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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

  شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 اوراق بهادار تهران در بورسکارمزدها سقف  الف(

 توضیحات

هیأت  تاریخ مصوبه
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

 

ند ب -مصوبه پنجاهمین جلسه 
و هفتادمین  ( دویست1)

صوبه م (6بند )-جلسة صورت
 -یکصدوهشتادویکمین جلسة
مصوبة دویست و پنجاه و 

چهارصدوپنجاه و  ،هفتمین
 2بندهفتمین و

بند  و چهارصدوهفتادوچهارمین
صورتجلسه  امین 652 یک

 سازمان

 و 02/02/1386
و  25/03/1389

15/07/1391 
20/03/1391 
03/03/1396 
29/06/1396 
01/04/1399 

 *کارگزاران 00304/0 00304/0 00608/0 300 300 600 -

شماره 
جدول 

1)
 

 
سهام

ق تقدم 
سهام و ح

 

- 600 300 300 000512/0 000256/0 000256/0 
در )بورس

 (معامالت خرد

- 1.000 500 500 000512/0 000256/0 000256/0 
در معامالت بورس)

 **(عمده و بلوک
 سپرده گذاری 000096/0 000144/0 00024/0 160 240 400 -

 مدیریت فناوری 00008/0 00012/0 0002/0 80 120 200 -

 مصوبة شورا 2بند 
 مصوبه شورا 1بند
 مصوبۀ شورا 2بند 

9/12/1389 
3/5/1396 
23/04/1399 

 حق نظارت سازمان 00024/0 00024/0 00048/0 100 100 200

 مالیات 0/0 005/0 005/0 فاقد سقف فاقد سقف - مکرر قانون مالیات مستقیم 143ماده 
مان معامله زارزش  سهامی کهسقف کارمزد کارگزاران در معامالت  30/10/1386جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ  هشتاد و چهارمینبر اساس مصوبه *

 تعیین گردید. "بیست هزار ریال"یا کمتر باشد،   میلیون ریال 5آنها 

که  امو حق تقدم سه و بلوک سهام در معامالت عمده 29/6/1396ین جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ بر اساس مصوبه چهارصدوهفتادوچهارم **

صد آن در 50ریدار و خدرصد آن را  50میلیون ریال که  1.000صرفاً برای بورس اوراق بهادار تهران به سقف کارمزد معامالت شود، های مربوطه انجام میبراساس دستورالعمل

 را فروشنده باید پرداخت کند، افزایش یافت.

کارمزد تمامی ارکان و کارگزاران در معامالت سهام و حق تقدم از   %30و همچنین تخصیص  %20به میزان  تغییرات کاهش کارمزد در معامالت سهام و حق تقدم سهام ***

 جمع کل 003712/0 0088/0 012512/0
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات

هیأت  تاریخ مصوبه
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

 

 الزم االجرا می باشد. 01/05/1399از ه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه سهام  حسب مورد به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمای

ششصد و  1درخواست استفساریه از هیئت مدیره در خصوص  بند : 08/05/1399ششصد و شصتمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ  7بند ****

 رمزددرصد از درآمد ناشی از کا 30تخصیصمطرح و مقرر شد  "با موضوع کاهش کارمزد در معامالت سهام 01/04/1399پنجاه و دومین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان مورخ 

رمایه موضوع گذاری مشترک توسعه بازار ستثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه تمامی ارکان بازار و کارگزاران حسب مورد به حساب صندوقو حق تقدم سهام  معامالت سهام 

محاسبه  (همان مصوبه(4-1( و )1-1درصدی موضوع بندهای) 20های مقرر قبل از کاهش )نرخهای قبلی مصوب شدهنسبت به نرخ، مصوبه مذکور(1-4( و )3-1( و )2-1ندهای)ب

 .گردد

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

 2وبند و هفتادمین دویست
بند و  چهارصدوهفتادوچهارمین

صورتجلسة  امین 652یک 
 مدیرة سازمانهیئت

 و 04/04/1390
15/07/1391 
29/06/1396 
01/04/1399 

3/5/1396 
23/04/1399 

 کارمزد کارگزاران 00304/0 00304/0 00608/0 300 300 600

 (2جدول شماره 
پذیره نویسی 
سهام و حق 

 **تقدم سهام

 کارمزد بورس 0 000512/0 000512/0 0 600 600

 سپرده گذاری 0 00024/0 00024/0 0 400 400

 مدیریت فناوری 0 0002/0 0002/0 0 200 200

 حق نظارت سازمان 0 00048/0 00048/0 0 200 200

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

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

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

 التفاوت توسط ناشر تأمین خواهد شد.نویسان کافی نباشد مابهعرضه پرداختی از سوی پذیره
ه کارمزد تمامی ارکان و کارگزاران در معامالت سهام و حق تقدم سهام حسب مورد به صندوق تثبیت و صندوق سرمای %30و تخصیص  %20تغییرات کاهش 

 الزم االجرا می باشد. 01/05/1399بازار سرمایه از  گذاری مشترک توسعه

 جمع کل 00304/0 004472/0 007512/0

بند  ،پنجاهمین هایمصوبه
 2(دویست و هشتمین و بند1)

چهارصدوپنجاه و هفتمین 
صورتجلسه هیات مدیره 

02/02/1386 
14/12/1389 

1396/03/03 

بنا به مصوبة شورای 
عالی بورس در مورخه 

21/12/85) 
- 

 کارمزد کارگزاران 0006/0 0006/0 0012/0 50 50 100
 ( 3جدول شماره

کارمزد معامالت 
و پذیره نویسی 

انواع اوراق 
گواهی و * بدهی

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

 سپرده گذاری 000015/0 000015/0 00003/0 6 6 12
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات

هیأت  تاریخ مصوبه
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

 

سپرده سرمایه  مدیریت فناوری 00001/0 00001/0 00002/0 4 4 8  سازمان
 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 - گذاری

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

 بورس: عالیشورای 20/06/1399 مورخ گذاران و سهامداراننامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایهآیینبراساس 

 باشد.نامه نیز معاف میی، بازارساز از پرداخت کارمزد معامالت موضوع این آیینعملیات بازارسازی از مصادیق عملیات بازارگردانی محسوب شده و عالوه بر معافیت مالیاتی بازارگردان

 

 (4جدول شماره 
فرایند 

 -بازارسازی
خرید و فروش 

 بازارساز

و مصوبه سیصد و هشتمین،  
چهارصدوپنجاه و  2بند

-2بند-هفتمین
ششصدوشصتمین 5

صورتجلسه هیات مدیره 
 سازمان

23/6/92 
3/3/96 
08/05/99 

 
 
 

- 

 کارمزد کارگزاران 00012/0 0006/0 00072/0 0 50 50

 (5جدول شماره 
کارمزد معامالت انواع 
اوراق بدهی، گواهی 

سپرده سرمایه 
 گذاری 

در معامالت 
بازارگردان در 

زمان 
خرید)دربورس 

 و فرابورس(تهران 

 کارمزد بورس 00002/0 0001/0 00012/0 0 20 20

 سپرده گذاری 000003/0 000015/0 000018/0 0 6 6

 مدیریت فناوری 000002/0 00001/0 000012/0 0 4 4

گردان(   است. الزم به ذکر است سایرجداول رکارمزدهای  سمت خرید، کارمزد بازارگردان درزمان خرید است و کارمزدهای سمت فروش، کارمزد طرف مقابل بازارگردان )فروشنده سهم به بازا*
 باشد.نیز به همین منوال می الت بازارگردان در زمان خریدمعامذیل در خصوص 

های بازارگردانی و سایر نهادهای مالی که مجوز تمامی اوراق بهادار موضوع بازارگردانی همه نهادهای مالی از جمله صندوق توسعه بازار سرمایه، صندوق**
خرید و فروش  تهران و فرابورس ایران طبق مقررات مربوط دریافت دارند، سقف نرخ کارمزدبازارگردانی اوراق بهادار قابل معامله را در بورس اوراق بهادار 

ه و گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوسپرده مدیریت فناوری بورس تهران، شرکتشرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت 
)جدول  ی مصوب، در هر معامله تعیین گرددد معامالت معمول اوراق بهادار با رعایت حداکثر سقف ریالهای کارمزدرصد سقف نرخ 20های کارگزاری، شرکت

 است(. تدوین شدهصورتجلسه هیات مدیره شصدوشصتمین ش 5-2با توجه به بند فوق موضوع بند فوق و سایر جداول بازارگردانی 

 جمع کل 000145/0 000725/0 00087/0
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات

هیأت  تاریخ مصوبه
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

 

و   مصوبه سیصد و هشتمین،
چهارصدوپنجاه و  2بند

-2بند -هفتمین
 ششصدوشصتمین 5

 هیات مدیره صورتجلسه
 سازمان

1396/03/03 
23/6/1392 

8/5/1399 
 

- 

 کارمزد کارگزاران 0006/0 00012/0 00072/0 50 50 100
 (6جدول شماره 

کارمزد معامالت انواع 
اوراق بدهی،گواهی 

-سپرده سرمایه

در معامالت گذاری، 
ر زمان دبازارگردان 

 در بورس فروش
 و فرابورس( تهران

 

 کارمزد بورس 0001/0 00002/0 00012/0 20 20 40

 سپرده گذاری 000015/0 000003/0 000018/0 6 6 12

 مدیریت فناوری 00001/0 000002/0 000012/0 4 4 8

 رجداولی. الزم به ذکر است سااستردان( بازارگ ازسهم  خریدار، کارمزد طرف مقابل بازارگردان )خریدسمت  یااست و کارمزده فروشکارمزد بازارگردان درزمان  ،فروشسمت   یکارمزدها *
 باشد.به همین منوال مینیز  فروشمعامالت بازارگردان در زمان در خصوص  لیذ

-  
 جمع 000725/0 000145/0 00087/0

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

پانصدوبیست 5بند ،نششمی
پانصد و چهل و وهفتمین،

 سازمان هشتمین

12/4/1389 
28/02/1392 
10/05/1397 
21/09/1397 

 

بنا به مصوبه 
عالی بورس مورخ شورای

31/4/92 
 مصوبه شورا  7بند 

26/09/1398 

 (7جدول شماره  کارمزد بورس 00008/0 00008/0 00016/0 200 200 400
 

ی آتمعامالت  
بد سهام، آتی س

 سهام
 

 کارمزد سپرده گذاری 00008/0 00008/0 00016/0 200 200 400

 کارمزد کارگزاران 0008/0 0008/0 0016/0 200 200 400

 مدیریت فناوری 00004/0 00004/0 00008/0 200 200 400
 **سازمانحق نظارت 00008/0 00008/0 00016/0 200 200 400

حل و از م 0.0005گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در قراردادهای آتی سهام و سبد سهام از محل تسویه نقدی ت سپردهضرایب کارمزد شرک*
  .ارزش قرارداد بر حسب قیمت تسویه روزانه در سررسید  0.005تسویه فیزیکی 

ردد ولیکن اخذ اندازی تا زمان توسعه معامالت ابزار مربوطه معاف گمان راهکارمزد حق نظارت سازمان در معامالت کلیه ابزارهای مشتقه از ز مقرر گردید **
ریافت ددر حال حاضر حق نظارت سازمان ) لی بورس و اوراق بهادار اخذ گرددکارمزد پس از توسعه معامالت)طبق نظر سازمان( براساس نرخ مصوب شورای عا

 62/09/1398صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ  7بند  (.شودنمی

 جمع کل 00108/0 00108/0 00216/0

مصوبه یکصدو بیست و 
مدیره و جلسة هیئتچهارمین 

 سیصد و هشتمین( 1-1بند )

03/09/1387 
 و

23/6/1392 

صورتجلسه شورا  1بند 
 3/5/1396مورخ

صورتجلسه  2بند

 (8جدول شماره کارمزد کارگزاران 000608/0 00304/0 003648/0 300 300 600
 

معامالت سهام و 
 کارمزد بورس 0000512/0 000256/0 0003072/0 300 300 600

 گذاریکارمزد سپرده 0000192/0 000144/0 0001632/0 160 240 400
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات

هیأت  تاریخ مصوبه
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

 

 2بند ،مدیرةجلسة هیئتصورت
 چهارصدوپنجاه و هفتمین

 چهارصدوهفتادوچهارمین2وبند
 ششصدوشصتمین5-2وبند

 سازمانصورتجلسه 

3/3/96 
29/06/1396 
08/05/1399 

 

 شورا
 16/07/1399مورخ

حق تقدم خرید  حق نظارت سازمان 000048/0 00024/0 000288/0 100 100 200
سهام شرکتها در 

زمان خرید 
 000016/0 00012/0 000136/0 80 120 200 بازارگردان

کارمزد مدیریت 
 فناوری

های بازارگردانی و سایر نهادهای مالی که مجوز از جمله صندوق توسعه بازار سرمایه، صندوق الیهمه نهادهای مموضوع بازارگردانی  تمامی اوراق بهادار
خرید و فروش  طبق مقررات مربوط دریافت دارند، سقف نرخ کارمزد در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایرانرا  بازارگردانی اوراق بهادار قابل معامله

ه و گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجون، شرکت فرابورس ایران، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپردهشرکت بورس اوراق بهادار تهرا
له تعیین های کارمزد معامالت معمول اوراق بهادار با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب، در هر معامدرصد سقف نرخ 20،و سازمان بورس های کارگزاریشرکت
و با  ششصدوشصتمین صورتجلسه هیات مدیره 5-2با توجه به بند فوق موضوع بنددانی در بورس تهران و فرابورس و سایر جداول بازارگر جدول فوقگردد )
 (.تدوین شده است درصد تخفیف80عادی کارمزد یعنی با درصد نسبت به حالت 20 نرخ اعمال

 مالیات* 0 005/0 005/0

0095424/0 0088/0 0007424/0 
 جمع کل

 

مصوبه یکصدو بیست و چهارمین 
( 1-1بند )مدیره و جلسة هیئت

-2وبند سیصد و هشتمین
  ششصدوشصتمین5
 مدیرة سازمانجلسة هیئتصورت

03/09/1387 
 و

23/6/1392 
08/05/1399 

 

 3/5/1396مورخ
صورتجلسه شورا  2بند

 16/07/1399مورخ
 

 رانکارمزد کارگزا 00304/0 000608/0 003648/0 300 300 600

 (9 جدول شماره
معامالت سهام و 
حق تقدم خرید 

سهام شرکتها در 
زمان فروش 

 بازارگردان

 کارمزد بورس 000256/0 0000512/0 0003072/0 300 300 600

 گذاریکارمزد سپرده 000096/0 0000288/0 0001248/0 160 240 400

 سازمانحق نظارت  00024/0 000048/0 000288/0 100 100 200

 مدیریت فناوری 00008/0 000024/0 000104/0 80 120 200
گذاری خصوص معامالت واحدهای سرمایه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی ، مالیات نقل وانتقال و مالیات ارزش افزوده در 7ماده 1بر اساس تبصره*

 گردد. گذاری اخذ نمیهای سرمایهصندوق

اوراق بهادار  دارای مجوز از سازمان بورس و بازارگردانانهای مستقیم نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی ( مکرر قانون مالیات143ماده) -5تبصره براساس *
 ت.(معاف اس%5/0از پرداخت مالیات ) در بورس و فرابورس

 *مالیات 0 0 0

 جمع کل 003712/0 00076/0 004472/0

 2سیصدمین، بند
نجاه و هفتمین، چهارصدوپ

وچهارصدوهفتادوچهارمین و 
 امین 634 ، 5-2بند 

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

11/01/1399 

31/4/92 
3/5/96 

 
20/03/1399 

  کارمزد کارگزاران 00095/0 00095/0 0019/0 300 300 600
 (10جدول شماره 

 
 

کارمزد معامالت 

 کارمزد بورس 00008/0 00008/0 00016/0 300 300 600

 سپرده گذاری 00003/0 000045/0 000075/0 160 240 400

 مدیریت فناوری 000025/0 0000375/0 0000625/0 80 120 200
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات

هیأت  تاریخ مصوبه
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

 

صورتجلسه هیئت مدیره 
 سازمان

 زمانحق نظارت سا 000075/0 000075/0 00015/0 100 100 200
واحدهای سرمایه 

های ندوقگذاری ص
سرمایه گذاری در 

 (etf)سهام 
گذار )یعنی واهد بود که این هزینه توسط سرمایهخهای موضوع این بند گذاری قابل معامله معادل کارمزد سمت خرید معامالت پس از اعمال نرخهای سرمایهنویسی اولیه کلیه صندوقهزینه معامالت در پذیره :1تبصره 

 یه( پرداخت خواهد شد.گذاری در دوره پذیره نویسی اولنویس واحدهای سرمایهپذیره

ار درصد سهم کارگز 80درصد سهم کارگزار فروشنده و  20ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیره نویسی دریافت نخواهد شد. از نرخ کارمزد سمت خرید کارگزاران در دوره پذیره نویسی اولیه هیچگونه هزینه :2تبصره 

 خریدار می باشد.

راق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، سقف نرخ کارمزد خرید و فروش شرکت بورس اوشورا:  20/03/99ومصوبه 11/01/99رمین مورخ ( ششصد و سی چها5-2بند )

اوراق     های کارمزد معامالت معمولرصد سقف نرخد 25، معادل گذاری قابل معاملههای سرمایهواحدهای صندوق از معامالت و سازمان بورس های کارگزاریگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتشرکت سپرده

  بهادار با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب، در هر معامله تعیین شد.اوراق 

 ده است.ش ویرایشتخفیف  درصد 75یعنی با  عادی سابق  حالتدرصد کارمزد 25و با لحاظ  (5-2)بند براساس بند فوق ها در بورس تهران و فرابورسETF انواع این جدول و سایر جداول مربوط به

 و          مبنی بر کاهش سقف نرخ کارمزد خرید 11/01/1399و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان مورخ  ( ششصد و سی5-2در خصوص موضوع  بند ):08/05/99ششصدوشستمین صورتجلسه مورخ  5بند 

های در واحدهای صندوقتصاصی بازارگردانی(گذاری اخمایههای سر)به استثنای صندوقگذاریهای سرمایهت تمامی صندوقگذاری قابل معامله، مقرر گردید در معامالهای سرمایهواحدهای صندوق تو فروش در معامال

ه در این حالت محاسبه نخواهد شد(، ولیکن ( همان مصوب5-1ف( لحاظ گردد و تخفیف مضاعف محاسبه نشود )تخفیف موضوع بند )( فوق الذکر )یک مرحله تخفی5-2گذاری قابل معامله، صرفاً همان تخفیف موضوع بند )سرمایه

 ."ازارگردانی نیز لحاظ خواهد شد( اشاره شده، تخفیفات مقرر ب5-2گذاری قابل معامله عالوه بر تخفیف موضوع بند   )های سرمایهدر معامالت بازارگردانی تمامی نهادهای مالی در واحدهای صندوق

 جمع 00116/0 0011875/0 0023475/0

-چهارصدوپنجاه2بندسیصدمین،

ششصدوسی و 5بندوچهارصدوهفتادوچهارمین وین،هفتمو

 ششصدوشصتمین5-2وبندرمیناچهوسی

 هیئت مدیره سازمان صورتجلسه

4/4/1392 
3/3/96 
29/6/1396 
11/01/1399 
08/05/1399 

31/4/92 
3/5/96 

20/03/1399 

صورتجلسه شورا  2بند
 16/07/1399مورخ

 

 کارمزد کارگزاران 00019/0 00095/0 00114/0 300 300 600

 (11شمارهجدول 
کارمزد معامالت 

واحدهای سرمایه 
گذاری صندوق
های سرمایه 

گذاری در سهام  
در زمان خرید 

 (etf)بازارگردان 

 مزد بورسکار 000016/0 00008/0 000096/0 300 300 600

 سپرده گذاری 000006/0 000045/0 000051/0 160 240 400

 مدیریت فناوری 000005/0 0000375/0 0000425/0 80 120 200

 حق نظارت سازمان 000015/0 000075/0 00009/0 100 100 200

 جمع 000232/0 0011875/0 0014195/0 
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات

هیأت  تاریخ مصوبه
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

 

-چهارصدوپنجاه2بندسیصدمین،

ششصدوسی و 5بندهارصدوهفتادوچهارمین ووچین،هفتمو

 ششصدوشصتمین5-2وبندرمیناچهوسی

 هیئت مدیره سازمان صورتجلسه

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

11/01/1399 
08/05/1399 

31/4/92 
3/5/96 

20/03/1399 

صورتجلسه شورا  2بند
 16/07/1399مورخ

 

 کارمزد کارگزاران 00095/0 00019/0 00114/0 300 300 600
 (12دول شمارهج

کارمزد معامالت 
واحدهای سرمایه 

گذاری صندوق
های سرمایه 

گذاری در سهام 
در زمان فروش 

 (etf) بازارگردان

 کارمزد بورس 00008/0 000016/0 000096/0 300 300 600

 سپرده گذاری 00003/0 000009/0 000039/0 160 240 400

 مدیریت فناوری 000025/0 0000075/0 0000325/0 80 120 200

 حق نظارت سازمان 000075/0 000015/0 00009/0 100 100 200

 
0013975/0 0002375/0 00116/0 

 
 جمع

امین  634بند پنج و سیصدمین 
صورتجلسه هیئت مدیره 

 سازمان

4/4/1392 
11/01/1399 

31/4/92 
20/03/1399 

 ارانکارمزد کارگز 0005/0 0005/0 001/0 200 200 400

 (13شماره جول 
کارمزد معامالت 

واحدهای 
سرمایه گذاری 
صندوق های 

سرمایه گذاری 
 (etf)*مختلط

 کارمزد بورس 00004/0 00006/0 0001/0 160 240 400

 سپرده گذاری 000015/0 0000225/0 0000375/0 160 240 400

 اوریمدیریت فن 0000125/0 00001875/0 00003125/0 80 120 200

 حق نظارت سازمان 00004/0 00006/0 0001/0 80 120 200

گذار )یعنی واهد بود که این هزینه توسط سرمایهخهای موضوع این بند گذاری قابل معامله معادل کارمزد سمت خرید معامالت پس از اعمال نرخهای سرمایهنویسی اولیه کلیه صندوقهزینه معامالت در پذیره :1تبصره 

 گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه( پرداخت خواهد شد.نویس واحدهای سرمایهپذیره

رصد سهم کارگزار د 80درصد سهم کارگزار فروشنده و  20ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیره نویسی دریافت نخواهد شد. از نرخ کارمزد سمت خرید کارگزاران در دوره پذیره نویسی اولیه هیچگونه هزینه :2تبصره 

  خریدار می باشد.

د حالت عادی سابق  درصد کارمز25و با لحاظ  شورا 20/03/99ومصوبه 11/01/99ششصد و سی چهارمین مورخ  (2-5)براساس بند ها در بورس تهران و فرابورسETF انواع این جدول و سایر جداول مربوط به 

  شده است. ویرایشدرصد تخفیف  75یعنی با 

 جمع 0006075/0 00066125/0 00126875/0
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات

هیأت  تاریخ مصوبه
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

 

 2بندسیصدمین صورتجلسه و 
بند و  چهارصدوپنجاه و هفتمین

صورتجلسه  امین 634پنج 
 هیات مدیره سازمان

4/4/1392 
03/03/1396 
11/01/1399 

 

31/4/92 
3/5/96 

20/03/1399 
 
 

 کارمزد کارگزاران 00015/0 00015/0 0003/0 50 50 100
 

جدول شماره 
14) 
عامالت کارمزد م

واحدهای 
-صندوق سرمایه

گذاری در اوراق 
با درآمد 

 (etf)ثابت*

 کارمزد بورس 000025/0 000025/0 00005/0 20 20 40

 سپرده گذاری 00000375/0 00000375/0 0000075/0 6 6 12

 مدیریت فناوری 0000025/0 0000025/0 000005/0 4 4 8

 حق نظارت سازمان 00000625/0 00000625/0 0000125/0 100 100 200
گذار )یعنی واهد بود که این هزینه توسط سرمایهخهای موضوع این بند گذاری قابل معامله معادل کارمزد سمت خرید معامالت پس از اعمال نرخهای سرمایهنویسی اولیه کلیه صندوقهزینه معامالت در پذیره :1تبصره 

 ذاری در دوره پذیره نویسی اولیه( پرداخت خواهد شد.گنویس واحدهای سرمایهپذیره

درصد سهم کارگزار  80درصد سهم کارگزار فروشنده و  20ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیره نویسی دریافت نخواهد شد. از نرخ کارمزد سمت خرید کارگزاران در دوره پذیره نویسی اولیه هیچگونه هزینه :2تبصره 

 اشد.خریدار می ب

حالت عادی سابق   درصد کارمزد25و با لحاظ  شورا 20/03/99ومصوبه 11/01/99ششصد و سی چهارمین مورخ  (2-5)براساس بند ها در بورس تهران و فرابورسETF انواع این جدول و سایر جداول مربوط به

 شده است. ویرایشدرصد تخفیف  75یعنی با 

 جمع 0001875/0 0001875/0 000375/0

به یکصدو بیست و چهارمین مصو
( 1-1بند )مدیره و جلسة هیئت

سیصد و هشتمین، 
 634و  چهارصدوهفتادوچهارمین

ششصدوشصتمین 5-2وبندامین 

 مدیرة سازمانجلسة هیئتصورت

03/09/1387 
23/6/1392 
29/6/1396 
11/01/1399 
08/05/1399 

20/03/1399 
صورتجلسه شورا  2بند

 16/07/1399مورخ

 ((15جدول شماره کارمزد کارگزاران 0001/0 0005/0 0006/0 200 200 400
-واحدهای سرمایه

های گذاری صندوق
گذاری سرمایه
در  )etf(مختلط

زمان خرید 
 بازارگردان

 کارمزد بورس 000008/0 00006/0 000068/0 160 240 400

 سپرده گذاری 000003/0 0000225/0 0000255/0 160 240 400
 مدیریت فناوری 0000025/0 00001875/0 00002125/0 80 120 200

 حق نظارت سازمان 000008/0 00006/0 000068/0 80 120 200
 جمع 0001215/0 00066125/0 00078275/0 

مصوبه یکصدو بیست و چهارمین 
( 1-1بند )مدیره و جلسة هیئت

 امین 634سیصد و هشتمین و 

03/09/1387 
23/6/1392 
29/6/1396 

20/03/1399 
صورتجلسه شورا  2بند

 16/07/1399مورخ

 (16جدول شماره  کارمزد کارگزاران 0005/0 0001/0 0006/0 200 200 400
-واحدهای سرمایه

های گذاری صندوق
 کارمزد بورس 00004/0 000012/0 000052/0 160 240 400

 سپرده گذاری 000015/0 0000045/0 0000195/0 160 240 400
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات

هیأت  تاریخ مصوبه
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

 

 ششصدوشصتمین 5-2وبند

 مدیرة سازمانجلسة هیئتصورت
11/01/1399 
08/05/1399 

گذاری سرمایه مدیریت فناوری 0000125/0 00000375/0 00001625/0 80 120 200
در  )etf(مختلط 

زمان فروش 
 ازارگردانب

 حق نظارت سازمان 00004/0 000012/0 000052/0 80 120 200

 
 جمع 0006075/0 00013225/0 00073975/0 

مصوبه یکصدو بیست و چهارمین 
( 1-1بند )مدیره و جلسة هیئت

 امین 634سیصد و هشتمین و 
 ششصدوشصتمین 5-2وبند

 مدیرة سازمانجلسة هیئتصورت

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

11/01/1399 
08/05/1399 

31/4/92 
3/5/96 

20/03/1399 
صورتجلسه شورا  2بند

 16/07/1399مورخ

 (17جدول شماره کارمزد کارگزاران 00003/0 00015/0 00018/0 50 50 100
-واحدهای سرمایه

های گذاری صندوق
گذاری در سرمایه

اوراق با درآمد 
در زمان  )etf(ثابت

 *خرید بازارگردان

 کارمزد بورس 000005/0 000025/0 00003/0 20 20 40

 کارمزد سپرده گذاری 00000075/0 00000375/0 0000045/0 6 6 12
 مدیریت فناوری 0000005/0 0000025/0 000003/0 4 4 8

 حق نظارت سازمان 00000125/0 00000625/0 0000075/0 100 100 200
 جمع 0000375/0 0001875/0 000225/0 

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

 634و  جاه و هفتمینچهارصدوپن2بند
 ششصدوشصتمین 5-2وبند امین

 صورتجلسه هیات مدیره سازمان

03/09/1387 
23/6/1392 
03/03/1396 
11/01/1399 
08/05/1399 

31/4/92 
3/5/96 

20/03/1399 
صورتجلسه شورا  2بند

 16/07/1399مورخ

( 18جدول شماره  کارمزد کارگزاران 00015/0 00003/0 00018/0 50 50 100
-ای سرمایهواحده

های گذاری صندوق
گذاری در سرمایه

اوراق با درآمد 
در زمان  )etf(ثابت

فروش 
 *بازارگردان

 کارمزد بورس 000025/0 000005/0 00003/0 20 20 40

 سپرده گذاری 00000375/0 00000075/0 0000045/0 6 6 12
 مدیریت فناوری 0000025/0 0000005/0 000003/0 4 4 8

 حق نظارت سازمان 00000625/0 00000125/0 0000075/0 100 100 200
 جمع 0001875/0 0000375/0 000225/0 
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات

هیأت  تاریخ مصوبه
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

 

از مصوبات  4-3و  4-2بند 
شورای عالی بورس  106جلسه 

سیصدوسی و  3و2بندهای  –
ششصد  (5-2)بند  -نهمین 

جلسه هیئت و شصتمین 
 مدیره سازمان

17/3/1393 
08/05/1399 

 

 106جلسه 12/3/1393
 شورا

صورتجلسه شورا  2بند
 16/07/1399مورخ

 یازارگردانب یهاصندوق ه،یاز جمله صندوق توسعه بازار سرما یمال یهمه نهادها یموضوع بازارگردان اوراق بهادار یتمامدر مورد  -
طبق  رانیتهران و فرابورس ا اوراق بهادار قابل معامله را در بورس اوراق بهادار یکه مجوز بازارگردان یمال ینهادها ریو سا

ت شرک ران،یو فروش شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ا دیدارند، سقف نرخ کارمزد خر افتیمقررات مربوط در
و حق نظارت  یکارگزار هایوجوه و شرکت هیاوراق بهادار و تسو یمرکز گذاریسپرده شرکت  ران،بورس ته یفناور تیریمد

 یالیحداکثر سقف ر تیبا رعا درصد تخفیف(80)کارمزد معامالت معمول اوراق بهادار هایدرصد سقف نرخ 20 ،سازمان بورس
  اند.جداول بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس با توجه به این بند ویرایش شدهگردد.  نییمصوب، در هر معامله تع

 
وضوع بوده و م معامالت خارج از ساعتو نهادهای مالی که متقاضی  های بازارگردانیصندوق توسعه بازار سرمایه، سایر صندوق -

ز پرداخت معامالت از نظر تشویق فعالیت آنها در چارچوب عملیات بازارگردانی مورد تایید سازمان باشد عالوه بر اعطاء مجوز ا
 باشند.کلیه کارمزدها معاف می

 (19جدول شماره
 یتمامکارمزد 

اوراق بهادار 
موضوع 

همه  یردانبازارگ
 یمال ینهادها

رای مجوز در اد
بورس تهران و 

 فرابورس

ششصدوسی و چهارمین  5بند 
 و

 وششصد  (5-1بند ) 
 شصتمین

صورتجلسه هیات مدیره  
 سازمان

11/01/1399 
08/05/1399 

 
 

 شورا 3بند 
20/03/1399 

 

یران، شرکت مدیریت فناوری کت فرابورس ابورس اوراق بهادار تهران، شرسقف نرخ کارمزد خرید و فروش شرکت ( : 1-5بند ) -
از  بورس و حق نظارت سازمان های کارگزاریشرکت ،گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهبورس تهران، شرکت سپرده
انی که گذاری اختصاصی بازارگردهای سرمایهگذاری )به استثنای صندوقهای سرمایهتمامی صندوق معامالت اوراق بهادار توسط

ادار های کارمزد معامالت معمول اوراق بهدرصد سقف نرخ 25هیات مدیره سازمان می باشند(، معادل  17/3/1393مشمول مصوبه 
 با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب، در هر معامله تعیین شد.

 
بر کاهش  یبنم 11/01/1399سازمان مورخ  رهیمد ئتیصورتجلسه ه نیمو چهار ی( ششصد و س5-2در خصوص موضوع  بند ) -

 دی، مقرر گرددرصد تخفیفETF(75)قابل معامله یگذارهیسرما هایصندوق یو فروش در معامالت واحدها دیسقف نرخ کارمزد خر
 یدر واحدها( یبازارگردان یاختصاص گذاریهیسرما هایصندوق ی)به استثنا گذاریهیسرما هایصندوق یدر معامالت تمام

( لحاظ درصدی75فیمرحله تخف کی)( فوق الذکر 5-2موضوع بند ) فی، صرفاً همان تخفمعامله قابل گذاریهیسرما هایصندوق
در  کنیحالت محاسبه نخواهد شد(، ول نین مصوبه در ا( هما1-5موضوع بند ) فی)تخف مضاعف محاسبه نشود فیگردد و تخف

-2ند )موضوع ب فیقابل معامله عالوه بر تخف ریگذاهیسرما هایصندوق یدر واحدها یمال ینهادها یتمام یبازارگردان التمعام
 لحاظ خواهد شد. زین یمقرر بازارگردان فاتیاشاره شده، تخف (5

 

های باید کارمزد نمایند، صرفاً  دربورس و فرابورس ETFگذاری اقدام به خرید واحدهای های سرمایهلذا در صورتی که صندوق -
 .مایندناند را پرداخت درصدی ویرایش شده75تخفیف  که با اعمال یک مرحلهلتن در این بوها  ETFتعیین شده در جداول مربوط به

( 20جدول شماره 
پرداختی کارمزد 

توسط صندوق 
های سرمایه 

به غیر از ) گذاری
صندوق 

در بازارگردانی( 
معامالت اوراق 
بهادار در بورس 

 تهران و فرابورس 
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات

هیأت  تاریخ مصوبه
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

 

ششصد و چهل و دومین  1بند 
صورتجلسه هیات مدیره 

 ازمانس

13/02/1399 
 

 صورتجلسه شورا 2بند 
20/03/1399 

 
 صورتجلسه شورا 1بند 

11/01/1399 
 

گذاری مربوطه پیشنهاد حذف کارمزد حق نظارت های سرمایهگذاری غیرمستقیم و کاهش هزینهبه منظور تشویق سرمایه -
 1399قانون بودجه کل کشور سال  2 تبصره 2گذاری موضوع بند های سرمایهنویسی صندوقسازمان بورس از محل پذیره

 های قابل معامله سهام متعلق به دولت(  مطرح گردید که مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. )صندوق
زمان صندوق های یاد شده و دستگاه انتقال دهنده سهام موضوع واگذاری بابت انتقال سهام به صندوق از پرداخت کارمزد سا -

از  ها،ها در خصوص اوراق بهادار قید شده در اساسنامه آنعامالت اوراق بهادار این صندوقبورس معاف هستند. همچنین م
 پرداخت کارمزد سازمان معاف است.

-شرکت، از پرداخت کلیه کارمزدها)99قانون بودجه سال  2تبصره  2گذاری موضوع بند پذیره نویسی اولیه صندوقهای سرمایه -

ری( های کارگزاگذاری مرکزی، مدیریت فناوری بورس تهران و شرکتبورس ایران، سپردههای بورس اوراق بهادار تهران، فرا
 معاف خواهد بود.

 (12اره مجدول ش
پذیره نویسی 

 صندوق دولت

  05/10/1396صورتجلسه شورا مورخ  7بند  
اجرای این است. تاریخ  "صفر"کارمزد حق نظارت سازمان بورس در خصوص معامالت صندوق تثبیت بازار سرمایه 

 باشد.می 23/10/1396مصوبه 

 (22جدول شماره 
صندوق تثبیت بازار 

 سرمایه

  و چهارصدوپنجاه و هفتمین 2بند
و              امین 634 بند پنج

  ششصدوشصتمین 5-2بند

 صورتجلسه هیات مدیره سازمان

08/06/1393 
03/03/1396 
11/01/1399 

- 

 مزد کارگزارانکار 00015/0 00015/0 0003/0 50 50 100
 (23جدول شماره 

کارمزد معامالت 
واحدهای 

گذاری سرمایه
های صندوق
گذاری سرمایه

 زمین و ساختمان

 کارمزد بورس  000025/0 000025/0 00005/0 20 20 40

 گذاریکارمزد سپرده 00000375/0 00000375/0 0000075/0 6 6 12

 مدیریت فناوری 0000025/0 0000025/0 000005/0 4 4 8
 سنویرهیپذ یعنی) گذارهیتوسط سرما نهیهز نیود که امعامالت خواهد ب دیقابل معامله معادل کارمزد سمت خر گذاریهیسرما هایصندوق هیکل هیاول یسنویرهیمعامالت در پذ نهی: هز1تبصره 
  خواهد شد. اخت( پردهیاول یسینو رهیدر دوره پذ گذاریهیسرما یواحدها

درصد سهم کارگزار  20کارگزاران  دیارمزد سمت خرنخواهد شد. از نرخ ک افتیدر یسینو رهیپذ نیاز طرف یکیاز صندوق به عنوان  اینهیهز چگونهیه هیاول یسینو رهی: در دوره پذ2 بصرهت
  باشد. یم داریدرصد سهم کارگزار خر 80فروشنده و 

درصد کارمزد حالت 25 و با لحاظ شورا 20/03/99ومصوبه 11/01/99ششصد و سی چهارمین مورخ  (2-5)براساس بند ر بورس تهران و فرابورسها دETF انواع این جدول و سایر جداول مربوط به
 شده است. ویرایشدرصد تخفیف  75عادی سابق  یعنی با 

 جمع 00018125/0 00018125/0 0003625/0
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات

هیأت  تاریخ مصوبه
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

 

چهارصدوپنجاه و هفتمین و  2بند
-2بندو  امین634

صورتجلسه   وشصتمین ششصد5
 هیات مدیره سازمان

08/06/1393 
03/03/1396 
11/01/1399 
08/05/1399 

صورتجلسه شورا  2بند
 16/07/1399مورخ

 (24جدول شماره  کارمزد کارگزاران 00003/0 00015/0 00018/0 50 50 100
کارمزد معامالت 

واحدهای 
گذاری سرمایه

های صندوق
گذاری سرمایه

  زمین و ساختمان
در معامالت 

بازارگردان در 
 زمان خرید

 کارمزد بورس  000005/0 000025/0 00003/0 20 20 40

 گذاریکارمزد سپرده 00000075/0 00000375/0 0000045/0 6 6 12

 مدیریت فناوری 0000005/0 0000025/0 000003/0 4 4 8

 گردان(   به بازاراوراق بهادار  د طرف مقابل بازارگردان )فروشندهد است و کارمزدهای سمت فروش، کارمزکارمزدهای  سمت خرید، کارمزد بازارگردان درزمان خری*
 باشد.نیز به همین منوال می معامالت بازارگردان در زمان خریداست. الزم به ذکر است سایرجداول ذیل در خصوص 

 
 جمع 00003625/0 00018125/0 0002175/0

 چهارصدوپنجاه و 2بند
-2بند، امین634هفتمین و 

صورتجلسه  ششصدوشصتمین 5
 هیات مدیره سازمان

08/06/1393 
03/03/1396 
11/01/1399 
08/05/1399 

صورتجلسه شورا  2بند
 16/07/1399مورخ

 (25جدول شماره  کارمزد کارگزاران 00015/0 00003/0 00018/0 50 50 100
کارمزد معامالت 

واحدهای 
گذاری سرمایه

های صندوق
گذاری رمایهس

  زمین و ساختمان
در معامالت 

بازارگردان در 
 زمان فروش

 کارمزد بورس  000025/0 000005/0 00003/0 20 20 40

 گذاریکارمزد سپرده 00000375/0 00000075/0 0000045/0 6 6 12

 مدیریت فناوری 0000025/0 0000005/0 000003/0 4 4 8

 رگردان(   بازا از اوراق بهادار 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 رجداولی. الزم به ذکر است سااست

 
 جمع 00018125/0 00003625/0 0002175/0

وچهارمین وشصتدویست
چهارصدوسی وششمین، 

چهارصدوپنجاه وچهارمین، 
، چهارصدوهفتادوچهارمین
 وپانصدوچهل و هشتمین

17/9/1395 
12/2/96 
29/6/1396 
21/9/1397 

 

17/5/1391 
22/9/1395 
03/5/1396 

 7)بند  26/09/1398

 صورتجلسه شورا(

 کارمزد بورس 00008/0 00008/0 00016/0 200 200 400
 (26جدول شماره

کارمزد معامالت 
اوراق اختیار خرید 
و فروش و اختیار 
فروش تبعی در 

بورس اوراق بهادار 
  تهران

400 200 200 00016/0 00008/0 00008/0 
کارمزد سپرده 

 *گذاری

 کارمزد کارگزاران 0008/0 0008/0 0016/0 200 200 400
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات

هیأت  تاریخ مصوبه
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

 

صورتجلسه هیات مدیره 
 سازمان.

 صورتجلسه شورا 3بند 
 صورتجلسه شورا 2بند 

 مدیریت فناوری 00004/0 00004/0 00008/0 200 200 400

400 200 200 0.00006 0.00003 0.00003 
حق نظارت 

 **سازمان

ال اوراق ش اعمارز 0.0005در قراردادهای اختیار معامله و اختیار فروش تبعی برابر  گذاری مرکزیشرکت سپردهاعمال  ضرایب کارمزد*
 .اختیار تعیین گردید

( کارمزد سهام 1/0هم )باتوجه به راه اندازی معامالت قراردادهای اختیار معامله در بازار سرمایه میزان کارمزد این معامالت برای سازمان بورس یک د   **

 می گردد. تعیین 

ت ابزار مربوطه سرمایه از زمان راه اندازی تا زمان توسعه معامال کارمزد حق نظارت سازمان در معامالت کلیه ابزارهای مشتقه در بازار**
الی عخواهد بود و مقرر گردید کارمزد حق نظارت سازمان پس از توسعه معامالت )طبق نظر سازمان( بر اساس نرخ مصوب شورای  صفر

 بورس اخذ گردد.
 

 جمع 00103/0 00103/0 00206/0
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 اق بهادار تهراندر بورس اورسقف 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  5/8/88پنجاه و ششمین جلسه مورخ 

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

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

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

 .تعدیل شود ان و فرابورس ایران و با تایید هیات مدیره سازمانبورس تهر

 در بورس شرکت های کارگزاریسقف حق عضویت ساالنه 

شماره 
جدول 

27
ت (

ی خدما
ف کارمزدها

سق
 

ن
س تهرا

بور
 

 میلیون ریال 200
 سقف حق دسترسی به سیستم معامالتی

 (کارگزاران به استثنا) بابت هر ایستگاه معامالتی

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

 
هیئت  29/6/96چهارصدوهفتادوچهارمین جلسه مورخ 2بند

 مدیره سازمان بورس

 در اختیار هیات مدیره بورس تهران
 سقف اجاره محل ایستگاههای معامالتی بورس

 ران()به استثنای تاالرهای اختصاصی کارگزا

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

 شرکتهای بورسیساالنه درج سقف حق 

 حق پذیرش هر شرکت در بورس میلیون ریال  1000سرمایه ثبت شده شرکت و حداکثر  002/0

و  03/03/1396مورخ چهارصدوپنجاه و هفتمین  2بند
 29/6/96چهارمین جلسه مورخ چهارصدوهفتادو2بند

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

در  هرانتاوراق بهادار  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 50ن ریال و کف میلیو 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
 

 تاریخ تصویب در
 شورای عالی بورس

 حداکثر مبلغ
 )میلیون ریال(

 مبلغ قلحدا
 )میلیون ریال(

 نرخ خدمات
 (28ل شماره جدو

 کارمزد شرح

21/12/1385 
3/5/1396 

 کارمزد درخواست افزایش سرمایه مجوز داده شدهسرمایه  0005/0  200

21/12/1385 

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

 ف یا شکایت به اضافه یک میلیون ریالمورد اختال

 رسیدگی به شکایات و اختالفات

 نیصدوششمی( س4)بند )
 اتیصورت جلسه ه

-سازمان  رهیمد
02/06/1392) 

 اوراق بهادار یسینورهیسقف کارمزد تعهد پذ 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  1بند 
شورای عالی بورس 

مورخ 
03/05/1396 
صورتجلسه  1بند 

شورای عالی بورس 
مورخ 

03/05/1396 

 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 کارمزد بررسی درخواست انتشار اوراق بهادار به استناد قوانی ارزش اوراق 0.0002 20 200
 رمایهکشور از طریق بازار س

 اوراق تهران بورسدر پذیرش ناشران  حق پذیرش بورساز   0.1 - -

 اوراق تهران بورسدر درج  حق درج بورساز  0.2 - -
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 تاریخ تصویب در
 شورای عالی بورس

 حداکثر مبلغ
 )میلیون ریال(

 مبلغ قلحدا
 )میلیون ریال(

 نرخ خدمات
 (28ل شماره جدو

 کارمزد شرح

 فرابورسدر پذیرش  حق پذیرش فرابورساز  0.1 - -

 فرابورس در درج حق درج فرابورساز  0.2 - -

 ازار پایه فرابورسدرج در ب 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
 تامین سرمایه

 ثبت و نظارت بر هلدینگها سرمایه ثبت شده 0.0001 50 200

 ثبت و نظارت بر  شرکتهای تامین سرمایه ه ثبت شدهسرمای 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 ةاید قبل از اجرا به معاونت نظارت برنهادهای مالی سازمان اعالم گردد. هیئت مدیرشرکت در این زمینه ب ةمصوبات هیئت مدیر

 کند. گیریهای خدمات و کارمزدهای آن شرکت تصمیمسقف نرخ
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 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 

 1
) 

ک
ارمزد معا

ت
ال

م
 300 300 . /00225 . /00225 0018/0 0 /0018 کارمزد کارگزار 

30/04/86 
18/10/86 

96/6/29 
09/08/97 

 

- 

هشتادو ،مصوبه پنجاه و نهمین
، چهارصدوهفتادوچهارمین ، دومین

جلسه هیئت پانصد وچهل و دومین 
 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

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

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

 جدول شماره
2 

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

. مبنای محاسبه و نرخ (میلیون ریال از هر طرف 200میلیون ریال به  100افزایش سقف کارمزد معامالت از )یابدمیلیون ریال افزایش می 200شوند( به معامله می

 خواهد بود. کارمزد به روال سابق
 

وپنجمین وچهل( سیصد5بند )

مدیرة سازمان صورتجلسۀ هیئت

 11/5/1393مورخ 

شماره
جدول 

 3
) 

کارمزد 
ت

ال
معام

 
ی 

کاالها
شمول تنظیم بازار

م
 

 270 270 00117/0 00117/0 00117/0 00117/0 کارمزد کارگزار
23/05/1398 - 

پانصدو هشتاد ونهمین  1بند 

صورتجلسه هیات مدیره 

 90 90 000475/0 000475/0 000475/0 000475/0 بورس کاالکارمزد  نسازما

 شورای عالی بورس 28/05/1398 - 90 90 0003/0 0002/0 0003/0 0002/0 ازمانحق نظارت س
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 شود.م میفهرست کاالهای مشمول ستاد تنظیم بازار توسط ستاد به بورس کاال اعال 001945/0 001845/0 001945/0 001845/0 جمع کل

 (4جدول شماره 
 

قراردادهای 
 آتی 

 شرح کارمزد
-حداکثر مبلغ کارمزد خرید
 ارزش هر قرارداد )ریال(

-کثر مبلغ کارمزد فروشحدا
 هر قرارداد )ریال(ارزش 

جمع 
کارمزدها 

 )ریال(

تاریخ مصوبه 
هیئت مدیره 

 سازمان

تاریخ مصوبه 
 شورا

 توضیحات

 0004/0 0002/0 0002/0 بورس معامالت کارمزد

 
19/12/86 
01/08/89 
02/03/1397 
10/05/1397 

23/8/1397 

 

 -صوبه یکصد و نود و پنجمین جلسهم -مصوبه نودمین جلسه -
انصدوچهل و پ -پانصد و بیست و هفتمین-پانصدو پانزدهمین 

 چهارمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان.
 کارگزارانمعامالت کارمزد 

 
0004/0 0004/0 0008/0 

- 
 

حق نظارت سازمان 
 ازمعامالت

00008/0 00008/0 00016/0 
9/12/1389 
22/08/1397 

 صورتجلسه شورای عالی بورس 2بند 
 صورتجلسه شورای عالی بورس 3بند

   00136/0 00068/0 00068/0 جمع کل

تسویه وتحویل کارمزد 
 *بورس

001/0 001/0 002/0 

 یره سازمان.پانصدوچهل و چهارمین صورتجلسه هیات مد 
 وتحویل کارمزد تسویه

 کارگزار*
0004/0 0004/0 0008/0 

 0028/0 0014/0 0014/0 جمع کل
ر ب)شود در سررسید قرارداد و تحویل دارایی پایه دریافت می:  و تحویل *کارمزد تسویه

 حسب ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه(.

 جدول شماره
5) 

قراردادهای  
 معامله  اختیار

 17/9/1395 0008/0 0004/0 0004/0 کارمزد بورس

23/8/1397 - 
پانصدوچهل و چهارمین  -چهارصد و سی و ششمین 

 کارمزد کارگزاران صورتجلسه هیات مدیره سازمان
 

0008/0 0008/0 0016/0 

 حق نظارت سازمان
 

 بورس صورتجلسه شورای عالی 3بند 22/08/1397 00032/0 00016/0 00016/0

   00272/0 00136/0 00136/0 جمع
تسویه وتحویل کارمزد 

 *بورس
001/0 001/0 002/0 

 
پانصدوچهل و چهارمین صورتجلسه هیات مدیره 

 وتحویل کارمزد تسویه سازمان.
 کارگزار*

0004/0 0004/0 0008/0 
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 0028/0 0014/0 0014/0 جمع کل
شود ارداد و تحویل دارایی پایه دریافت می*کارمزد تسویه و تحویل:  در سررسید قر

 (.بر حسب ارزش بازار دارایی پایه هر قرارداد در سررسید)

 جمع فروش  خرید    شرح کارمزد نوع کارمزد

حداکثر 
مبلغ کارمزد 

 خرید

)میلیون 
 ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزد 
فروش 
)میلیون 

 ریال(

جمع/سقف 
 کارمزدها

 )میلیون ریال(

تاریخ مصوبه 
ئت مدیره هی

 سازمان
 توضیحات

 (6اره مجدول ش
 کارمزد معامالت

 واحدهای
های صندوق

 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 گذاریسپرده 

 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

 (7جدول 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 

 نیچهارصدوپنجاه و هفتم 2بند
 رهیمد اتیصورتجلسه ه

 سازمان

 50  - 50 /000125 0 /000125 سپرده گذاری

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

 0  - 0 0 0 0 رت سازمانحق نظا

 00115/0 0 00115/0 جمع

حدهای نویس واگذار )یعنی پذیره:   فقط از سمت خرید و توسط سرمایههای کاالییصندوقنویسی هزینه معامالت در پذیره
ین طرفای از صندوق به عنوان یکی از نویسی اولیه( پرداخت خواهد شد و هیچگونه هزینهگذاری در دوره پذیرهسرمایه

زار سهم کارگ %80سهم کارگزار فروشنده و  %20کارمزد خرید کارگزاران  00075/0نویسی دریافت نخواهد شد و از پذیره
 باشد.خریدار می
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 (8جدول شماره 
کارمزد بازارگردان 

-صندوقدر معامالت

گذاری سرمایه های
کاالیی،گواهی 
سپرده کاالیی، 

قراردادهای آتی و 
قراردادهای 

 معامله کاالییاختیار
 

خرید بدون کارمزد و در حالت فروش نصف حالت  زارگردان در حالتدر 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

 .باشدت عادی میهادار به کف قیمتی معینی نباشد، سقف کارمزد قابل پرداخت توسط بازارگردان در حالت خرید و فروش نصف حالدر صورتی که بازارگردان متعهد به خرید اوراق ب -

 ( 30/7/1396چهارصد و هشتادمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان مورخ2ند ب-3/3/96مورخ  سازمان رهیمد اتیصورتجلسه ه نیچهارصدوپنجاه و هفتم 2بند)
 

 (9ره جدول شما

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

ه جدول شمار
10) 

معامالت  کارمزد
و پذیره نویسی 

سلف اوراق 
 موازی 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 گذاری سپردهکارمزد 
6 6 12 

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

 00145/0 000725/0 000725/0 جـــمع
هده بانی به عهده ناشر اوراق و در صورتی که ناشر نهاد واسط باشد، به ع نویسی کارمزد خرید و فروشدر دوره پذیره

 .است

 (11شماره  جدول
 سقف کارمزد

سلف  اوراقمعامالت 
در  موازی استاندارد

و فروش  زمان خرید
 بازارگردان

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

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

، 7، 5،6جداول شماره  باشد .) بهمیاوراق بدهی در سایر بورس ها  ازارگردانب مشابه کارمزدموازی استاندارد کارمزد بازارگردان در زمان خرید و فروش  اوراق سلف  -
 .(رجوع شود 8

 

17/3/1393 
03/03/1396 

چهارصدوپنجاه و  2بند
هفتمین صورتجلسه 
 هیات مدیره سازمان
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 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 هیئت 
 مدیره سازمان

 (12ه جدول شمار
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 

هفتادو سیصدو 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 معج

 (13جدول شماره 
کارمزد معامالت 
گواهی سپرده 

 سکه طال کاالیی

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

چهارصد و  1بند 
 2بندچهل و دومین و 

چهارصدوپنجاه و 
صورتجلسه  نیهفتم
 رهیمد اتیه

 3/3/96سازمان

 100 50 50 0004/0 0002/0 0002/0 بورس کارمزد

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

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

 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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  ورس کاالی ایرانب در خدمات کارمزد/سقف نرخ  ذ(
 

 14جدول شماره

 شرح کارمزد/خدمات
 حداقل/حداکثر نرخ مبنای محاسبه

 )میلیون ریال(

تاریخ مصوبه 
هیئت مدیره 

 سازمان

 توضیحات

 سه مصوبه پنجاه و نهمین جل 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 - حق الدرج کاالی پذیرفته شده برای کاالی کشاورزی

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

کاالی  ران عضو بورس کاالی ایران فقط با معامالتحق عضویت کارگزا
 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
  ر فرعیدر بازاکارمزد 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 دینه موسسین بوده و گذاری هزهای سرمایهکارمزدهای صندوق(

سرمایه ثبتی صندوق/ارزش اسمی  )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 سازمان نزد  نویسی اوراق بدهی کاالیی معاف از ثبتکارمزد پذیرش/پذیره
میلیون  200تا سقف 

 20ریال و کف 
 میلیون ریال
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 14جدول شماره

 شرح کارمزد/خدمات
 حداقل/حداکثر نرخ 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 
 300قف ریال و س

 میلیون ریال 
1395/02/28  
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 بورس انرژیشرکت 

 ر( سقف کارمزد معامالت در بورس انرژی
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 ریدخ فروش جمع

14/11/1391 
پانصد و چهل  2بند

و دومین 
صورتجلسه هیات 

 مدیره سازمان
09/08/1397 

 

 
 

 کارمزد کارگزاران 0015/0 0015/0 003/0 300 300

( 1جدول شماره 
کاالها  مالتمعا
 قراردادهایو 

 موازی  سلف
 (برق-)فیزیکی

 بورس انرژیکارمزد  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

 جمع کل 00262/0 0 /00278 0 /0054 

( 5بند )
وپنجمین وچهلسیصد

مدیرة صورتجلسة هیئت
ان مورخ سازم
11/5/1393 

 المللیتی یا رینگ بینرادر رینگ صاد)که حسب مورد  انرژیبرای معامالت کاالهای صادراتی عرضه شده در بورس  سقف کارمزد دریافتی بورس*
لیون ریال از هر می 200میلیون ریال به  100کارمزد معامالت از  افزایش سقف)یابدمیمیلیون ریال افزایش  200شوند( به معامله می آن بورس

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

 2جدول شماره 

01/02/1394 
03/03/1396 

چهارصدوپنجاه و  2بند
هفتمین صورتجلسه 
 هیات مدیره سازمان

- 

100 50 50 
0012/0 0006/0 0006/0 

( 3جدول شماره  کارمزد کارگزاران
معامالت  کارمزد

و پذیره نویسی 
سلف وراق ا

 موازی استاندارد

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

 سپرده گذاری 000015/0 000015/0 00003/0 6 6 12
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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 ریدخ فروش جمع

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

اسط ود به عهده ناشر اوراق و در صورتی که ناشر نها 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 

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

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

ورس ها مشابه کارمزد بازارگردان اوراق بدهی در سایر ب موازی استاندارد رید و فروش  اوراق سلفدر زمان خکارمزد بازارگردان  -
 .(رجوع شود 8و  7، 6، 5د .) به جداول شماره باشمی

 (4ره شما جدول
 کارمزد

معامالت اوراق سلف 
در  موازی استاندارد

زمان خرید و فروش 
 بازارگردان

 
چهارصد و  2بند 

هفتاد یکمین 
 مورخ تجلسهصور

1396/06/08 

 

رصد و پنجاه و ( مصوبۀ چها1-2موضوع بند )"صندوق های زمین و ساختمان کارمزد معامالت و خدمات صندوق های پروژه مطابق با کارمزد
 .رجوع شود 25و  23. به جداول شماره تعیین و گردید "هفتمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

 (5 شماره جدول
، 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
( 6جدول شماره 

کارمزد معامالت 
اوراق گواهی 

 *ظرفیت

 رژیکارمزد بورس ان 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
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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 ریدخ فروش جمع

 کارمزد معامالت اوراق گواهی ظرفیت، مشابه کارمزد معامالت کاالها و قراردادهای سلف موازی*
 هیات مدیره سازمان تعیین شد. 14/11/1391دارد در بورس انرژی موضوع مصوبه مورخ استان

مصوبه شورای عالی بورس برای اوراق گواهی ظرفیت پس 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

 .ی باشدم 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 دیخر پرداخت توسط بازارگردان در حالت

 

 جمع 0026/0 0026/0 0052/0

 
 

 بورس انرژی در سقف نرخ کارمزد/ خدمات( ز
 

 (7 جدول شماره

 شرح کارمزد/خدمات
 حداکثر) میلیون ریال( نرخ مبنای محاسبه

تاریخ مصوبه هیئت 
 مدیره سازمان

 توضیحات

 50 0007/0 ی معامالت ساالنهارزش برآورد حق پذیرش کاالها در بورس انرژی 
20/8/1391 

مدیره تصویب در هیئت
سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
حق الدرج کاالی پذیرفته شده در بورس 

 انرژی
 150 0002/0 ارزش معامالت ساالنه
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 (7 جدول شماره

 شرح کارمزد/خدمات
 حداکثر) میلیون ریال( نرخ مبنای محاسبه

تاریخ مصوبه هیئت 
 مدیره سازمان

 توضیحات

حق عضویت ساالنه کارگزاران 
 عضو
 

هر میلیون ریال از  200به مبلغ  بخش ثابت
درصد از  5یزان به م بخش متغیر:و  کارگزاری

ا تدرآمد ناشی از کارمزد معامالت هر کارگزاری 
رر میلیارد ریال تعیین گردید. همچنین مق 2سقف 

شد سقف حق عضویت ثابت و متغیر هر سال 
متناسب با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، با 

دیره مایران و با تایید هیات  انرژیپیشنهاد بورس 
 سازمان تعدیل شود.

 2000 درصد5
10/03/1393 
26/06/1397 

و سی و سیصد -
پانصد  1بند هشتمین و 

 و سی و چهارمین
مدیرة جلسة هیئتصورت
 سازمان

نویسی در خصوص کارمزد پذیرش/پذیره
گذاری قابل معامله های سرمایهصندوق

 و اوراق بدهی مشمول ثبت نزد سازمان
گذاری های سرمایهکارمزدهای صندوق

های حسابهزینه موسسین بوده و در 
 صندوق ثبت نخواهد شد

 سرمایه ثبتی صندوق/ارزش اسمی اوراق
0001/0 

میلیون ریال و  100تا سقف
 میلیون ریال20کف 

3/3/1396 
چهارصدوپنجاه و  2بند

هفتمین صورتجلسه 
 هیات مدیره سازمان

 نویسی اوراق بدهیکارمزد پذیرش/پذیره
 کاالیی معاف از ثبت نزد سازمان 

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

 اوراق گواهی ظرفیت پذیرش کارمزد
 برآوردی معامالت ساالنه ارزش

 
0007/0 

 و ریال میلیون 100 سقف تا
 ریال میلیون 20 کف

8/6/1396 
چهارصد و هفتاد و 

یکمین صورتجلسه هیات 
 مدیره سازمان
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 شرکت فرابورس ایران

  ایران در فرابورسمعامالت انواع سقف کارمزد (ط

 توضیحات
تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 
 سازمان/شورا

جمع/سقف 
 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزدفروش 

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزدخرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

  .( یکصد و چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره6د )بن-
 . مدیرة سازمانجلسة هیئتورتصدویست و دهمین -
جلسة و هفتادمین صورت ( دویست1بند )-

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

 امین 652 بند یک و چهارصدوهفتادوچهارمین
 سازمانهیئت مدیره  جلسةصورت

 و6/4/1388

و 24/12/1389
15/07/1391 
20/03/1391  
29/6/1396 
01/04/1399 

600 300 300 000512/0 000256/0 000256/0 
معامالت  درکارمزد فرابورس ایران 

 بازار اول و دوم خرد

شماره 
جدول 

1)
 

سهام
ق تقدم 

سهام و ح
 

1000 500 500 000512/0 000256/0 000256/0 
های عرضه  کارمزد فرابورس ایران در

 * و معامالت بلوک و عمدهیکجا 

600 300 300 00608/0 00304/0 00304/0 
و  کارمزد کارگزاران در بازار اول و دوم

 بازار سوم

 کارمزد سپرده گذاری مرکزی 000096/0 000144/0 00024/0 160 240 400

 کارمزد مدیریت فناوری  00008/0 00012/0 00020/0 120 180 300

 شصت و دومین جلسه شورای عالی بورس 2بند 
 23/04/1399 صورتجلسه شورا مورخ 2بند 

26/05/1388 
23/04/1399  

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

 مالیات 0 005/0 005/0 فاقد سقف فاقد سقف مکرر قانون مالیات مستقیم 143ماده 
 سهام و بلوک، عرضه یکجا هعمد در معامالت 29/6/1396بر اساس مصوبه چهارصدوهفتادوچهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ *

درصد آن  50میلیون ریال که  1.000 صرفاً برای فرابورس ایران بهسقف کارمزد معامالت شود، های مربوطه انجام میکه براساس دستورالعمل و حق تقدم سهام
 درصد آن را فروشنده باید پرداخت کند، افزایش یافت. 50را خریدار و 

د حسب مور کارگزاران در معامالت سهام و حق تقدم سهامکارمزد تمامی ارکان و  %30و همچنین تخصیص  %20 کارمزد به میزان  هشتغییرات کا**
 الزم االجرا می باشد. 01/05/1399به صندوق تثبیت و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه از 

 
 1درخواست استفساریه از هیئت مدیره در خصوص  بند : 08/05/1399ازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ششصد و شصتمین صورتجلسۀ هیئت مدیره س 7بند ****

د درصد از درآم 30تخصیصمطرح و مقرر شد  "با موضوع کاهش کارمزد در معامالت سهام 01/04/1399ششصد و پنجاه و دومین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان مورخ 
شترک توسعه مگذاری تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه و حق تقدم سهام تمامی ارکان بازار و کارگزاران حسب مورد به حساب صندوق  معامالت سهام ناشی از کارمزد

( و 1-1ای)درصدی موضوع بنده 20های مقرر قبل از کاهش های قبلی مصوب شده)نرخنسبت به نرخر، (مصوبه مذکو4-1( و )3-1( و )2-1بازار سرمایه موضوع بندهای)
 محاسبه گردد. (همان مصوبه(4-1)

 جمع 003632/0 0088/0 012432/0
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات
تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 
 سازمان/شورا

جمع/سقف 
 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزدفروش 

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزدخرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

( 1بند ) مصوبه دویست و هجدهمین و  8بند 
 و هفتادمین  دویست

 رمینچهارصدوهفتادوچها 2بند  و پنجاه و هفتمین و 
مدیرة جلسة هیئتصورت امین 652و بند یک 

 سازمان

 و  31/2/1390
15/07/1391 
  و20/03/1391

29/6/1396 
01/04/1399 

 کارمزد فرابورس ایران 000256/0 000256/0 000512/0 300 300 600

 ( 2جدول شماره

معامالت اوراق 
بهادار در  بازار 

 پایه
 

 کارمزد کارگزاران 00304/0 00304/0 00608/0 300 300 600

 کارمزد سپرده گذاری مرکزی 000096/0 000144/0 00024/0 160 240 400

 کارمزد مدیریت فناوری 00008/0 00012/0 00020/0 120 180 300

 شصت و دومین جلسه شورای عالی بورس 2بند 
مدیرة جلسة هیئتصورتامین  652و بند یک 

 سازمان

26/05/1388 
23/04/1399 

200 120 80 

0004/0 00024/0 00016/0 

 حق نظارت سازمان

 مالیات 0 005/0 005/0 فاقد سقف فاقد سقف مکرر قانون مالیات مستقیم 143ماده 
رد کارمزد تمامی ارکان و کارگزاران در معامالت سهام و حق تقدم سهام حسب مو %30و همچنین تخصیص  %20کارمزد به میزان   تغییرات کاهش**

 جمع 003632/0 0088/0 012432/0 ی باشد.الزم االجرا م 01/05/1399به صندوق تثبیت و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه از 

 مصوبه یکصدو چهل و هفتمین
، 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 

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

و پذیره نویسی 
انواع اوراق 

گواهی بدهی* و 
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. بدهی کارمزد خرید و فروش: به عهده ناشر اوراق و در صورتی که ناشر نهاد واسط باشد، به نویسی انواع اوراقدر 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( -

-2بند و مینچهارصدوپنجاه و هفت 2بند
صورتجلسه هیات مدیره ششصدوشصتمین 5

 سازمان 

3/3/96 
08/05/99 

 
های بازارگردانی و سایر نهادهای مالی که مجوز تمامی اوراق بهادار موضوع بازارگردانی همه نهادهای مالی از جمله صندوق توسعه بازار سرمایه، صندوق

ارمزد خرید و کوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طبق مقررات مربوط دریافت دارند، سقف نرخ بازارگردانی اوراق بهادار قابل معامله را در بورس ا
 وگذاری مرکزی اوراق بهادار فروش شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده

ر معامله های کارمزد معامالت معمول اوراق بهادار با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب، در هرخدرصد سقف ن 20های کارگزاری، تسویه وجوه و شرکت
در گذاری، دهی،گواهی سپرده سرمایهکارمزد معامالت انواع اوراق ب-قسمت کارمزدهای بورس تهران 6و  5وع شود به جداول شماره رجتعیین گردد )

 (.معامالت بازارگردان
 
 

 (4 جدول شماره
زد معامالت کارم

بدهی،  انواع اوراق
گواهی سپرده 

در  سرمایه گذاری
زمان خرید و 

 فروش بازارگردان
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات
تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 
 سازمان/شورا

جمع/سقف 
 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزدفروش 

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزدخرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

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
 (5جدول شماره 

وراق حق تقدم ا
استفاده از 
 تسهیالت
 مسکن

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

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

 ارت سازمانحق نظ 0001/0 0001/0 0002/0 50 50 100

 جمع 0049/0 0024/0 0073/0 

 2یکصد و نود و هفتمین، بند 1بند 
 اُمین 652بند یک  -چهارصدوهفتادوچهارمین

 صورتجلسه هیات مدیره سازمان
 

22/8/1389 
29/6/1396 

01/04/1399 

 کارگزاران 00064/0 00016/0 0008/0 144 36 180

 (6جدول شماره
پذیره نویسی 

های شرکت
ام در سهامی ع

شرف تاسیس در 
 *فرابورس

 کارمزد فرابورس 0 000512/0 000512/0 0 400 400

 کارمزد سپرده گذاری مرکزی 0 00008/0 00008/0 0 200 200

شصت و دومین جلسه شورای عالی بورس و  2بند 
 ( صورتجلسة شورا4بند )

و  26/5/1388
5/2/1390** 
23/04/1399 

 حق نظارت سازمان 0 0004/0 0004/0 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.

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

سب مورد حکارمزد تمامی ارکان و کارگزاران در معامالت سهام و حق تقدم سهام  %30و همچنین تخصیص  %20کارمزد به میزان   تغییرات کاهش**
 الزم االجرا می باشد. 01/05/1399به صندوق تثبیت و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه از 

 جمع 00064/0 001152/0 001792/0

 2وبند  سیصد و هشتمین( 1-1بند )
-2بندچهارصدوهفتادوچهارمین و 

مدیرة جلسة هیئتصورت ششصدوشصتمین5
   -سازمان

23/6/1392 
29/6/1396 

08/05/1399 

 (7ماره جدول ش کارمزد کارگزاران 000608/0 00304/0 003648/0 300 300 600
معامالت سهام و 
حق تقدم خرید 

در سهام شرکتها 
زمان خرید 

بازارگردان در 
 فرابورس

 کارمزد فرابورس  0000512/0 000256/0 0003072/0 300 300 600

 کارمزد سپرده گذاری 0000192/0 000144/0 0001632/0 160 240 400

 حق نظارت سازمان  000032/0 00024/0 000272/0 80 120 200 شورا16/07/99

 کارمزد مدیریت فناوری 000016/0 00012/0 000136/0 120 180 300 
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات
تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 
 سازمان/شورا

جمع/سقف 
 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزدفروش 

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزدخرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

 مالیات 0 005/0 005/0 مکرر قانون مالیات مستقیم 143ماده 
وشنده کارمزدهای  سمت خرید، کارمزد بازارگردان درزمان خرید است و کارمزدهای سمت فروش، کارمزد طرف مقابل بازارگردان)فر

 باشد.ل میبه همین منوا معامالت بازارگردان در زمان خریدالزم به ذکر است سایرجداول ذیل در خصوص  سهم به بازارگردان(  است.
که  یمال یدهانها ریو سا یبازارگردان یهاصندوق ه،یاز جمله صندوق توسعه بازار سرما یمال یهمه نهادها یاوراق بهادار موضوع بازارگردان یتمام -

کارمزد  نرخ دارند، سقف افتیطبق مقررات مربوط در رانیاوراق بهادار قابل معامله را در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا یبازارگردانمجوز 

اوراق  یمرکز گذاریبورس تهران، شرکت سپرده یفناور تیریشرکت مد ران،یو فروش شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ا دیخر

سقف  حداکثر تیکارمزد معامالت معمول اوراق بهادار با رعا هایدرصد سقف نرخ 20و سازمان بورس، یکارگزار های¬وجوه و شرکت هیر و تسوبهادا

 5-2نددر بورس تهران و فرابورس با توجه به بند فوق موضوع ب یجداول بازارگردان ریگردد )جدول فوق و سا نییمصوب، در هر معامله تع یالیر

 .شده است( نیتدو فیدرصد تخف80با  یعنیکارمزد  یدرصد نسبت به حالت عاد20و با اعمال نرخ  رهیمد اتیصورتجلسه ه نیتمششصدوشص

 جمع کل 0007264/0 0088/0 0095264/0

 2وبند  سیصد و هشتمین( 1-1بند )
-2بندچهارصدوهفتادوچهارمین و 

مدیرة جلسة هیئتصورت ششصدوشصتمین5
   -سازمان

23/6/1392 
29/6/1396 

08/05/1399 

 کارمزد کارگزاران 00304/0 000608/0 003648/0 300 300 600

 (8 جدول شماره
معامالت سهام و 
حق تقدم خرید 
سهام شرکتها 

درفروش 
در  بازارگردان

 فرابورس

 کارمزد فرابورس 000256/0 0000512/0 0003072/0 300 300 600

 کارمزد سپرده گذاری 000096/0 0000288/0 0001248/0 160 240 400

 حق نظارت سازمان 00016/0 000048/0 000208/0 80 120 200 شورا16/7/99

 کارمزد مدیریت فناوری 00008/0 000024/0 000104/0 120 180 300 

دار زارگردان)خریکارمزدهای سمت فروش، کارمزد بازارگردان درزمان فروش است و کارمزدهای سمت خرید، کارمزد طرف مقابل با
 باشد.می به همین منوال معامالت بازارگردان در زمان فروشالزم به ذکر است سایرجداول ذیل در خصوص  سهم از بازارگردان( است.

های مستقیم نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از کرر قانون مالیات( م143ماده) -5تبصره براساس **

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

 **مالیات 0 0 0

 جمع 003632/0 00076/0 004392/0

چهارصدوسی وششمین، وچهارمین وشصتدویست
چهارصدوپنجاه وچهارمین، 

پانصدوچهل و  وچهارصدوهفتادوچهارمین 
 صورتجلسه هیات مدیره سازمان.هشتمین

 
 

17/9/1395 
12/2/96 
29/6/1396 
21/9/1397 

 
 

( 9 جدول شماره کارمزد بورس 00008/0 00008/0 00016/0 200 200 400
کارمزد معامالت 

اوراق اختیار 
خرید و فروش و 

اختیار فروش 
 تبعی

 *کارمزد سپرده گذاری 00008/0 00008/0 00016/0 200 200 400

 کارمزد کارگزاران 0008/0 0008/0 0016/0 200 200 400
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات
تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 
 سازمان/شورا

جمع/سقف 
 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
کارمزدفروش 

 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 
 کارمزدخرید

 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 

 
 صورتجلسه شورا 3بند 
 صورتجلسه شورا 2بند 
 صورتجلسه شورا 7بند 

 
22/9/1395 
03/5/1396 
26/9/1398 

 مدیریت فناوری 00004/0 00004/0 00008/0 200 200 400

 **حق نظارت سازمان 00002/0 00003/0 00005/0 200 200 400

ش اعمال ارز 0.0005در قراردادهای اختیار معامله و اختیار فروش تبعی برابر  گذاری مرکزیدهضرایب کارمزد اعمال شرکت سپر *
 .اوراق اختیار تعیین گردید

( کارمزد 1/0ک دهم )یباتوجه به راه اندازی معامالت قراردادهای اختیار معامله در بازار سرمایه میزان کارمزد این معامالت برای سازمان بورس    **
 یین می گردد.سهام تع

ربوطه صفر خواهد بود و مکارمزد حق نظارت سازمان در معامالت کلیه ابزارهای مشتقه در بازار سرمایه از زمان راه اندازی تا زمان توسعه معامالت ابزار 
 اخذ گردد . مقرر گردید کارمزد حق نظارت سازمان پس از توسعه معامالت )طبق نظر سازمان( بر اساس نرخ مصوب شورای عالی بورس

 جمع 00102/0 00103/0 00205/0

و  ( دویست2( یکصدوهشتادوسومین و بند )4بند )
 پانصدوبیست وهفتمین،5بندنود و ششمین،

صورتجلسه هیأت  پانصد و چهل و هشتمین
 مدیره سازمان

12/4/1389 
28/02/1392 
10/05/1397 
21/09/1397 

 

 بورسکارمزد  00008/0 00008/0 00016/0 200 200 400

 (10جدول شماره
کارمزد معامالت 
آتی سهام، آتی 

 سبد سهام

 کارمزد سپرده گذاری 00008/0 00008/0 00016/0 200 200 400

 کارمزد کارگزاران 0008/0 0008/0 0016/0 200 200 400

 مدیریت فناوری 00004/0 00004/0 00008/0 200 200 400

 **حق نظارت سازمان 0 0 0 - - -

دی گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در قراردادهای آتی سهام و سبد سهام از محل تسویه نقضرایب کارمزد شرکت سپرده*
 ارزش قرارداد بر حسب قیمت تسویه روزانه در سررسید .  0.005و از محل تسویه فیزیکی  0.0005

امالت ابزار اندازی تا زمان توسعه معابزارهای مشتقه از زمان راه کارمزد حق نظارت سازمان در معامالت کلیهمقرر گردید  **
 مربوطه معاف گردد ولیکن اخذ کارمزد پس از توسعه معامالت)طبق نظر سازمان( براساس نرخ مصوب شورای عالی بورس و

 اوراق بهادار اخذ گردد.

 جمع 001/0 001/0 002/0
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 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 توضیحات
تاریخ مصوبه 
هیات مدیره 

 سازمان

ریخ مصوبه تا
 شورا

جمع/سقف 
 کارمزدها

 )میلیون ریال(

حداکثرمبلغ 
 فروشکارمزد

 )میلیون ریال(

حداکثرم
بلغ 

کارمزدخر
 ید

)میلیون 
 ریال(

  شرح کارمزد خرید فروش جمع

 2سیصدمین، بند
چهارصدو پنجاه 

،  وهفتمین
 چهارصدوهفتادوچهارمین

 امین 634 بند پنج و
صورتجلسه هیئت مدیره 

 سازمان

4/4/1392 
03/03/96 
29/6/96 

11/01/1399 

31/4/92 
03/05/96 

20/03/1399
صورتجلسه 3بند 

 شورا
 

 کارمزد کارگزاران 00095/0 00095/0 0019/0 300 300 600
 (11جدول شماره 

کارمزد معامالت 
-واحدهای سرمایه

گذاری صندوق 
های سرمایه 

گذاری در سهام 
(etf) 

 
 
 

 
 

 کارمزد فرابورس 00008/0 00008/0 00016/0 300 300 600

 کارمزد سپرده گذاری 00003/0 000045/0 000075/0 160 240 400

 کارمزد مدیریت فناوری 000025/0 0000375/0 0000625/0 80 120 200

 حق نظارت سازمان 000075/0 000075/0 00015/0 100 100 200

ی موضوع این بند خواهد بود که این هزینه هاگذاری قابل معامله معادل کارمزد سمت خرید معامالت پس از اعمال نرخهای سرمایهلیه صندوقنویسی اولیه کهزینه معامالت در پذیره :1تبصره 

 گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه( پرداخت خواهد شد.نویس واحدهای سرمایهگذار )یعنی پذیرهتوسط سرمایه

درصد سهم کارگزار فروشنده  20رید کارگزاران خای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیره نویسی دریافت نخواهد شد. از نرخ کارمزد سمت لیه هیچگونه هزینهدر دوره پذیره نویسی او :2تبصره 

 درصد سهم کارگزار خریدار می باشد. 80و 

 جمع 00116/0 0011875/0 0023475/0

 بند پنج وسیصدمین 
صورتجلسه امین  634

 مدیره سازمانهیئت 

4/4/1392 
11/01/1399 

31/4/92 
20/03/1399
صورتجلسه 3بند 

 شورا
 

 کارمزد کارگزاران 0005/0 0005/0 001/0 200 200 400

 12)جدول شماره 
کارمزد معامالت 

واحدهای سرمایه 
گذاری صندوق های 

سرمایه گذاری 
 (etf)مختلط

 رسبوفراکارمزد  00004/0 00006/0 0001/0 160 240 400

 کارمزد سپرده گذاری 000015/0 0000225/0 0000375/0 160 240 400

 کارمزد مدیریت فناوری 0000125/0 00001875/0 00003125/0 80 120 200

 حق نظارت سازمان 00004/0 00006/0 0001/0 80 120 200
ی موضوع این بند خواهد بود که این هزینه هاگذاری قابل معامله معادل کارمزد سمت خرید معامالت پس از اعمال نرخایههای سرمنویسی اولیه کلیه صندوقهزینه معامالت در پذیره :1تبصره 

 گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه( پرداخت خواهد شد.نویس واحدهای سرمایهگذار )یعنی پذیرهتوسط سرمایه

درصد سهم کارگزار فروشنده  20رید کارگزاران خای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیره نویسی دریافت نخواهد شد. از نرخ کارمزد سمت در دوره پذیره نویسی اولیه هیچگونه هزینه :2تبصره 

 درصد سهم کارگزار خریدار می باشد 80و 

 جمع 0006075/0 00066125/0 00126875/0

 2بند و  سیصدمین
چهارصدوپنجاه و 

4/4/1392 
03/03/1396 

31/4/92 
3/5/96 

 (13جدول شماره  کارمزد کارگزاران 00015/0 00015/0 0003/0 50 50 100
 کارمزد فرابورس 000025/0 000025/0 00005/0 20 20 40کارمزد معامالت 
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 634 بند پنج وهفتمین 
صورتجلسه هیات  نامی

  مدیره سازمان

11/01/1399 20/03/1399
صورتجلسه 3بند 

 شورا

-سرمایهواحدهای  کارمزد سپرده گذاری 00000375/0 00000375/0 0000075/0 6 6 12

گذاری صندوق 
گذاری در سرمایه

اوراق با درآمد 
 (etf)ثابت

 کارمزد مدیریت فناوری 0000025/0 0000025/0 000005/0 4 4 8

 حق نظارت سازمان 00000625/0 00000625/0 0000125/0 100 100 200
ی موضوع این بند خواهد بود که این هزینه هاگذاری قابل معامله معادل کارمزد سمت خرید معامالت پس از اعمال نرخهای سرمایهنویسی اولیه کلیه صندوقمعامالت در پذیره هزینه :1تبصره 

 گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه( پرداخت خواهد شد.نویس واحدهای سرمایهگذار )یعنی پذیرهتوسط سرمایه

درصد سهم کارگزار فروشنده  20رید کارگزاران خای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیره نویسی دریافت نخواهد شد. از نرخ کارمزد سمت در دوره پذیره نویسی اولیه هیچگونه هزینه :2تبصره 

 درصد سهم کارگزار خریدار می باشد. 80و 

 جمع 0001875/0 0001875/0 000375/0

صدوپنجاه و چهار 2بند

 634 بند پنج وهفتمین 
صورتجلسه هیات  امین

 مدیره سازمان

08/06/1393 

03/03/1396 
11/01/1399 

- 

 کارمزد کارگزاران 00015/0 00015/0 00030/0 50 50 100

( 14جدول شماره
کارمزد  معامالت  

-واحدهای سرمایه

های گذاری صندوق
 زمین و ساختمان

 

 کارمزد بورس  000025/0 000025/0 00005/0 20 20 40

 گذاریکارمزد سپرده 00000375/0 00000375/0 0000075/0 6 6 12

 مدیریت فناوریکارمزد  0000025/0 0000025/0 000005/0 4 4 8
ی موضوع این بند خواهد بود که این هزینه هامعامالت پس از اعمال نرخگذاری قابل معامله معادل کارمزد سمت خرید های سرمایهنویسی اولیه کلیه صندوقهزینه معامالت در پذیره :1تبصره 

 گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه( پرداخت خواهد شد.نویس واحدهای سرمایهگذار )یعنی پذیرهتوسط سرمایه

درصد سهم کارگزار فروشنده  20رید کارگزاران خسی دریافت نخواهد شد. از نرخ کارمزد سمت ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیره نویدر دوره پذیره نویسی اولیه هیچگونه هزینه :2تبصره 

 درصد سهم کارگزار خریدار می باشد. 80و 

 جمع 00018125/0 00018125/0 0003625/0

دستورالعمل  17تبصره ماده

صندوقسرمایه گذاری جسورانه و 

 -خصوصی

 اُمین 634بند پنج 

دیره صورتجلسه هیات مدیره م

 سازمان

11/01/1399  

600 300 
300 

 کارمزد فرابورس 0.00008 0.00008 0.00016

( 15جدول شماره
کارمزد  معامالت  

-واحدهای سرمایه

های گذاری صندوق
جسورانه و 

در  خصوصی
 فرابورس

600 300 
300 

 کارمزد کارگزاران  0.00095 0.00095 0.0019

400 240 
160 

 سپرده گذاریکارمزد  0.00003 0.000045 0.000075

300 180 
120 

  مدیریت فناوریکارمزد  0.000025 0.0000375 0.0000625

ی موضوع این هاگذاری قابل معامله معادل کارمزد سمت خرید معامالت پس از اعمال نرخهای سرمایهنویسی اولیه کلیه صندوق: هزینه معامالت در پذیره1تبصره 

 گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه( پرداخت خواهد شد.نویس واحدهای سرمایهگذار )یعنی پذیرهه این هزینه توسط سرمایهبند خواهد بود ک

 رید کارگزارانخای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیره نویسی دریافت نخواهد شد. از نرخ کارمزد سمت : در دوره پذیره نویسی اولیه هیچگونه هزینه2تبصره 

 درصد سهم کارگزار خریدار می باشد. 80درصد سهم کارگزار فروشنده و  20

 جمع 0.001085 0.0011125 0.0021975
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دستورالعمل  17تبصره ماده

صندوقسرمایه گذاری جسورانه و 

 -خصوصی

-2وبندامین  634 بند پنج

ششصدوشصتمین 5

 سازمانمدیرة جلسة هیئتصورت

11/01/1399 
08/05/1399 

 

600 300 
300 

 کارمزد فرابورس 0.000016 0.00008 0.000096

( 16جدول شماره
کارمزد  معامالت  

-واحدهای سرمایه

های گذاری صندوق
  خصوصیجسورانه و 

در زمان خرید 
 بازارگردان

600 300 
300 

 کارمزد کارگزاران  0.00019 0.00095 0.00114

400 240 
160 

 سپرده گذاری کارمزد 0.000006 0.000045 0.000051

300 180 
120 

  مدیریت فناوریکارمزد  0.000005 0.0000375 0.0000425

 
 جمع 0.000217 0.0011125 0.0013295

دستورالعمل  17تبصره ماده

صندوقسرمایه گذاری جسورانه و 

 -خصوصی

-2وبندامین  634بند پنج 

جلسة صورتششصدوشصتمین 5

 سازمانمدیرة هیئت

11/01/1399 
08/05/1399 

 

600 300 
300 

 کارمزد فرابورس 0.00008 0.000016 0.000096

( 17جدول شماره
کارمزد  معامالت  

-واحدهای سرمایه

های گذاری صندوق
خصوصی جسورانه و 

در زمان فروش 
 بازارگردان

600 300 
300 

 کارمزد کارگزاران  0.00095 0.00019 0.00114

400 240 
160 

 سپرده گذاریکارمزد  0.00003 0.000009 0.000039

300 180 
120 

  مدیریت فناوریکارمزد  0.000025 0.0000075 0.0000325

 
 جمع 0.001085 0.0002225 0.0013075

از مصوبات  4-3و  4-2بند 
شورای عالی  106جلسه 

 3و2بندهای  –بورس 
ند ب -سیصدوسی و نهمین 

( ششصد و 2-5)
جلسه هیئت شصتمین 

 زمانمدیره سا

17/3/1393 
08/05/1399 

 

جلسه 12/3/1393
 شورا 106

 2بند
صورتجلسه 

شورا 
16/07/1مورخ

399 

 یازارگردانب یهاصندوق ه،یاز جمله صندوق توسعه بازار سرما یمال یهمه نهادها یموضوع بازارگردان اوراق بهادار یتمامدر مورد  -
طبق مقررات  انریابل معامله را در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ااوراق بهادار ق یکه مجوز بازارگردان یمال ینهادها ریو سا

 تیریشرکت مد ران،یو فروش شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ا دیدارند، سقف نرخ کارمزد خر افتیمربوط در
ی و حق نظارت سازمان کارگزار هایوجوه و شرکت هیاوراق بهادار و تسو یمرکز گذاریشرکت  سپرده ران،بورس ته یفناور

 مصوب، در یالیحداکثر سقف ر تیبا رعا درصد تخفیف(80)کارمزد معامالت معمول اوراق بهادار هایدرصد سقف نرخ 20 ،بورس
 اند. جداول بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس با توجه به این بند ویرایش شدهگردد.  نییهر معامله تع

 
با  در سهام، گذاریهای سرمایهگذاری انواع صندوقدر فرابورس در زمان خرید و فروش واحدهای سرمایه کارمزد بازارگردانی -

 . به جداول مربوط در قسمت بورس تهران رجوع شود.باشدمشابه بورس تهران میمختلط و زمین و ساختمان  ،درآمد ثابت

 
 

وضوع مبوده و  معامالت خارج از ساعتنهادهای مالی که متقاضی های بازارگردانی و صندوق توسعه بازار سرمایه، سایر صندوق -
ز پرداخت امعامالت از نظر تشویق فعالیت آنها در چارچوب عملیات بازارگردانی مورد تایید سازمان باشد عالوه بر اعطاء مجوز 

 باشند.کلیه کارمزدها معاف می

 (18جدول شماره
اوراق  یتمامکارمزد 

بهادار موضوع 
همه  ینبازارگردا

دارای  یمال ینهادها
مجوز در بورس 
 تهران و فرابورس
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ششصدوسی و  5بند 
 چهارمین و

( ششصد و 5-1بند )
 شصتمین

صورتجلسه هیات مدیره 
 سازمان

11/01/1399 
08/05/1399 

 
 

 شورا 3بند 
20/03/1399 

 

ران، شرکت مدیریت فناوری ابورس ایبورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرسقف نرخ کارمزد خرید و فروش شرکت ( : 1-5بند ) -
از  های کارگزاری و حق نظارت سازمان بورسگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکتبورس تهران، شرکت سپرده
نی که گذاری اختصاصی بازارگرداهای سرمایهگذاری )به استثنای صندوقهای سرمایهتمامی صندوق معامالت اوراق بهادار توسط

دار های کارمزد معامالت معمول اوراق بهادرصد سقف نرخ 25هیات مدیره سازمان می باشند(، معادل  17/3/1393مصوبه  مشمول
 با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب، در هر معامله تعیین شد.

 
ر کاهش ب یمبن 11/01/1399سازمان مورخ  رهیمد ئتیصورتجلسه ه نیو چهارم ی( ششصد و س5-2در خصوص موضوع  بند ) -

 دی، مقرر گرددرصد تخفیفETF(75)قابل معامله یگذارهیسرما هایصندوق یو فروش در معامالت واحدها دیسقف نرخ کارمزد خر
-ندوقص یدر واحدها( یبازارگردان یاختصاص گذاریهیسرما هایصندوق ی)به استثنا گذاریهیسرما هایصندوق یدر معامالت تمام

( لحاظ گردد و درصدی75فیمرحله تخف کی)لذکر ( فوق ا2-5موضوع بند ) فی، صرفاً همان تخفلهقابل معام گذاریهیسرما های
 التدر معام کنیحالت محاسبه نخواهد شد(، ول نیدر ا ( همان مصوبه1-5موضوع بند ) فی)تخف مضاعف محاسبه نشود فیتخف

اشاره  (5-2موضوع بند ) فیبل معامله عالوه بر تخفقا گذاریهیسرما هایصندوق یدر واحدها یمال ینهادها یتمام یبازارگردان
 لحاظ خواهد شد. زین یمقرر بازارگردان فاتیشده، تخف

 

زدهای نمایند، صرفاً باید کارم دربورس و فرابورس ETFگذاری اقدام به خرید واحدهای های سرمایهلذا در صورتی که صندوق -
ت اند را پرداخدرصدی ویرایش شده75ه با اعمال یک مرحله تخفیف ها در این بولتن ک ETFتعیین شده در جداول مربوط به

 نمایند.

( 19جدول شماره 
پرداختی کارمزد 

توسط صندوق های 
به ) سرمایه گذاری

غیر از صندوق 
در ( بازارگردانی

معامالت اوراق 
بهادار در بورس 

 تهران و فرابورس 

ششصد و چهل و  1بند 
دومین صورتجلسه هیات 

 مدیره سازمان
13/02/1399 

 2بند 
صورتجلسه 
شورا مورخ 

20/03/1399 
 
 1بند

صورتجلسه 
شورا مورخ 

11/1/99 

گذاری مربوطه پیشنهاد حذف کارمزد حق نظارت های سرمایهگذاری غیرمستقیم و کاهش هزینهبه منظور تشویق سرمایه -
 1399قانون بودجه کل کشور سال  2تبصره  2گذاری موضوع بند های سرمایهنویسی صندوقسازمان بورس از محل پذیره

 های قابل معامله سهام متعلق به دولت(  مطرح گردید که مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. )صندوق
مان صندوق های یاد شده و دستگاه انتقال دهنده سهام موضوع واگذاری بابت انتقال سهام به صندوق از پرداخت کارمزد ساز -

ز اها، ها در خصوص اوراق بهادار قید شده در اساسنامه آنامالت اوراق بهادار این صندوقبورس معاف هستند. همچنین مع
 پرداخت کارمزد سازمان معاف است.

-رکت، از پرداخت کلیه کارمزدها)ش99قانون بودجه سال  2تبصره  2گذاری موضوع بند پذیره نویسی اولیه صندوقهای سرمایه -

ی( های کارگزارگذاری مرکزی، مدیریت فناوری بورس تهران و شرکتورس ایران، سپردههای بورس اوراق بهادار تهران، فراب
 معاف خواهد بود.

 (20جدول شماره
پذیره نویسی 
 صندوق دولت

 
صورتجلسه شورا مورخ  7بند 
05/10/1396 

ای این مصوبه است. تاریخ اجر "صفر"کارمزد حق نظارت سازمان بورس در خصوص معامالت صندوق تثبیت بازار سرمایه  -
 باشد.می 23/10/1396

( 21جدول شماره 
صندوق تثبیت بازار 

 سرمایه
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 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

ول جد
(کارمزد 22شماره

معامالت اوراق 
بهادار شرکت 
های سهامی 
خاص مبتنی 
 –بردارایی فکری 

و معامالت اوراق 
بهادار مبتنی بر  

 دارایی فکری

چهارصدوهفتادوچهارمین، 
پانصد و پنجاه و  6بند 

جلسه هیئت مدیره نهمین 
 سازمان

27/2/1393 
1396-6-29 

24/11/1397 

مصوبه  1بند 
مورخ 

31/4/1392 
 

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

 کارمزد کارگزاران  03/0 03/0 06/0 300 300 600

 جمع 03032/0 03032/0 06064/0 

قانون بازار اوراق بهادار شناسایی و تصویب شده است.   عنوان ابزار مالیبه "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  24باتوجه به اینکه ابزار های مالی نیز اوراق بهادار موضوع بند 

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

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

 ارکان دریافت کننده کارمزد توضیحات
سقف نرخ کارمزد نسبت به ارزش تامین مالی 

 )درصد(
                                           زد خدمات هر طرح                حداکثر مبلغ کارم

 (23جدول شماره 
کارمزدهای ارائه 

خدمات تأمین مالی 
  جمعی

پانصد و  6بند 
شصتمین صورتجلسۀ 
هیئت مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار 

 01/12/1397مورخ 

 *عامل و نهاد مالی 4 میلیون ریال 720

 شرکت فرابورس 5/0 یلیون ریالم 50
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میزان سهم عامل و نهاد  *
، طبق 04/0مالی از نرخ 

توافقی است که در قرارداد 
منعقده بین عامل و نهاد 

 مالی تعیین خواهد شد

 جمع 5/4 میلیون ریال 770

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

 بورس
 

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

 (24جدول شماره 
های معافیت صندوق
 نیکوکاری

 

 عالی بورس:شورای 20/06/1399گذاران و سهامداران مورخ نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایهبراساس آیین

رداخت کارمزد مصادیق عملیات بازارگردانی محسوب شده و عالوه بر معافیت مالیاتی بازارگردانی، بازارساز از پعملیات بازارسازی از 
 باشد.نامه نیز معاف میمعامالت موضوع این آیین

 

 (25جدول شماره 
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جدول 
 سقف کارمزد مصوب شرح خدمت ردیف 26شماره

دریافت 
 کننده

پرداخت 
 کننده

تاریخ مصوبه 
دیره هیات م

 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 
مچنین مقرر شد سقف حق عضویت ثابت و متغیر هر سال ه

ورس متناسب با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، با پیشنهاد ب
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 
سترسی به سیستم فرابورس برای هر حق د

 )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

 ریالمیلیون  200و کف 

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

6 
ای وبازار شرکته"الف"حق پذیرش در بازار پایه 

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

7 
ام ال سهحق درج بابت ایجاد قابلیت نقل و انتق

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

8 
زار حق درج ساالنه شرکتها در بازار پایه و با

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

 یلیون ریالم 50و کف 
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جدول 
 سقف کارمزد مصوب شرح خدمت ردیف 26شماره

دریافت 
 کننده

پرداخت 
 کننده

تاریخ مصوبه 
دیره هیات م

 سازمان/شورا
 توضیحات

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

 میلیون ریال 300سقف میلیون ریال و 
31/2/1390 

دویست و  8بند 
هجدهمین جلسه 

 هیات مدیره

10 
حق درج نماد جهت امتیازات خاص از جمله 

 اوراق تسهیالت مسکن
ار در ط یکبمیلیون ریال که فق 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  سقف مبلغ حق عرضه

 دارایی فکری

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

ایل ضمناً نحوه اخذ آن )میزان دریافت کارمزد در زمان ف
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 صدور مجوز صندوق کارمزد بررسی تقاضا

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

متقاضیان 
مجوز دریافت 

 صندوق
 مدیرة سازمانهیئت 28/2/1395

13 

 اوراق نویسی در بورسکارمزد پذیرش/پذیره
های بهادار تهران، فرابورس در خصوص صندوق

گذاری قابل معامله و اوراق بدهی سرمایه
 (نزد سازمانو معاف از ثبت مشمول ثبت )

 

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

 میلیون ریال 20کف 
 

03/03/1396 
 

29/6/96 

نجاه و چهارصدوپ
 هفتمین و 

چهارصدوه2بند
 فتادوچهارمین 

 فرابورسپذیرش اوراق اختیار فروش تبعی در  14
ین از محل )دو در ده هزار( از کل منابع مالی قابل تام 0002/0

 50میلیون ریال و کف  500فروش سهام پایه، تا سقف 
 ی شودمیلیون ریال تعیین شد که توسط ناشر اوراق پرداخت م
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گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهسپرده شرکت  
 

جدول 
شماره 

1) 
 ردیف

 
 شرح خدمات

 توضیحات کنندهپرداخت نرخ خدمات

 

ف( 

سقف 

های نرخ

خدمات 

شرکت 

سپرده 

 گذاری

 

 رگزارکا 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 
های گردش معامالت استخراج 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 تخراج و ارائه گزارشاس

 سهامداری 
 ناشر/سهامداران حقیقی و حقوقی 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 50.000ازای یک دوره شش ماهه و  ریال به 500.000
 اضافه

ناشر/ سهامداران حقیقی و 
 حقوقی

 کارگزار وهریال برای هر گر 3.200.000ریال به ازای هر نفر تا سقف  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،کاوراق بهاداری /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 25الف( پنج ریال به ازای هر سهم تا سقف 
یلیون م 50میلیون سااهم تا سااقف  25ب( چهار ریال به ازای هر سااهم مازاد بر 

 سهم
 لیون سهممی 75میلیون سهم تا سقف  50ه ازای هر سهم مازاد بر ج( سه ریال ب

 متقاضی توثیق
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جدول 
شماره 

1) 
 ردیف

 
 شرح خدمات

 توضیحات کنندهپرداخت نرخ خدمات

 یلیون سهم م 100میلیون سهم تا سقف  75د( دو ریال به ازای هر سهم مازاد بر 
 میلیون سهم 100هر( یک ریال به ازای هر سهم مازاد بر 

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

 شودمی
 ناشر

 انجام خدمات مربوط به توزیع سود 9
انه دریافت می ریال به ازای هر سهامدر بعالوه هزینه های پستی که جداگ 2.500

 شود
 ناشر اوراق 

10 
انجام خدمات مربوط به توزیع سود برای هر 

 (های بانکیای سپردههوراق مشارکت و گواهیا)نوبت
  ناشر اوراق  ریال به ازای هر سهامدر 2.500

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

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

مصوبة سیصدوپنجمین 
جلسة صورت

ة سازمان مدیرهیئت
 20/5/92بورس مورخ 

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

ریافت دکه در ابتدای پذیرش توسط شرکت سپرده گذاری  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
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جدول 
شماره 

1) 
 ردیف

 
 شرح خدمات

 توضیحات کنندهپرداخت نرخ خدمات

 

13 
ار نگهداری اسناد، مدارک و وثایق در فرآیند انتش

 صکوکاوراق
 

 میلیون ریال طی عمر اوراق صکوک 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 

 

 

14 
و  ارائه خدمات ثبت مشتریان در سامانه سجام

 صدور کد معامالتی

سقف  تاثبت مشتریان صدور کد معامالتی برای هر شخص حقیقی و حقوقی الف( 
 .ریال 100.000

 ریال. 50.000ب( اصالح مشخصات تا سقف 
 هر شخص حقیقی و حقوقی

پانصد و  2بند 
نهمین صورتجلسه 

سازمان 
22/01/1397 

 رمزد خدمات نهاد واسط و مدیریت دارایی مرکزی()کاسایر
 

14 
 صکوک توسط نهاد واسطانتشار اوراق 

 

ون ریال و میلی 750چهار در ده هزار مبلغ اسمی اوراق صکوک به شرط حداقل 
 750بلغ ثابت میلیون ریال به ازای هر مرتبه انتشار اوراق و م 3،500حداکثر 

 اقمیلیون ریال به ازای هر سال عمر اور

)پرداخت توسط بانی به نهاد 
 واسط(

17/8/89 
30/03/90 
23/3/1396 
صورتجلسه 583

هیات مدیره 
 19/04/98سازمان

 

 

15 
 ارائه خدمات به نهادهای واسط

 
 درصد کارمزد دریافت شده توسط نهاد واسط از بانی 85

)پرداخت توسط نهاد واسط به 
 شرکت مدیریت دارایی مرکزی(

 
16 

راق جهت پرداخت بخشی از آخرین قسط، تصفیه و به ودهای بانکی ناشی از پرداخت زودهنگام بانی نسبت به سررسید اوراق طبق الزامات قراردادی، تجمیع شده و در سررسید نهایی اوهمچنین مجموع س
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه سط شرکت سپردهنیز موضوعیت داشته و باید تو شودنفع بانی منظور گردد. این موضوع برای اوراق مشارکت که بدون نهادواسط و مستقیم توسط شرکت منتشر می

 .وجوه رعایت گردد
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 نون کارگزاران بورس و اوراق بهادارکا

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

 )میلیون ریال( نرخ خدمات توضیحات
 (1جدول شماره 

 شرح

ورخ د و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ممصوبه هفتا
03/09/86   
 8/12/97مورخجلسه ویکمینپانصدوشصت11بند

 حق ورودیه )حق پذیرش( ساالنه اعضای کانون 50

 اعضای کانون هر یک از حق عضویت ساالنه  600

 و سایر نهادهای مالی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

 نرخ اعضای کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران( سقف ه

 سقف )میلیون ریال(و  نرخ خدمات )میلیون ریال( مبنای محاسبه توضیحات
 (2هجدول شمار

 شرح

مصوبه هفتاد و دومین جلسه مورخ -
27/08/86   

چهارصد و پنجاهمین  5بند  -
صورتجلسه هیئت مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار مورخ 

16/01/96 

 هیسرما یصندوقها یراب
 هیحداقل سرما یگذار

 ریسا یصندوق و برا
 هیسرما نیآخر انیمتقاض

ثبت شده آنها مبنا قرار 
 خواهد گرفت.

ریال هر کدام  میلیون 200 داکثر تادر هزار مبلغ سرمایه ح 5/0میلیون ریال یا 40
 که بیشتر باشد تعیین شد

 حق پذیرش )مبلغ ورودیه( برای متقاضیان عضویت

ال هر کدام که میلیون ری 400ر هزار سرمایه حداکثر تا د 5/0میلیون ریال یا  40 
 .بیشتر باشد تعیین شد

نهادهای  کانون در حق عضویت ساالنه اعضای
  گذاریسرمایه

  

 توضیحات
 (3جدول شماره

 شرح

ند  ــی و پنجمین 2ب پانصــد و س
سازمان  سه هیئت مدیره  صورتجل

 1397/7/4مورخ 

گذاری  دهای ساارمایهالی دارای مجوز ساابدگردانی، مجازند منابع ساابدهای اختصاااصاای تحت مدیریت خود را به ساارمایه گذاری در واحنهادهای م
 :ط زیر اختصاص دهندذاری دارای مجوز از سازمان با شرگ صندوقهای سرمایه

سبنها - صی تحت مدیریت دهای مالی مزبور مجاز به دریافت کارمزد از محل منابع  صا سرماد اخت صندوقهای تحت  یهبابت  گذاری در 
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 توضیحات
 (3جدول شماره

 شرح

 .مدیریت خود نیستند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 |  

 
46 

 خ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایرانسقف نر

 (1پیوست 
 
 باشد:به شرح زیر می 08/05/1399ششصد و شصتمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ  7بند  -

صوص  بند  سازمان مورخ  1در خ سه هیئت مدیره  صورتجل صد و پنجاه و دومین  ش ضوع کاهش  01/04/1399ش سهامبا مو شد  "کارمزد در معامالت  مطرح و مقرر 
گذاری تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه درصد از درآمد ناشی از کارمزد معامالت سهام تمامی ارکان بازار و کارگزاران حسب مورد به حساب صندوق 30تخصیص

درصدی  20های مقرر قبل از کاهش های قبلی مصوب شده )نرخنسبت به نرخ( مصوبه مذکور، 1-4( و )1-3( و )1-2مشترک توسعه بازار سرمایه موضوع بندهای )
 ( همان مصوبه( به شرح زیر محاسبه گردد:1-4( و )1-1موضوع بندهای )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

کارمزد پرداختی توسط 
 سرمایه گذاران

 

 

(3 )- (1) 

نرخ جدید خالص پس از 
کسر کسورات، خالص 

دریافتی توسط کارگزاران و 
 ارکان بازار

(3 )- (2 )- (1) 

-درصدی برای سرمایه 20میزان تخفیف 

 گذاران

 

 

(3) 

درصد از کارمزد به حساب  30نرخ تخصیص
 توسعه بازار/تثبیت صندوق

 

 

(2) 

های قبلی )قبل از کسر نرخ
درصد( )مبنای محاسبه 20
قابل تخصیص به درصد 30

 (توسعه بازار/تثبیت صندوق
 

(1) 

معامالت سهام و 
حق تقدم سهام 

 تهران بورسدر 

 خرید فروش خرید فروش
تخفیف سمت 

 فروش
 تخفیف سمت خرید

نرخ تخصیص 
درصد از سمت 30

 فروش

نرخ تخصیص 
درصد از سمت 30

 خرید
 شرح کارمزد خرید فروش

 کارگزاران 0038/0 0038/0 00114/0 00114/0 00076/0 00076/0 0019/0 0019/0 00304/0 00304/0

 بورس تهران 00032/0 00032/0 000096/0 000096/0 000064/0 000064/0 00016/0 00016/0 000256/0 000256/0

 سپرده گذاری 0001/0 00015/0 00003/0 000045/0 00002/0 00003/0 00005/0 000075/0 00008/0 00012/0

 رایان بورس 00002/0 00003/0 000006/0 000009/0 000004/0 000006/0 00001/0 000015/0 000016/0 000024/0

 مدیریت فناوری 0001/0 00015/0 00003/0 000045/0 00002/0 00003/0 00005/0 000075/0 00008/0 00012/0

 حق نظارت سازمان 0003/0 0003/0 00009/0 00009/0 00006/0 00006/0 00015/0 00015/0 00024/0 00024/0
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کارمزد پرداختی توسط 
 سرمایه گذاران

 

 

(3 )- (1) 

جدید خالص پس از نرخ 
کسر کسورات، خالص 

دریافتی توسط کارگزاران و 
 ارکان بازار

(3 )- (2 )- (1) 

-درصدی برای سرمایه 20میزان تخفیف 

 گذاران

 

 

(3) 

درصد از کارمزد به حساب  30نرخ تخصیص
 توسعه بازار/تثبیت صندوق

 

 

(2) 

های قبلی )قبل از کسر نرخ
درصد( )مبنای محاسبه 20
تخصیص به  قابلدرصد 30

 (توسعه بازار/تثبیت صندوق
 

(1) 

پذیره نویسی 
سهام و حق تقدم 

بورس سهام در 

 تهران

 خرید فروش خرید فروش
تخفیف سمت 

 فروش
 تخفیف سمت خرید

نرخ تخصیص 
درصد از سمت 30

 فروش

نرخ تخصیص 
درصد از سمت 30

 خرید
 شرح کارمزد خرید فروش

 کارگزاران 0038/0 0038/0 00114/0 00114/0 00076/0 00076/0 0019/0 0019/0 00304/0 00304/0

 بورس تهران 0 00064/0 0 000192/0 0 000128/0 0 00032/0 0 000512/0

 سپرده گذاری 0 00025/0 0 000075/0 0 00005/0 0 000125/0 0 0002/0

 رایان بورس 0 00005/0 0 000015/0 0 00001/0 0 000025/0 0 00004/0

 مدیریت فناوری 0 00025/0 0 000075/0 0 00005/0 0 000125/0 0 0002/0

00048/0 0 0003/0 0 00012/0 0 
00018/0 0 0006/0 0 

حق نظارت 
 سازمان

کارمزد پرداختی توسط 
 سرمایه گذاران

 
 

(3 )- (1) 

نرخ جدید خالص پس از 
کسر کسورات، خالص 

دریافتی توسط کارگزاران و 
 ارکان بازار

(3 )- (2 )- (1) 

-درصدی برای سرمایه 20میزان تخفیف 

 گذاران
 
 

(3) 

درصد از کارمزد به حساب  30نرخ تخصیص
 توسعه بازار/تثبیت صندوق

 
 

(2) 

های قبلی )قبل از کسر نرخ
درصد( )مبنای محاسبه 20
قابل تخصیص به درصد 30

 (توسعه بازار/تثبیت صندوق
 

(1) 

معامالت سهام و 
حق تقدم سهام در 

 فرابورس

 خرید فروش خرید فروش
تخفیف سمت 

 فروش
 تخفیف سمت خرید

نرخ تخصیص 
درصد از سمت 30

 فروش

نرخ تخصیص 
درصد از سمت 30

 خرید
 شرح کارمزد خرید فروش

 کارگزاران  0038/0 0038/0 00114/0 00114/0 00076/0 00076/0 0019/0 0019/0 00304/0 00304/0

 فرابورس  00032/0 00032/0 000096/0 000096/0 000064/0 000064/0 00016/0 00016/0 000256/0 000256/0

 سپرده گذاری 0001/0 00015/0 00003/0 000045/0 00002/0 00003/0 00005/0 000075/0 00008/0 00012/0

 رایان بورس 00002/0 00003/0 000006/0 000009/0 000004/0 000006/0 00001/0 000015/0 000016/0 000024/0

 مدیریت فناوری 0001/0 00015/0 00003/0 000045/0 00002/0 00003/0 00005/0 000075/0 00008/0 00012/0

 حق نظارت سازمان 0002/0 0003/0 00006/0 00009/0 00004/0 00006/0 0001/0 00015/0 00016/0 00024/0
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کارمزد پرداختی توسط  
 سرمایه گذاران

 
 

(3 )- (1) 

از  نرخ جدید خالص پس
کسر کسورات، خالص 

دریافتی توسط کارگزاران و 
 ارکان بازار

(3 )- (2 )- (1) 

-درصدی برای سرمایه 20میزان تخفیف 

 گذاران
 
 

(3) 

درصد از کارمزد به حساب  30نرخ تخصیص
 توسعه بازار/تثبیت صندوق

 
 
 

(2) 

های قبلی )قبل از کسر نرخ
درصد( )مبنای محاسبه 20
قابل تخصیص به درصد 30

 (توسعه بازار/تثبیت صندوق
 

(1) 

پذیره نویسی 
های سهامی شرکت

عام در شرف 
تاسیس در 
 فرابورس

 خرید فروش خرید فروش
تخفیف سمت 

 فروش
 تخفیف سمت خرید

نرخ تخصیص 
درصد از سمت 30

 فروش

نرخ تخصیص 
درصد از سمت 30

 خرید
 شرح کارمزد خرید فروش

 کارگزاران  0008/0 0002/0 00024/0 00006/0 00016/0 00004/0 0004/0 0001/0 00064/0 00016/0

 فرابورس  0 00064/0 0 000192/0 0 000128/0 0 00032/0 0 000512/0

 سپرده گذاری 0 0001/0 0 00003/0 0 00002/0 0 00005/0 0 00008/0

 حق نظارت سازمان 0 0005/0 0 00015/0 0 0001/0 0 00025/0 0 0004/0




