
 "به نام خدا"

 مراحل خرید در بورس 

)لیست کارگزاران در سایت  1ی ایرانمراجعه به یک کارگزار بورس جهت اخذ کد معامالتی بورس کاال -1

بورس کاال، سربرگ ذینفعان، قسمت کارگزارن، کارگزاران فعال، موجود است. این لیست به ترتیب حروف 

 ا تهیه شده است(بالف

 به کارگزار ادامهشده در  ذکرتهیه و ارسال مدارک طبق لیست  -2

 صدور کد بورسی در صورت کامل بودن مدارک -3

 معرفی حساب وکالتی توسط مشتری به کارگزار -4

واریز مبلغ پیش پرداخت به حساب وکالتی تا ساعت اعالم شده توسط کارگزار جهت پیش پرداخت شرکت  -5

 در تاالر کاالی مورد نظر

 له در صورت موفقیت در خرید تا زمان اعالمی توسط کارگزارتسویه معام -6

                                                           
ماره کد یا کارگزار خود را ش یا شده فعال غیر ایشان کد مدت طوالنی فعالیت عدم بدلیل و داشته کد بورس در قبال مشتری کهدر صورتی 1

فراموش نموده باشد، ابتدا مشتری به یک کارگزار مراجعه نموده و شناسه ملی خود را جهت چک نمودن وجود کد بورسی اعالم می نماید 

نماید. بعد از اعالم میکارگزار بعد از استعالم وضعیت کد لیست مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد یا فعالسازی کد ) حسب مورد( را به مشتری 

تهیه و ارسال مدارک به کارگزار و بررسی مدارک توسط واحد پذیرش مشتریان، در صورت تکمیل بودن مدارک کد بورسی جدید صادر یا کد 

 بورسی قدیمی مشتری فعال می شود.

 



 پیگیری جهت اخذ حواله و تحویل کاال -7

  2از طریق کارگزار بورس کاالی ایرانمدارک مورد نیاز برای دریافت کد معامالتی در 

 مشتریان حقیقی: برای نیاز مورد مدارک -الف  

 تکمیل فرم درخواست کد مشتری نزد کارگزار -

 شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگزار برابر با اصل شده باشد.تصویر  -

 سایر موارد به تشخیص کمیته در صورت اعالم به مشتری -

    حقوقی مشتریان مدارک مورد نیاز برای  -ب

 تکمیل فرم درخواست کد مشتری نزد کارگزار. -

رکت، آخرین مدارک هویتی شرکت شامل: اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی آخرین تغییرات ش -

روزنامه رسمی در خصوص اعضای هیات مدیره و دارندگان امضای مجاز شرکت، شناسنامه و کارت 

ملی صاحبان امضای مجاز و کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، )این موارد بایستی 

 توسط کارگزار برابر با اصل گردد(.

 مالی های صورت اقتصادی، کد ه مالی، مدارک مالی شرکت شامل: اظهارنامه مالیاتی آخرین دور -

 بر نیاز صورت در) قانونی بازرس و رسمی حسابرس گزارش همراه به شرکت مالی دوره آخرین

                                                           
 ایند.نم مشورتمشتریان گرامی باید در تمامی مراحل خرید با کارگزار خود   2

 



روش اظهار نامه ف و دارایی مقدار حسب دارایی و اقتصادی امور وزارت سالیانه اطالعیه اساس

 مالیاتی(.

 .. .مجوزهای فعالیت شرکت شامل پروانه بهره برداری و  -

 .مشتری به اعالم و کمیته تشخیص به نیاز صورت در موارد سایر -

  خارجی مشتریان برای  مدارک مورد نیاز -ج 

 تکمیل فرم درخواست کد به زبان انگلیسی یا فارسی. -

 اساسنامه شرکت. -

تصویر الیسنس شرکت یا سایر مجوز های فعالیت نظیر کپی کارت بازرگانی که به تایید کنسولگری  -

 در آن کشور رسیده باشد )اصل جهت روئیت بورس بایستی ارائه گردد(. ایران

 تصویر پاسپورت مالک/مالکین و مدیر عامل شرکت. -

 .کمیته تشخیص به نیاز صورت در موارد سایر -

   نظامی/دولتی/عمومی مشتریان برای  مدارک مورد نیاز -د

 تکمیل فرم درخواست کد مشتری نزد کارگزار. -

مدارک هویتی شرکت شامل: اساسنامه یا مستندات تاسیس شرکت یا موسسه، آخرین روزنامه  -

رسمی تغییرات و مدیران و دارندگان امضای مجاز شرکت یا موسسه، تصویر شناسنامه و کارت ملی 



صاحبان امضای مجاز و مدیرعامل یا رئیس شرکت یا موسسه )این موارد بایستی توسط کارگزار برابر 

 ل گردد(.با اص

 مدارک مالی شرکت شامل: اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی)در صورت وجود(، کد اقتصادی، -

  

 مورد کاالی در معامله انجام مجوز دارای های کارگزاری تماس شماره و نام فهرست 

  مشتری نظر

سربرگ ذینفعان، قسمت ، و در بخش ذینفعان www.ime.co.ir:  نشانی به ی ایرانکاال بورس سایت به

 مراجعه شود. کارگزارن، کارگزاران فعال
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