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 88679558تلفن:

 فاکس: 
 19395-6366صندوق پستی: 

 یهغ الب ا
 15/7/1396 – 12020090:یهغ الب ا ۀشمار             

 انرگزار و مدرییت نظارت رب کا  مدرییت نظارت رب نهاداهی مالی صاردکننده:
 هادارب رس و اوراق مان بوساز ابالغ مصوبات شورای عالی بورس ردخصوص تغییر کارمزداهی موضوع:

 ری و شرکتهای کارگزا   تمامی نهاداهی مالیمخاطبین: 
 با احترام؛

 گردد:به شرح زیر ابالغ ميعالي بورس شوراي 03/05/1396مصوبات مورخ 

ارزش معامله تاا  0.0006به  0.0008کارمزد سازمان از محل معامالت سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران از  .1

 . یافتمیلیون ریال تغییر  200سقف 

 جمع فروش خرید شرح
 ریدحداکثر کارمزد خ

 )میلیون ریال(

 حداکثرکارمزد فروش

 )میلیون ریال(

 جمع

 )میلیون ریال(

 200 100 100 0.0006 0.0003 0.0003 سهام و حق تقدم سهام در بورس تهران

 0.0008ان از گذاري در سهام در بورس تهران و فراباورس ایارهاي سرمایهکارمزد سازمان از محل معامالت واحدهاي صندوق .2

رابورس ایاران فهاي بادرآمد ثابت در بورس تهران و میلیون ریال و براي معامالت واحدهاي صندوق 200ا سقف ت 0.0006به 

 .میلیون ریال تغییر نمود 200ا سقف ت 0.00005به  0.00016از 

 جمع فروش خرید شرح

حداکثرکارمزد 

 خرید

 )میلیون ریال(

حداکثر کارمزد 

 فروش

 )میلیون ریال(

 جمع

 )میلیون ریال(

 

گذاري در سهام در هاي سرمایهواحدهاي صندوق

 بورس تهران و فرابورس ایران
0.0003 0.0003 0.0006 100 100 200 

گذاري با درآمد ثابت هاي سرمایهواحدهاي صندوق

 در بورس تهران و فرابورس ایران
0.000025 0.000025 0.00005 100 100 200 

 . یافتارزش معامالت کاهش  0.0002به  0.0008سپرده کاالیي از کارمزد سازمان از معامالت اوراق گواهي  .3

 جمع فروش خرید شرح

حداکثر کارمزد 

 خرید

 )میلیون ریال(

حداکثر کارمزد 

 فروش

 )میلیون ریال(

 جمع

 )میلیون ریال(

 - - - 0.0002 0.0001 0.0001 اوراق گواهي سپرده کاالیي
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 .میلیون ریال افزایش یافت 200ل به یون ریامیل 20سقف کارمزد درخواست افزایش سرمایه از  .4

 معیار محاسبه نرخ شرح
 حداقل کارمزد 

 )میلیون ریال(

 حداکثر کارمزد 

 )میلیون ریال(

 200 - سرمایه مجوز داده شده 0.0005 کارمزد درخواست افزایش سرمایه

 .شدفه نرخ خدمات و کارمزدهاي ذیل به منابع درآمدي سازمان بورس و اوراق بهادار اضا .5

 معیار محاسبه نرخ شرح
حداقل کارمزد 

 )میلیون ریال(

 حداکثر کارمزد 

 )میلیون ریال(

 کارمزد بررسي پذیرش اوراق بدهي کاالیي معاف از ثبت
 100 20 ارزش اوراق 0.0001

 200 20 ارزش اوراق 0.0002 ثبت اوراق بدهي نزد سازمان
ین وانکارمزد بررسي درخواست انتشار اوراق بهادار به استناد ق

 بودجه ساالنه کشور از طریق بازار سرمایه
 200 20 ارزش اوراق 0.0002

 - - حق پذیرش بورس 0.1 پذیرش ناشران بورس
 - - حق درج بورس 0.2 درج بورس

 - - حق پذیرش فرابورس 0.1 پذیرش فرابورس
 - - فرابورس حق درج 0.2 درج فرابورس

 - - حق درج فرابورس در بازار پایه 0.2 درج در بازار پایه فرابورس
 - - حق پذیرش بورسهاي کاالیي 0.1 يبررسي شرایط پذیرش کاال در بازار فیزیکي بورسهاي کاالی

 50 - سرمایه ثبت شده 0.0005 ثبت شرکتهاي سهامي عام نزد سازمان
 5000 - اندازه صندوق بر اساس مجوز 0.00005 طهاي مختلثبت و  نظارت بر صندوق
 5000 - اندازه صندوق بر اساس مجوز 0.00005 هاي با درآمد ثابتثبت و نظارت بر صندوق

ا و هها، هلدینگثبت و نظارت بر نهادهاي مالي غیر از صندوق
 شرکتهاي تامین سرمایه

 100 20 سرمایه ثبت شده 0.0001

 200 50 سرمایه ثبت شده 0.0001 ثبت و نظارت بر هلدینگها
 200 - سرمایه ثبت شده 0.0001 ثبت و نظارت بر  شرکتهاي تامین سرمایه

ان د به سازملي بایالزم به ذکر است؛ رویۀ اجرایي مفاد این ابالغیه در خصوص نرخ خدمات و کارمزدهایي که نهادهاي ما

 واهد شد.بورس و اوراق بهادار پرداخت نمایند، متعاقباً ابالغ خ

                                                                                                         

 حمد رضا معتمدم                                                                   محمد عطایی                  
 مدیر نظارت بر نهادهای مالی                                  مدیر نظارت بر کارگزاران 

 

 

 

 


