فاهیم و کلیات

برای خریدکاال ازبورس کاالچه بایدکرد؟
دریافت کد مشتری در بورس کاال
اولين قدم برای خرید هر نوع کاالی عرضه شده در بورس کاال تكميل مشخصات خریدار جهت
دریافت کد مشتری در بورس کاالست .این مرحله فقط برای یك بار انجام مي گيرد و ضرورت دارد هر
خریداری در بورس کاال ،از طریق کارگزار خود اقدام به دریافت کد مشتری نماید.مدارك الزم برای
دریافت کد مشتری حقيقي با حقوقي متفاوت است .
الف -مدارك و اطالعات الزم جهت دریافت کد برای اشخاص حقيقي:
فتوکپي شناسنامه
فتوکپي کارت ملي
تكميل فرم درخواست کد مشتریان حقيقي ( شامل اطالعاتي از قبيل  :کد ملي  ،شماره حساب
بانكي فرد متقاضي  ،آدرس و کد پستي  ،تلفن تماس)
تكميل فرم افتتاح حساب
ب -مدارك و اطالعات الزم جهت دریافت کد برای اشخاص حقوقي:

فتوکپي روزنامه رسمي ثبت شرکت و فتوکپي روزنامه رسمي آخرین تغييرات شرکت و فتوکپي
شناسنامه و کارت ملي اعضا هيئت مدیره شرکت.
کپي صورتهای مالي و اظهارنامه مالياتي
تكميل فرم درخواست کد مشتریان حقوقي (شامل اطالعاتي از قبيل  :آخرین ترکيب اعضای هيئت
مدیره  ،ليست سهامداران دارای سهام  %01و باالتر ،صاحبان امضای مجاز  ،ارائه شماره حساب جاری
شخص حقوقي)
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مراحل خرید
تكميل فرم درخواست خرید
برای هر بار خرید مي بایست فرم سفارش خرید کاال به وسيله خریدار تكميل گردد.

بررسي امكان خرید
کارگزار خریدار امكان خرید کاالی مورد درخواست را بررسي مي نماید .

واریز پيش پرداخت
در صورت امكان تهيه کاال  ،موضوع به اطالع خریدار مي رسد و ضروری است که خریدار %01 ،از
ارزش تقریبي کاالی مورد سفارش خود را به عنوان تضمين خرید کاال به حساب وکالتي خود واریز
نماید( .برای کاالهایي که در رینگ صادراتي فروخته مي شوند مبلغ تضمين خرید  %5ارزش کل
کاالی مورد سفارش است)
خرید کاال
کارگزار در زمان عرضه کاال در تاالر  ،طبق درخواست خریدار با سایر کارگزاران رقابت نموده و در
صورت عرضه کافي کاال به قيمت مناسب (و تا حداکثر سقف قيمتي تعيين شده توسط خریدار) کاال را
خریداری مي نماید.
ارسال اطالعيه خرید
پس از خرید کاال در تاالر  ،اطالعيه خرید کاال به وسيله کارگزار تنظيم شده و برای خریدار ارسال
مي گردد .در این اطالعيه جزئيات خرید و قيمت به همراه حق الزحمه کارگزاری  ،عوارض بورس و
عوارض قانوني درج مي شود.
فرآیند تسویه
صرف نظر از اینکه نوع قرارداد چه باشد( نقدی -سلف  -نسيه) تسویه در اتاق پایاپای طبق
دستورالعمل فقط به دو صورت نقدی و اعتباری امكانپذیر مي باشد .در تسویه نقدی خریدار
مكلف است ظرف مهلت مقرر(حداکثر سه روزکاری) ،وجه قرارداد را با احتساب کارمزد
دوطرف به حساب تسویه واریز نماید ولي در تسویه اعتباری ،سند تسویه اعتباری طبق
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فرمت شرکت ،پساز تایيد فروشنده ،کارگزار فروشنده و کارگزار خریدار و به همراه سایر
مستندات توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپای ارایه مي شود .در سند تسویه اعتباری،
فروشنده به دریافت ثمن معامله اقرار مي کند.
مهلت تسویه
مهلت تسویه  ،سه روز کاری بعد ازانجام معامله مي باشد .در حال حاضر ساعت واریز وجه برای
قراردادها ،ساعت  01روزسوم مي باشد.
جرایم تاخير تسویه
چنانچه قراردادها ظرف مهلت تسویه (سه روز کاری) تسویه نشوند ،این امكان به مشتری داده
ميشود که حداکثر تا  7روز تقویمي پس از مهلت تسویه ،نسبت به واریز وجوه و تسویه نهایي اقدام
نماید .با این توضيح که به ازای هر روز تقویمي تاخير ،خریدار موظف به پرداخت  1/55درصد ارزش
معامله به عنوان جریمه مي باشد.
انفساخ معامله
چنانچه خریدار حتي بعد از گذشت  7روز تقویمي هم امور تسویه را انجام ندهد معامله او منفسخ
گردیده و کارگزار خریدار مكلف است  %5ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به اضافه کارمزد
طرفين قرارداد ،واریز نماید.
فرآیند تحویل کاال
پس از تسویه قرارداد فروشنده مكلف است کاالی موضوع قرارداد را طبق زمان تحویل شده در
اطالعيه عرضه ،تحویل نماید.
.0حداکثر زمان تحویل در قراردادهای نقدی و نسيه ،حداکثر تا سه روز کاری پس از مهلت تسویه
مي باشد .در صورت انجام تسویه با تاخير ،به ميزان روزهای تاخير به این مهلت اضافه مي شود.
 .5در قراردادهای سلف با سررسيد کمتر از  11روز ،حداکثر تا  5روز تقویمي پس از سررسيد تحویل
.1در قرادادهای سلف با سررسيد  11روز یا بيشتر ،حداکثر تا  05روز تقویمي
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