
 

 

 کارمزد خرید و فروش معامالت در بازار سرمایه به چه میزان است؟ 

سامانه  ست و فرقی نمی    کارمزد خرید و فروش  از طریق تمامی  سان ا شتریان یک کند معامالت خود ها برای م

شید.      ضوری انجام داده با صورت آنالین، آفالین و ح سط نهاد      این نرخ  را به  سان و تو سرمایه یک  ها در بازار 

 شود.قانون گذار تعیین می

 

 

 

 

 

   خرید فروش 

 ردیف موضوع درصد سقف کارمزد )میلیون ریال( درصد سقف کارمزد )میلیون ریال(

 1 کارمزد کارگزاران 333300 033 333300 033

 0 بورس کارمزد شرکت 3333300 033 3333300 033

 0 حق نظارت سازمان 333330 133 333330 133

 4 کارمزد شرکت سپرده گذاری 3333310 163 3333310 043

 0 فناوری 333331 03 3333310 103

 6 مالیات 3 3 33331 3

   جمع 07000.0   07000.0  

 )سهام و حق تقدم( کارمزد معامالت در فرابورس ایران

   خرید فروش   

 ردیف موضوع درصد سقف کارمزد )میلیون ریال( درصد کارمزد )میلیون ریال(سقف 

 1 کارمزد کارگزاران 333300 033 333300 033

 0 کارمزد شرکت فرابورس 3333300 033 3333300 033

 0 حق نظارت سازمان 333330 03 333330 103

 4 کارمزد شرکت سپرده گذاری 3333310 163 3333310 043

 0 فناوری 333331 103 3333310 043

 6 مالیات 3 3 33331 3

   جمع 0700000   0,000.0  



 

 

 (ETFکارمزد صندوق های قابل معامله در بورس )

جمع/سقف کارمزدها  
 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 

کارمزد 

فروش 
 )میلیون ریال(

حداکثر مبلغ 

کارمزد خرید 
 )میلیون ریال(

 شرح کارمزد خرید فروش جمع

 کارمزد کارگزاران 333336 333336 333310 03 03 133

43 03 03 333330 333331 333331 
کارمزد بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران)حسب 

 مورد(

 کارمزد شرکت سپرده گذاری 33333310 33333310 3333330 6 6 10

 کارمزد شرکت مدیریت فناوری 3333331 3333331 3333330 4 4 0

 جمع کل 0..07000 0..07000 0,00100 03 03 163

 

 کارمزد معامالت اوراق تسهیالت مسکن

   خرید فروش

 ردیف موضوع درصد سقف کارمزد )میلیون ریال( درصد سقف کارمزد )میلیون ریال(

 1 کارمزد کارگزاران 33334 133 333310 133

 0 کارمزد شرکت بورس 333334 03 333334 03

 0 حق نظارت سازمان 333331 03 333331 03

 4 کارمزد شرکت سپرده گذاری 333334 03 333334 03

 0 فناوری 3 3 3 3

 6 مالیات 3 3 3 3

   جمع 070000   0700.0  

 ()اوراق مشارکت، اخزا کارمزد معامالت اوراق با سود ثابت

   خرید فروش

 ردیف موضوع درصد سقف کارمزد )میلیون ریال( درصد کارمزد )میلیون ریال(سقف 

 1 کارمزد کارگزاران 333336 03 333336 03

 0 کارمزد شرکت فرابورس 333331 03 333331 03

 4 کارمزد شرکت سپرده گذاری 33333310 6 33333310 6

 0 فناوری 3333331 4 3333331 4

 6 مالیات 3 3 3 3

   جمع 0..07000   0..07000  


