا س یک

متقاضیان 
مجوز دریافت 

 صندوق
 مدیرة سازمانهیئت 28/2/1395

 

14 

ادار اوراق به نویسی در بورسکارمزد پذیرش/پذیره
-های سرمایهتهران، فرابورس در خصوص صندوق

 ومشمول ثبت )گذاری قابل معامله و اوراق بدهی 
 (نزد سازمانمعاف از ثبت 

 

ک در ده هزار( سرمایه ثبتی )ی 0001/0به میزان 
 ومیلیون ریال  100صندوق/ارزش اسمی اوراق، تا سقف 

 میلیون ریال 20کف 
 03/03/1396 

 
29/6/96 

چهارصدوپنجاه و 
 هفتمین و 

چهارصدوه2بند
 فتادوچهارمین 

 
 فرابورسپذیرش اوراق اختیار فروش تبعی در  15

مین از محل )دو در ده هزار( از کل منابع مالی قابل تا 0002/0
 50میلیون ریال و کف  500فروش سهام پایه، تا سقف 
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جدول 
شماره

72 
 سقف کارمزد مصوب شرح خدمت ردیف

دریافت 
 کننده

پرداخت 
 کننده

تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 
 سازمان/شورا

 توضیحات

 میلیون ریال تعیین شد که توسط ناشر اوراق پرداخت می شود
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گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهشرکت سپرده  
 

جدول 
شماره 

73) 
 ردیف

 
 شرح خدمات

 توضیحات کنندهپرداخت نرخ خدمات

 

ی
سپرده گذار

ت 
شرک

ت 
ی خدما

خها
ف نر

سق
ف( 

 

 

 کارگزار ریال برای هر گروه 1.000.000ریال به ازای هر نفر تا سقف  500 هاصدورکد معامالتی گروهی به درخواست کارگزاری 1

مصوبه یکصد و هفتاد و 
یکمین جلسه مورخ 

  22/8/89و   22/12/88
مدیرة سازمان هیئت

 بورس و اوراق بهادار

2 
ش معامالت های گرداستخراج و چاپ گزارش

 ها و سهامدارانشرکت
 ریال در هر دفعه 80.000ریال به ازای هر برگ و حداقل  2500

ناشر/ سهامداران حقیقی و 
 حقوقی

3 
های الکترونیکی اطالعات استخراج و ارائه گزارش

 سهامداری 
 و حقوقیناشر/سهامداران حقیقی  ریال برای هر گزارش 600.000ریال به ازای هر رکورد تا سقف  60

4 
های الکترونیکی گردش استخراج و ارائه گزارش

 ها و سهامداران شامل گزارشمعامالت شرکت
 BBSهای فایل

هرماه  ریال به ازای 50.000ریال به ازای یک دوره شش ماهه و  500.000
 اضافه

ناشر/ سهامداران حقیقی و 
 حقوقی

 کارگزار وهریال برای هر گر 3.200.000نفر تا سقف ریال به ازای هر  2.600 تخصیص اتوماتیک سهام 5

6 

امل شنگهداری اوراق بهادار سهامداری و امور خدمات 
الح مشخصات، اوراق، اصسهام/گذاری اولیه سپرده

و  صدور گواهی نامه نقل و انتقال، انتقاالت قهری
 قانونی 

  ه،ری کاوراق بهادا/شاارکتهامیلیون ریال در هر سااال شاامساای برای  20الف( 
ی مرکزی ارزش اسمی کل اوراق سپرده شده نزد شرکت سپرده گذار /آنها سرمایه

 میلیارد ریال باشد، 250کمتر از  مساوی یا
، سرمایه اوراق بهاداری کهشرکتها/میلیون ریال در هر سال شمسی برای  40ب( 
یش از ب ارزش اسمی کل اوراق سپرده شده نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی آنها/
 باشد.میلیارد ریال 1000کمتر از مساوی یا و  250
، سرمایه هاوراق بهاداری ک شرکتها/ میلیون ریال در هر سال شمسی برای 60ج( 

بیش از  ارزش اسمی کل اوراق سپرده شده نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی انها/
 میلیارد ریال باشد. 1000

 ناشر اوراق

 کارمزد توثیق سهام 7

 میلیون سهم 25ال به ازای هر سهم تا سقف الف( پنج ری
یلیون م 50میلیون سااهم تا سااقف  25ب( چهار ریال به ازای هر سااهم مازاد بر 

 سهم
 لیون سهممی 75میلیون سهم تا سقف  50ج( سه ریال به ازای هر سهم مازاد بر 
 یلیون سهم م 100میلیون سهم تا سقف  75د( دو ریال به ازای هر سهم مازاد بر 

 میلیون سهم 100یک ریال به ازای هر سهم مازاد بر  هر(

 متقاضی توثیق
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جدول 
شماره 

73) 
 ردیف

 
 شرح خدمات

 توضیحات کنندهپرداخت نرخ خدمات

 انجام خدمات مربوط به افزایش سرمایه 8
های پستی که جداگانه دریافت ریال به ازای هر سهامدار بعالوة هزینه 7.500

 شودمی
 ناشر

 انجام خدمات مربوط به توزیع سود 9
انه دریافت می زینه های پستی که جداگریال به ازای هر سهامدر بعالوه ه 2.500

 شود
 ناشر اوراق 

10 
انجام خدمات مربوط به توزیع سود برای هر 

 (های بانکیهای سپردهوراق مشارکت و گواهیا)نوبت
  ناشر اوراق  ریال به ازای هر سهامدر 2.500

7% =   سقف کارمزد مدیریت صندوق 11  + درآمد غیر عملیاتی × 
قصندو طی دوره مبلغ استفاده شده از منابع 

مجموع سهم مشارکتها×تعداد روزهای کاری×2
×  اعضای صندوق جرایم

مصوبة سیصدوپنجمین 
جلسة صورت

مدیرة سازمان هیئت
 20/5/92بورس مورخ 

12 
گذاری گذاری بابت سپردهسقف کارمزد شرکت سپرده
 تسهیالت مسکناوراق حق تقدم 

ریافت دپذیرش توسط شرکت سپرده گذاری  که در ابتدای میلیون ریال 1500
 میشود

 ناشر

یکصد و هفتاد و  3بند 
چهارصد  2یکمین و بند

 مورخو هفتاد وچهارمین 
 و 22/12/1388

پانصد و  4بند 
هشتمین 

صورتجلسه 
 27/12/96مورخ

 
 

13 
ار نگهداری اسناد، مدارک و وثایق در فرآیند انتش

 صکوکاوراق
 

 ل طی عمر اوراق صکوکمیلیون ریا 25سالیانه مبلغ 
)پرداخت توسط نهاد واسط به 

گذاری مرکزی شرکت سپرده
 اوراق بهادار و تسویة وجوه

17/8/89 
30/03/90 
23/3/1396 
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جدول 
شماره 

73) 
 ردیف

 
 شرح خدمات

 توضیحات کنندهپرداخت نرخ خدمات

 سایر
 

14 
 صکوک توسط نهاد واسطانتشار اوراق 

 
 میلیون ریال طی عمر اوراق صکوک 450سالیانه مبلغ 

)پرداخت توسط بانی به نهاد 
 واسط(

17/8/89 
30/03/90 
23/3/1396 

 
 

15 
 ارائه خدمات به نهادهای واسط

 
 میلیون ریال 350سالیانه 

)پرداخت توسط نهاد واسط به 
 شرکت مدیریت دارایی مرکزی(

 
16 

اق جهت پرداخت بخشی از آخرین قسط، تصفیه و به هایی اورهمچنین مجموع سودهای بانکی ناشی از پرداخت زودهنگام بانی نسبت به سررسید اوراق طبق الزامات قراردادی، تجمیع شده و در سررسید ن
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه شود نیز موضوعیت داشته و باید توسط شرکت سپردهنفع بانی منظور گردد. این موضوع برای اوراق مشارکت که بدون نهادواسط و مستقیم توسط شرکت منتشر می

 .وجوه رعایت گردد

 ن بورس و اوراق بهادارنون کارگزاراکا

 )سهامی عام(بهادار  ق( سقف نرخ اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراو

 )میلیون ریال( نرخ خدمات توضیحات
 (74جدول شماره 

 شرح

 مصوبه هفتاد و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان
   03/09/86بورس و اوراق بهادار مورخ 

 انونحق ورودیه )حق پذیرش( ساالنه اعضای ک 50

 حق عضویت ساالنه اعضای کانون  100

 کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

 ( سقف نرخ اعضای کانون نهادهای سرمایه گذاری ایرانه

 توضیحات
 مبنای محاسبه

 نرخ خدمات )میلیون ریال( سقف )میلیون ریال(
 (75هجدول شمار
 شرح

مصوبه هفتاد و دومین جلسه هیئت 
اوراق بهادار مدیره سازمان بورس و 

 هیسرما یصندوقها یبرا
 حق ورودیه )حق پذیرش( ساالنه اعضای کانون در هزار مبلغ سرمایه  5/0یا  40 200 هیحداقل سرما یگذار
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 توضیحات
 مبنای محاسبه

 نرخ خدمات )میلیون ریال( سقف )میلیون ریال(
 (75هجدول شمار
 شرح

 ریسا یصندوق و برا   27/08/86مورخ 
 هیسرما نیآخر انیمتقاض

ثبت شده آنها مبنا قرار 
 خواهد گرفت.

 حق عضویت ساالنه اعضای کانون  در هزار مبلغ سرمایه  5/0یا  40 200

  


