
 :مراحل و فرآیند دریافت کد معامالت آتی

اطالعات متقاضی    آینده ، های مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز به متصدی پذیرش در کارگزاری  پس از تکمیل فرم 

شود. در صورت عدم وجود  در سامانه معامالتی بورس کاال ثبت شده و کلیه مدارک وی به بورس کاال ارسال می 

روز کاری( کد معامالتی توسط شرکت   ۳ساعت ) ۷۲ مغایرت در اطالعات اعالم شده از سوی متقاضی، طی حداکثر

وه بر اعالم کد به مشتری، شماره ایشان را به فهرست شماره  شود و کارگزاری عال بورس کاال برای متقاضی صادر می 

 .نماید های مربوط به معامالت آتی، اضافه می ها در سامانه پیامکی کارگزاری به منظور دریافت پیام تلفن 

 :استنحوه اخذ کد معامالت آتی ، در تصویر زیر بیان شده 

 



 

 :کاالفعالسازی کاربری معامالت آنالین )برخط( آتی 

ای است که فرد پس از اخذ کد معامالتی و به منظور  کاربری معامالت آنالین )برخط( آتی کاال، شناسه  :تعریف

تواند از آن برای انجام معامالت آتی سکه )کاال( خود استفاده نماید. با این کاربری  تسهیل در انجام معامالت، می

مجاز به انجام معامالت به صورت مستقیم و آنالین خواهد بود و  فرد به سامانه آنالین آتی دسترسی پیدا کرده و  

تواند تنها در یک کارگزاری  نیاز به مراجعه حضوری به منظور امضای برگه ثبت سفارش نخواهد داشت. هر فرد می

  نسبت به انجام معامالت آتی سکه خود اقدام نماید. کد کاربری آنالین هر مشتری همان کد معامالتی وی خواهد 

 .بود، عالوه بر کد کاربری کلمه عبور نیاز برای استفاده از خدمات آنالین الزم است

آورد. اما  کد معامالت آنالین آتی، امکان انجام معامالت آتی را به صورت آنالین برای مشتری فراهم می  :نکته 

 .شعب کارگزاری الزامی است برای دریافت آن حضور متقاضی دریافت کد، در 

 :لسازی دسترسی به سامانه معامالت برخط )آنالین( آتی سکه )کاال(نحوه فعا

به منظور فعالسازی دسترسی به سامانه آنالین آتی و دریافت کاربری آنالین الزم است شخص با در دست داشتن  

 .مراجعه و نسبت به اعالم درخواست خود اقدام نماید  مدارک ذیل به یکی از

 .امانه آنالین معامالت آتی سکه برای اشخاص حقوقی میسر نیستدر حال حاضر امکان دسترسی به س 

 :ب( مراحل و فرآیند فعالسازی دسترسی آنالین آتی 

های مربوطه، اطالعات متقاضی در سامانه معامالتی بورس کاال ثبت می شود. در صورتی  پس از تکمیل پرونده و فرم 

ها و ارائه مدارک برای ایشان  بالفاصله پس از تکمیل فرم که متقاضی مشتری باشد، دسترسی به سامانه آنالین  

ایجاد خواهد شد؛ در غیر این صورت پس از ثبت اطالعات ارسال برگه انتقال کد به سامانه بورس کاال و قرار گرفتن  

مدت  ظرف  آگاه،  کارگزاری  مشتریان  لیست  در  )۷۲ الی ۲۴ متقاضی  برای   ۳ تا ۱ساعت  دسترسی  کاری(  روز 

متقاضی ایجاد شده و شناسه کاربری و رمز عبور به شماره موبایل ایشان ارسال خواهد شد و توسط متصدی پذیرش  

رسانی صورت خواهدگرفت. چنانچه پیشتر ذکر شد، شناسه کاربری همان کد معامالت آتی مشتری محسوب  اطالع 

 .شودمی 

 

 



 

 :فرآیند دریافت کد آنالین 

 


