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همذهِ
فطٍش تؼْسی زض زًیا کِ تا ػٌَاى فطٍش استمطاضی ( )Short Sellingضٌاذتِ هیضَز ،ضٍضی
است کِ زض آى فطٍضٌسُ هغاتك تا لطاضزاز فطٍش تؼْسی ،تِ ٍکالت اظ هالک اٍضاق تْازاض ًسثت تِ
فطٍش اٍضاق تْازاض زض تَضس السام هیکٌس .فطٍش تؼْسی اٍضاق تْازاض ظهاًی هَضز استفازُ لطاض
هیگیطز کِ سطهایِگصاضاى اًتظاض زاضًس لیوت اٍضاق تْازاض زض آیٌسُ تا کاّص ّوطاُ ضَز .اظ ایي ضٍ تا
ّسف کسة سَز اظ ایي کاّص لیوت ،تِ فطٍش اٍضاق تحت هالکیت ضرع زیگطی السام ًوَزُ ٍ
تا کاّص لیوت ٍ تاظذطیس آى ،هاتِالتفاٍت لیوت فطٍش ٍ تاظذطیس ضا تِ ػٌَاى سَز ذَز ضٌاسایی
هیًوایٌس .اگطچِ ّسف اغلی اظ فطٍش استمطاضی کسة هٌفؼت اظ کاّص لیوت استٍ ،لی ایي
ساظٍ کاض هؼاهالتی کاضکطزّای زیگطی ضاهل پَضص ضیسک ،افعایص ًمس ضًَسگی ،تاظاضگطزاًی ٍ...
ضا ًیع تِ ّوطاُ زاضز .تا تَجِ تِ ضطٍضت ٍجَز چٌیي ساظٍکاض هؼاهالتی زض تاظاض سطهایِ ایطاى ،تطای
اٍلیي تاض فطٍش تؼْسی تِ ػٌَاى جایگعیي فطٍش استمطاضی( ٍ )Short Sellingزض ضاستای
افعایص کاضایی تاظاض ٍ ضفغ ًیاظ فؼاالى تاظاض ،ضاُاًساظی ضسُاست.
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الگَی فزٍش استمزاضی 1هتعارف:
زض هسل هتؼاضف فطٍش استمطاضی ،هالک سْام عثك لطاضزازی تا کاضگعاض ،هَافمت ذَز ضا تا
لطؼ زازى سْاهص تِ ضطط زضیافت سَز اظ پیص تؼییيضسُ اػالم هیزاضز .زض غَضت فطٍش
استمطاضی سْام فَق ،هثالغ حاغل زض اذتیاض لطؼگیطًسُ سْام ٍ زض حساب ٍزیؼِ ٍی ،هسسٍز
هیضَز ،اها لطؼگیطًسُ هیتَاًس ایي هثالغ ضا اظ عطیك کاضگعاض ذَز سطهایِگصاضی ًوایس .سَز
حاغل اظ سطهایِگصاضی تطای پطزاذت سَز هسًظط هالک سْام (لطؼزٌّسُ) استفازُ هیضَز ٍ زض
غَضت ٍجَز هاظاز ،هتؼلك تِ لطؼگیطًسُ استّ .وچٌیي ّط یک اظ عطفیي هیتَاًٌس زض ّط ظهاى
ًسثت تِ تاظپسزازى/گطفتي سْام فَق السام ًوایٌس .الظم تِ شکط است تواهی فطآیٌسّای شکطضسُ
زض زاذل یک کاضگعاضی اًجام هیضَز.
فطآیٌس هسل هتؼاضف فطٍش استمطاضی زض ًوَزاض ظیط آهسُ است:
هالک
 .1اهضای تَافكًاهِ
 .2لزؼدّی سْن

 .3فزٍش سْن
تاسار

کارگشار (لزؼ دٌّذُ)

فزٍضٌذُ استمزاضی
 .6خزیذ سْن

ٍ .4جِ تضویي
 .5سزهایِگذاری ٍجَُ

سزهایِگذاری

سطهایِگصاضاى تاا پایصتیٌای کااّص لیوات اٍضاق تْاازاض زض آیٌاسُ ٍ اظ عطیاك سااظٍکاض فاطٍش
استمطاضی ،السام تِ استمطاؼ اٍضاق تْازاض ٍ فطٍش آى زض تاظاض هیًوایٌس .تغَضیکِ اگط لیوت اٍضاق
تْازاض هغاتك اًتظاض سطهایِگصاض کاّص یاتس ،سطهایِگصاض تا ذطیس هجسز اٍضاق تْازاض هصکَض تِ لیوت

1 Shortsell
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کوتط ٍ تحَیل آى تِ هالک (لطؼ زٌّسُ) اٍلیاِ ،اظ اذاتالف لیوات ذطیاس ٍ فاطٍش ساَز کساة
هیکٌس.
ًظز کویتِ فمْی ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْادار در خػَظ هذل هتعارف فزٍش استمزاضی

کویتِ ترػػی فمْی ساظهاى تَضس ٍ اٍضاق تْازاض ،اتؼاز فمْی هطتثظ تا الگَی فطٍش استمطاضی
هتؼاضف ضا هَضز تطضسی لطاض زاز ٍ هسل هتؼاضف فطٍش استمطاضی ضا تِ زلیل ایٌکِ هثتٌی تط ضتا
هیتاضس ،زاضای اضکال ضطػی زاًست .لصا الگَی هتؼاضف زض تاظاض سطهایِ اسالهی لاتل استفازُ
ًیست .تط ایي اساس الگَّای زیگطی زض کویتِ فمْی ضاهل «ذطیس ٍ فطٍش ًمس ٍ سلف»،
«فطٍش ًمس ّوطاُ تا حك اذتیاض ذطیس ٍ فطٍش» ٍ «فطٍش تؼْسی» تِػٌَاى جایگعیي هسل فطٍش
استمطاضی هتؼاضف ،هغطح ٍ تا ضػایت هالحظاتی اظ هٌظط فمْی تِ تأییس کویتِ ضسیس .اها اظ آًجا کِ
اجطای زٍ عطح اٍل تاػث تطٍظ پیچیسگیّای ػولیاتی ٍ افعایص ّعیٌِّای هثازالتی هیگطزز،
فطٍش تؼْسی هثتٌی تط اًؼماز لطاضزاز ٍکالت ّوطاُ تا ضطٍط ٍ تؼْساتی زض ضوي آى تِػٌَاى
الگَیی هٌاسة جْت اجطا زض تاظاض سطهایِ ایطاى اًتراب ضس.
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مذلهای جایگسین مذل متعارف فروش استقراضی
 خریذ و فروش نقذ و سلف:

زض ایي ضٍش کِ هثتٌی تط زٍ ػمس تیغ ٍ سلف است ،اتتسا هالک اٍضاق تْازاض ذَز ضا تاا لیوات ضٍظ
تِ غَضت ًمس تِ فطٍضٌسُ استمطاضی هیفطٍضس ،سپس ّواى همساض اظ اٍضاق تْاازاض هطااتِ ضا تاِ
غَضت سلف (تطای هثال سِهاِّ) اظ فطٍضٌسُ استمطاضی یا ضرع زیگطی ذطیساضی هایًوایاس.
زض ایي ضٍش ،لیوت لطاضزاز سلف تِ غَضتی تؼییي هایضاَز تاا ساَز تمسایوی هاَضز اًتظااض ٍ
ّوچٌیي هثلغی تِػٌَاى جایگعیي تْطُ ،تطای هالک زض ًظاط گطفتاِ ضاَزّ .وچٌایي تاِهٌظاَض
پیطگیطی اظ ضثِْ تیيالؼیٌِ ،تیغ سلف زض تیغ اٍل ضطط ًویضَز ٍ هالک هجاظ است زض ّط ظهاى
ًسثت تِ ذطیس لطاضزاز سلف ٍ فطٍش ًمس اٍضاق تْازاض پایِ آى الاسام ًوایاس .تاا تَجاِ تاِ ایٌکاِ
فطٍضٌسُ استمطاضی هی تَاًس لطاضزاز سلف ضا تِ ضرع زیگطی تفطٍضس ٍ اٍضاق تْاازاض پایاِ ضا اظ
ضرع زیگطی تِ غَضت ًمس ذطیساضی ًوایس ،حضَض ضرع سَم ٍ ّنظهاًی اًجاام هؼااهالت،
پیچیسگی ایي الگَ ٍ ّوچٌیي ػولیاتی ضسى آى ضا زضَاض هیًوایس.
 فروش نقذ همراه با حق اختیار خریذ و فروش:

زض ایي ضٍش ،اتتسا تایس اًتمال هالکیت اظ زاضًسُ اٍضاق (هؼاازل لاطؼزٌّاسُ زض ضٍیکاطز هتؼااضف
فطآیٌس فطٍش استمطاضی) تِ هتماضی فطٍش استمطاضی اًجام ضسُ (هؼاهلِ اٍل) ٍ سپس فطٍضٌسُ
استمطاضی ًسثت تِ فطٍش اٍضاق تْازاض زض تاظاض ػازی الاسام ًوایاس کاِ زض ازاهاِ تاِ هطاکالت
پیازُساظی ایي ضٍش اضاضُ هیضَز:
 -1احتوال عذم اًجام فزٍش استمزاضی پس اس اًتمال هالکیت:
زض ایي ضٍش ،اًتمال هالکیت اظ زاضًسُ اٍضاق تْازاض تِ هتماضی فطٍش استمطاضی زض یاک
تاظاض جساگاًِ تِ ًام تاظاض تأهیي اًجام هیضَز ٍ سپس فطٍضٌسُ استمطاضی زض تاظاض ػازی،
اٍضاق تْازاض هٌتمل ضسُ ضا تِ فطٍش هیضساًس .تِ زلیل تفکیاک زٍ تااظاض ،هوکاي اسات
ػلی ضغن اًجام هؼاهلِ اٍل ،هؼاهلِ زٍم غَضت ًگطفتِ ٍ لاصا الظم تاضاس هؼاهلاِ اٍل ًیاع
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هَضز تاییس لطاض ًگیطز .ایي هَضَع ػالٍُ تط ایجاز ػسم اعویٌاى تطای ساطهایِگاصاضاى زض
تلٌسهست ،هطکالت فٌی ٍ کسة ٍ کاضی فطاٍاًی تِ ّوطاُ ذَاّس زاضت.
 -2ریسک ًَساى لیوت دارایی در فاغلِ هعاهلِ تیي تاسار تأهیي ٍ تاسار عادی:
تِ زلیل جسا تَزى زٍ تاظاضِ تأهیي ٍ ػازی ،احتوال ًَساى لیوت زض هست ظهاى تیي هؼاهلِ
اٍل ٍ زٍم ٍجَز زاضتِ ٍ سطهایِگصاض ضا تا ضیسک ًَساى لیوت هَاجِ هیساظز کِ ایي
هَضَع هیتَاًس تِ جصاتیت ٍ زض ًتیجِ ػوك ایي تاظاض غسهاتی جسی ٍاضز ًوایس.
 -3افشایص ّشیٌِّای هعاهالتی:
لعٍم اًجام چٌس هؼاهلِ زض ایي ضٍش ،هَجة افعایص ّعیٌِّای هؼاهالتی اػن اظ کاضهعز
ٍ هالیات ضسُ کِ ذَز اظ جصاتیت فطٍش استمطاضی ذَاّس کاست.
 فروش تعهذی
زض ایي ضٍش کِ هثتٌی تط ػمس ٍکالت تَزُ ٍ زض هَضخ  1398/02/11زض کویتِ هحتطم
فمْی تػَیة ضسُاست ،هتماضی فطٍش تِ ٍکالت اظ هالک اٍضاق تْازاض ٍ تِ ًام اٍ ،تِ
فطٍش اٍضاق تْازاض هطرػی السام ًوَزُ ٍ هَظف است زض ظهاى هطرع (زض سطضسیس)
یا تِ زضذَاست هالک ٍ یا تِ تطریع ذَز (اذتیاض) تا سطضسیس ،اٍضاق تْازاض فطٍذتِ ضسُ
ضا تِ ًام هالک تاظذطیس ًوایس .هالکاى اٍضاق تْازاض کِ توایل زاضًس اٍضاق تحت هالکیت
ذَز ضا جْت اًجام هؼاهالت فطٍش تؼْسی زض اذتیاض سایط فؼاالى تاظاض لطاض زٌّسًَ ،ع ٍ
تؼساز ٍضلِ تْازاض ضا زض تاظاض تأهیي اػالم هیًوایٌس .تؼطیف فمْی لطاضزاز فطٍش تؼْسی
تِ ضطح ظیط است:
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«لزاردادی است تیي هتماضی ٍ هالک جْت فزٍش تعْذی کِ هتماضی تِ ٍجِ
الشامآٍری ،خزیذ هثل اٍراق تْادار فزٍختِضذُ را تٌا تِ درخَاست هالک در ّز
سهاى تا سزرسیذ ،خارج اس دٍرُ تٌفس تعییي ضذُ ،تزای هالک تعْذ هیکٌذ.
ّوچٌیي ،هالک تِ ٍجِ الشامآٍری تِ هتماضی ٍکالت هیدّذ تا اس طزف ٍی ًسثت
تِ خزیذ هثل اٍراق تْادار در ّز سهاى تا سزرسیذ تِ تطخیع خَد الذام ًوایذ».
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اصطالحات رایج در معامالت فروش تعهذی
 هتماضی :ضرػی کِ تِ ٍکالت اظ هالک السام تِ فطٍش اٍضاق تْازاض زض تاظاض هیًوایس،
هتماضی ًاهیسُ هیضَزٍ .ی زض اظای فطٍش اٍضاق تْازاض یاز ضسُ ،تؼْسات هٌسضج زض
لطاضزاز فطٍش تؼْسی ضا تط ػْسُ هیگیطز.
 هالک :ضرػی است کِ اٍضاق تْازاض هتؼلك تِ ذَز ضا جْت فطٍش تؼْسی زض اذتیاض
هتماضی لطاض هیزّس.
 دٍرُ تٌفس :زٍضُ ظهاًی پس اظ فطٍش تؼْسی است کِ زض آى هالک ًویتَاًس
تاظگطزاًسى اٍضاق تْازاض ضا اظ هتماضی زضذَاست کٌس .ایي زٍضُ تَسظ هالک تؼییي هی-
گطزز.
 ساهاًِ تأهیي :ساهاًِای است کِ تِ هٌظَض ثثت هطرػات لطاضزاز فطٍش تؼْسی
تَسظ هالک عطاحی ضسُاست .زض ایي ساهاًًِ ،واز ،تؼسازً ،طخ تطَیمی ،زٍضُ تٌفس ٍ
هحل سطهایِگصاضی هٌاتغ حاغل اظ فطٍش تؼْسی تطای ًوازّای هسًظط تَسظ هالک
ثثت هیضَز .ػالٍُتط ایي پس اظ اًجام فطٍش تؼْسی ،هالک زضذَاست تاظگطزاًسى هثل
اٍضاق تْازاض ضا اظ عطیك ایي ساهاًِ زضذَاست هیًوایس.
ً زخ تطَیمی :زضغسی اظ اضظش ٍجَُ حاغل اظ فطٍش تؼْسی است کِ زض غَضت
تؼییي همساضی غیط اظ غفط تَسظ هالکٍ ،ی هَظف تِ پطزاذت آى تِ هتماضی است .زض
غَضت ػسم توایل هالک ٍ تؼطیف ًطخ هصکَض تِ غَضت غفط زض ساهاًِ تأهیي ،هثلغی تِ
هتماضی پطزاذتی پطزاذت ًویضَز.
ٍ جِ تضویي اٍلیِ (ٍ :)Initial Marginجِ تضویٌی است کِ تطای تضویي ایفای
تؼْسات هتماضی زض ظهاى اضسال سفاضش فطٍش تؼْسی اظ ٍی زضیافت هیضَز.
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ٍ جِ تضویي السم(ٍ :)Required Marginجِ تضویٌی است کِ هتٌاسة تا لیوت
پایاًی ٍ تؼساز اٍضاق تْازاض فطٍذتِضسُ تِغَضت تؼْسی (تسَیِ ًطسُ) ،تِ ضکل ضٍظاًِ
هحاسثِ هیضَز.
 حذالل ٍجِ تضویي(ً :)Maintenance Marginسثتی اظ ٍجِ تضویي الظم است
کِ اگط هَجَزی حساب ػولیاتی هتماضی کوتط اظ آى ضَز ،هٌجط تِ غسٍض اذغاضیِ
افعایص ٍجِ تضویي هیضَز.
ٍ جِ تضویي جثزاًی(ٍ :)Initial Marginجْی است کِ تایس هتماضی زضیافتکٌٌسُ
اذغاضیۀ افعایص ٍجِ تضویيً ،سثت تِ تَزیغ آى زض حساب ػولیاتی ذَز تا سغح ٍجِ
تضویي الظم السام کٌس.
ٍ جِ تضویي اضافی( :)Initial Marginهیعاى افعایص زض ٍجَُ تضویي اٍلیِ ٍ الظم
تا ّسف پَضص ضیسک ًاضی اظ تغییطات لیوت است کِ هوکي است هتٌاسة تا تؼْسات
هتماضی زض لطاضزازّای فطٍش تؼْسی تؼییي ضَز.
 تِرٍسرساًی حساب ٍجِ تضویي( :)Mark-To-Marketفطآیٌسی است کِ پس
اظ پایاى جلسِ هؼاهالت تا ّسف تِضٍظضساًی ٍجِ تضویي هتماضی اًجام هیضَز.
 خسارت :هثلغی است کِ زض غَضت ػسم ایفای تؼْسات هتماضی هتٌاسة تا اٍضاق
تْازاض فطٍش ضفتِ تطاساس ضطایظ هٌسضج زض اعالػیِ تَضس ،اظ هتماضی اذص ٍ تِ هالک
یا هالکاى پطزاذت هیضَز.
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مسایا و ریسکهای فروش تعهذی
 مسایا:
اظ زیس هتماضی ،فطٍش تؼْسی زاضای سِ هعیت اغلی تِ ضطح ظیط هیتاضس:
 .1کسة سَد در غَرت افت لیوت :سطهایِگصاضی کِ پیصتیٌی هیکٌاس لیوات اٍضاق
تْازاض ذاغی هاًٌس سْام زض آیٌسُ کاّص هییاتس ،هیتَاًس تاا اساتفازُ اظ سااظٍکاض فاطٍش
تؼْسی اظ کاّص لیوت آى سَز کسة کٌس .تسیي هٌظَض ،سطهایِگاصاض (زض ًماص هتماضای)
سْام هالک هَجَز زض ساهاًِ تأهیي ضا زض تاظاض تِ فطٍش هیضساًس .اگط لیوت سْام هاصکَض،
هغاتك اًتظاض ٍی کاّص یاتس ،سطهایِگصاض سْام ضا تا لیوت کوتطی ذطیاساضی کاطزُ ٍ تاِ
هالک تاظهیگطزاًس ٍ اظ اذتالف لیوت فطٍش ٍ ذطیس سَز هیکٌس.
 .2پَضص ریسک کاّص لیوت دارایی :سطهایِگصاضی کِ سْام یا اٍضاق تْازاض هؼیٌی
ضا زض اذتیاض زاضز ،تِ هٌظَض هػَى هاًسى اظ کااّص لیوات آى زض آیٌاسُ ،هایتَاًاس ًماص
هتماضی ضا ایفا کطزُ ٍ ػالٍُ تط ًگِزاضتي زاضایی ذَز ،السام تِ فطٍش تؼْسی ّواى زاضایی
ٍ تِ هیعاى تطاتط تا تؼساز زاضایی ذاَز ًوایاس .زض غاَضت کااّص لیوات زاضایای زض آیٌاسُ،
سطهایِگصاض تَاًستِ است ظیاى ًاضی اظ کاّص لیوت زاضایی ذَز ضا تا سَز حاغل اظ فطٍش
تؼْسی پَضص زّس.
 .3تاسارگزداًی :زض ضطایغی کِ تطای سْام یا اٍضاق تْازاض ذاغای زض تااظاض تماضاا تایص اظ
ػطضِ تاضس ،فعًٍی تماضا هیتَاًس هٌجط تِ ایجااز غاف ذطیاس ضاَز .زض چٌایي ضاطایغی
تاظاضگطزاى هیتَاًس اظ عطیك ساظٍکاض فطٍش تؼْسی السام تِ تأهیي اٍضاق تْازاض کاطزُ ٍ آى
ضا زض تاظاض ػطضِ کٌس .تا استفازُ اظ فطٍش تؼْسی ػالٍُ تط کاّص فطاض تماضاً ،مسضًَسگی
اٍضاق ًیع افعایص هییاتس.
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هعیت فطٍش تؼْسی اظ زیس هالک ،تِ ضطح ظیط هیتاضس:
سطهایِگصاضاى ًْازی ٍ اضراظ حمیمی کِ سْاهی ضا تا زیس هیااى هاست ٍ یاا تلٌسهاست ًگْاساضی
هیکٌٌس ،هیتَاًٌس ًمص هالک ضا زض ایي فطآیٌس تط ػْسُ تگیطًس ٍ ػالٍُ تط حفظ زاضایی ذَز ،سَزی
اظ هحل سطهایِگصاضی ٍجَُ حاغل اظ فطٍش تؼْسی ًیع کسة ًوایٌس.
 ریسکها
تِغَضت کلی ضیسکّای اغلی فطٍش تؼْسی ضا هیتَاى زض هَاضز ظیط تیاى کطز:
 .1سیاى ًاهحذٍد تزای هتماضی :تا تَجِ تِ ایٌکِ اظ ًظاط توَضیاک ،لیوات اٍضاق تْاازاض
هی تَاًس ضضس ًاهحسٍزی زاضتِ تاضس ،تٌاتطایي حساکثط ظیاى حاغل اظ فطٍش تؼْسی اظ هٌظط
توَضیک ًاهحسٍز است.
 .2تزٍس هطکل در اًجام خزیذ ٍکالتی :زض غَضتیکاِ لیوات اٍضاق تْاازاض تاط ذاالف
پیص تیٌی هتماضی ضضس کطزُ ٍ تا غف ذطیس ّوطاُ ضَز ٍ یا تٌا تِ زالیل هرتلف ،هؼاهالت
اٍضاق تطای هست عَالًی هتَلف ضَز ٍیا زض ساایط ضاطایظ غیطػاازی تااظاض ،هوکاي اسات
تاظپس زازى اٍضاق تْازاض تَسظ هتماضی تا هطکل ّوطاُ ضَز.
 .3کاّص تیطتز لیوت در رًٍذّای ًشٍلی :تا تَجِ تِ ایٌکِ افطاز هتماضای زض فاطٍش
تؼْسی توایل تِ تساٍم ضًٍس ًعٍلی زض تاظاض زاضًس ،زض ضطایغی کِ لیوتّا زض تاظاض تا کااّص
ّوطاُ ضَز ،هوکي است اًجام فطٍش تؼْسی هٌجط تِ افعایص ػطضِ گطزز .لصا زض ضًٍسّای
ًعٍلی تاظاض ،هوکي است ًاظط تاظاض السام تِ اػوال هحاسٍزیت یاا هوٌَػیات تاطای فاطٍش
تؼْسی اٍضاق تْازاض ًوایس.
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مشخصات قرارداد فروش تعهذی
حسالل هَاضزی کِ زض هطرػات لطاضزازّای فطٍش تؼْسی هطرع هیضَز تِ ضطح ظیط است:
ً وازّای هؼاهالتی هجاظ تطای فطٍش تؼْسی :سْام پایِ هَضَع لطاضزاز فطٍش تؼْسی،
اظ تیي سْام ضطکتّای پصیطفتِ ضسُ زض تَضس ٍ تا تطریع ّیوت هسیطُ تَضس اٍضاق
تْازاض تْطاى اًتراب ضسُ ٍ یک ضٍظ کاضی پیص اظ آغاظ هؼاهالت فطٍش تؼْسی زض ّط
ًواز تِ ّوطاُ هطرػات لطاضزاز عی اعالػیِ ضسوی زض سایت ضطکت تَضس اٍضاق
تْازاض تْطاى اعالعضساًی هیضَز.
 ضطایظ ٍ هحسٍزیتّای هؼاهالتی ضاهل:
 .1ضٍظ ٍ ساػت ٍضٍز ّط سفاضش فطٍش تؼْسی ٍ ذطیس ٍکالتی؛
ًَ .2ع ٍ ضطایظ سفاضشّای فطٍش تؼْسی ٍ ذطیس ٍکالتی؛
 .3حسالل تغییط لیوت ّط سفاضش فطٍش تؼْسی ًسثت تِ آذطیي هؼاهلِ؛
 .4هوٌَػیت فطٍش تؼْسی زض غَضت کاّص لیوت ًواز هؼاهالتی تِ هیعاى
تؼییي ضسُ زض یک ضٍظ هؼاهالتی یا تغییط همساض ضاذعّای تَضسی اػالهی
تِ هیعاى تؼییيضسُ زض یک ضٍظ هؼاهالتی.
 حسالل ٍ حساکثط حجن اٍضاق تْازاض هَضَع لطاضزازّای فطٍش تؼْسی کِ تسَیِ ًْایی
ًطسُ تَسظ ّط کاضگعاض ،هالک ٍ هتماضی ٍ زض سغح ّط ًواز؛
 حساکثط اٍضاق تْازاض لاتل فطٍش تؼْسی تطای ّط ضرع اػن اظ هتماضی ٍ هالک زض یک
کاضگعاضی ٍ زض یک ضٍظ هؼاهالتی؛
 سطضسیس؛
 ظهاىتٌسی فطآیٌس تسَیِ ًْایی؛
ٍ جِ تضویي اٍلیٍِ ،جِ تضویي الظم ٍ حسالل ٍجِ تضویي؛
 ذساضت.
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سازوکار اجرایی فروش تعهذی
 .1اهضای لزارداد هطتزی کارگشار
هالک ٍ هتماضی جْت اًجام هؼاهالت فطٍش تؼْسی اتتسا تایس «لطاضزاز فیواتیي هطتطی ٍ کاضگعاض»
ضا اهضا ًوایٌس .کاضگعاض پس اظ اهضای لطاضزاز ،زستطسی هالک تِ ساهاًِ تأهیي ضا ایجاز هیًوایس ٍ
هتماضی ًیع زض غفحِ هطتَعِ هیتَاًس هطرػات ثثت ضسُ زض ساهاًِ تأهیي تَسظ هالکاى ضا
هطاّسُ ًوایس .زض لطاضزاز هَضز اضاضُ ،تؼْسات ّط یک اظ عطفیي ٍ ًیع کاضگعاض تِ ّوطاُ ضیسکّایی
ایي ساظٍکاض هؼاهالتی تططیح ضسُاست.
 .2ثثت اطالعات در ساهاًِ تأهیي تَسط هالک
ّواًغَض کِ زض ترصّای لثلی تَضیح زازُ ضس ،ترطی اظ هطرػات لطاضزاز فطٍش تؼْسی تایس
تَسظ هالک ٍ زض ساهاًِ تأهیي زضج ضَز .هالکاى اٍضاق تْازاض کِ توایل زاضًس اٍضاق تحت هالکیت
ذَز ضا جْت اًجام هؼاهالت فطٍش تؼْسی زض اذتیاض سایط فؼاالى تاظاض لطاض زٌّسًَ ،ع ٍ تؼساز ٍضلِ
تْازاض ،هحل سطهایِگصاضی ٍجَُ حاغل اظ فطٍش تؼْسی ،زٍضُ تٌفس ٍ ًطخ تطَیمی ضا زض ساهاًِ
تأهیي اػالم هیًوایٌس.
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 .3ارسال سفارش فزٍش تعْذی تَسط هتماضی
هتماضیاى ًیع تِ ٍاسغِ کاضگعاض ذَز ٍ اظ عطیك ساهاًِ تطذظ ،اظ اٍضاق تْازاض هَجَز جْت اًجام
هؼاهالت فطٍش تؼْسی آگاّی پیسا هیکٌٌس .ثثت هطرػات اٍضاق تْازاض جْت فطٍش تؼْسی زض
ساهاًِ تأهیي تَسظ هالک اٍضاق تْازاض ٍ ثثت سفاضش فطٍش تؼْسی تَسظ هتماضی ،تِ هٌعلِ لثَل
هفاز لطاضزاز فطٍش تؼْسی ذَاّس تَزّ .وچٌیي زض ضاستای پَضص ضیسک هطتَط تِ تؼْسات ایي
زستِ اظ هؼاهالت ،هتماضی هَظف است ٍجِ تضویي اٍلیِای هغاتك اعالػیِ تَضس ًعز کاضگعاض
لطاض زّس کِ ایي همساض ،هتٌاسة تا تغییطات لیوت اٍضاق تْازاض هثٌای فطٍش تؼْسی زض پایاى ّط ضٍظ
ٍ تِ غَضت ضٍظاًِ تؼسیل هیضَز.

 .4سزهایِگذاری ٍجَُ حاغل اس فزٍش تعْذی
ٍجِ حاغل اظ فطٍش تؼْسی اٍضاق هتؼلك تِ هالک تَزُ ،اها حك تطزاضت هثلغ هصکَض ضا ًساضز ٍ
غطفأ هیتَاًس ایي هثلغ ضا تِ ًفغ ذَز سطهایِگصاضی ًوایس .تطاساس زستَضالؼول «هؼاهالت فطٍش
تؼْسی زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى ٍ فطاتَضس ایطاى» ،زٍ گعیٌِ سپطزُ تاًکی ٍ ّETFای تازضآهس
ثاتت ،جْت سطهایِگصاضی ٍجَُ حاغل اظ فطٍش تؼْسی هجاظ ضوطزُ ضسُاًسّ .وچٌیي تِهٌظَض
افعایص جصاتیت هؼاهالت فطٍش تؼْسی ،هغاتك زستَضالؼول هطتَعِ ،هالک هیتَاًس هثلغی ضا زض
17
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لالة ًطخ تطَیمی تِ هتماضی فطٍش تؼْسی پطزاذت ًوایسً .طخ تطَیمی زضغسی اظ هثلغ حاغل اظ
فطٍش تؼْسی هیتاضس.

 .5تِرٍسرساًی حسابٍجِ تضویي هتماضی
زض هؼاهالت فطٍش تؼْسی پس اظ پایاى جلسِ هؼاهالتی ٍ تطاساس لیوت پایاًی ًواز زض آى ضٍظ،
حساب ٍجِ تضویي هتماضی تِضٍظضساًی ضسُ ٍ ٍجِ تضویي الظم هحاسثِ هیگطزز .زض ایي غَضت
سِ ٍضؼیت تطای هتماضی هحتول است:
الف :زض غَضتیکِ هَجَزی حساب ػولیاتی هتماضی تیطتط یا هساٍی تا ٍجِ تضویي الظم
تاضس ،زض ایي حالت ٍضؼیت حساب هطتطی "عادی" است.
ب :اگط هَجَزی حساب ػولیاتی هتماضی کوتط اظ ٍجِ تضویي الظم ٍ تیطتط یا هساٍی تا
حسالل ٍجِ تضویي (تیي ٍجِ تضویي الظم ٍ حسالل ٍجِ تضویي) تاضس ،زض ایي حالت ٍضؼیت
حساب هطتطی "درخطز" است.
ج :چٌاًچِ هَجَزی حساب هتماضی کوتط اظ حسالل ٍجِ تضویي تاضس ،زض ایي غَضت هطتطی
زض ٍضؼیت "هارجیيکال" تَزُ ٍ کاضگعاض تایس تِ یکی اظ ضٍشّای لیس ضسُ زض لطاضزاز
فیهاتیي هطتطی -کاضگعاض هَضَع ضا تِ هتماضی اعالعضساًی ًوایس .زض ایي حالت هتماضی
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تایس تا یک ساػت پیص اظ پایاى جلسِ هؼاهالتی ضٍظ تؼس ،هَجَزی حساب ػولیاتی ذَز ضا تا
سغح ٍجِ تضویي الظم افعایص زّس ٍیا تا حس جثطاى کسطی ٍجَُ تضویيً ،سثت تِ ذطیس
ٍکالتی ٍ تسَیِ ًْایی لطاضزازّای فطٍش تؼْسی ذَز السام ًوایس .زضغیط ایٌػَضت کاضگعاض
هَظف است زض هْلت همطض ًسثت تِ اًجام ذطیس ٍکالتی ٍ تسَیِ ًْایی لطاضزازّای فطٍش
تؼْسی هتماضی تا سغح جثطاى کسطی ٍجَُ السام ًوایس.
ضکل ظیط ٍضؼیت حساب هتماضی ضا تِ غَضت ضواتیک ًوایص هیزّس:

هثال :فطؼ کٌیس هتماضی زض تاضید  1398/11/21السام تِ فطٍش تؼْسی تؼساز  1،000سْن فَالز
هثاضکِ اغفْاى (فَالز) تِ لیوت ّط سْن  4،000ضیال ًوایس .زض ایي غَضت:
(ضطیة ٍجِ تضویي اٍلیِ ، %20ضطیة ٍجِ تضویي الظم  ٍ %20ضطیة حسالل ٍجِ تضویي )%70
ضیال 800 000

20% 4 000 1 000

ٍجِ تضویي اٍلیِ

فطؼ کٌیس هَجَزی حساب ػولیاتی هطتطی ًیع تطاتط تا هثلغ ٍجِ تضویي اٍلیِ تاضس.
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الف :چٌاًچِ زض پایاى ضٍظ ،لیوت پایاًی سْام هَضَع لطاضزاز فطٍش تؼْسی تطاتط تا  3،980ضیال
تاضس .تٌاتطایي:
ضیال796 000

3 980 1 000

20%

ضیال 800 000

ٍجِ تضویي الظم
هَجَزی حساب هطتطی

تا تَجِ تِ ایٌکِ هَجَدی حساب هطتزی اس ٍجِ تضویي السم تیطتز است ،لذا ٍضعیت
حساب هتماضی "عادی" هیتاضذ.

ب :اگط زض ضٍظ هؼاهالتی تؼس ،لیوت پایاًی سْن تطاتط تا  4،150ضیال تاضس:
ضیال830 000

20% 4150، 1000،
70% 830000،

ضیال581 000

ضیال800 000

ٍجِ تضویي الظم
حسالل ٍجِ تضویي

هَجَزی حساب هطتطی

تا تَجِ تِ ایٌکِ هَجَدی حساب هطتزی کوتز اس ٍجِ تضویي السم ٍ تیطتز اس حذالل ٍجِ
تضویي هیتاضذ ،لذا ٍضعیت حساب هتماضی"درخطز" هیتاضذ.

ج :فطؼ کٌیس پس اظ چٌس ضٍظ هؼاهالتی لیوت سْام پایِ افعایص یافتِ ٍ لیوت پایاًی زض پایاى ضٍظ
هؼاهالتی هَضز ًظط تِ ػسز  6،000ضیال ضسیسُ ٍ هتماضی شکط ضسُ زض ایي هثالّ ،وچٌاى هَلؼیت
ذَز ضا حفظ کطزُاست .زض ایي غَضت:
ضیال1 200 000
ضیال840 000

20% 6 000 1 000
ضیال70% 1 200 000

ضیال800 000
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تا تَجِ تِ ایٌکِ هَجَدی حساب هتماضی کوتز اس حذالل ٍجِ تضویي است ،لذا در ایي
غَرت هتماضی"هارجیيکال" تَدُ ٍ تایذ یا هَجَدی حساب خَد را تا سطح ٍجِ تضویي
السم1،211،111ریال افشایص دّذ ٍ یا ًسثت تِ خزیذ ٍکالتی ٍ تسَیِ ًْایی لزارداد
فزٍش تعْذی خَد تا سطح جثزاى کسزی ٍجَُ تضویي الذام ًوایذ.

ضیال 400 000

800 000

1 200 000

ٍجِ تضویي جثطاًی

 .6تسَیِ ًْایی لزارداد فزٍش تعْذی پیص اس سزرسیذ
تٌاتط هکاًیعم عطاحی ضسُ ،زض غَضت زضذَاست هالک ٍ یا تٌاتط توایل هتماضی ،تا سطضسیس اهکاى
تاظذطیس اٍضاق ٍ ػَزت آى تِ هالک ٍجَز زاضزّ .واًٌس فطٍش تؼْسی ،تاظذطیس اٍضاق (تِ هٌظَض
تحَیل تِ هالک) ،تِ ًام ذَز هالک ٍ تَسظ هتماضی اًجام هیضَز .هٌاتغ الظم جْت تأهیي ذطیس
هصکَض اتتسا اظ هحل ٍجَُ حاغل اظ فطٍش تؼْسی اٍضاق تأهیي هیضَز ٍ زض غَضت ػسم کفایت ،اظ
حساب ٍجِ تضویي هتماضی ،تطزاضت غَضت هیگیطز .چٌاًچِ تاظ ّن هثلغ هصکَض کافی ًثاضس،
هتماضی هَظف است ًسثت تِ تأهیي هاتمی آى السام ًوایس.
زض ازاهِ فطآیٌس تسَیِ ًْایی زض زٍ حالت ًوایص زازُ ضسُاست:
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 .7تسَیِ ًْایی لزارداد فزٍش تعْذی در سزرسیذ
تطذالف هسل هتؼاضف فطٍش استمطاضی کِ تسٍى سطضسیس است ،زض ضٍش فطٍش تؼْسی ،یک
سطضسیس هطرع ،تؼییي ٍ زض هطرػات لطاضزاز تَسظ تَضس اػالم هیضَز .الظم تِ شکط است
سطضسیس تؼییيضسُ تِغَضت تؼساز ضٍظّای تمَیوی یا هؼاهالتی تؼطیف هیضَز .تِ ایي هؼٌی کِ اگط
سطهایِگصاض تِ عَض هثال زض تاضید  1398/08/01السام تِ فطٍش تؼْسی ًوایس ٍ سطضسیس تؼییي
ضسُ ،هؼازل  30ضٍظ تمَیوی تاضس ،تاضید سطضسیس لطاضزاز ٍی  1398/08/30ذَاّس تَز .یا اگط
ضرع زیگطی زض تاضید ً 1398/08/02سثت تِ فطٍش تؼْسی السام ًوایس ،سطضسیس لطاضزاز ٍی
 1398/09/01تؼییي هیضَز.
زض سطضسیس تایس تواهی لطاضزازّای هطتَعِ تسَیِ ًْایی ضًَس .هغاتك زستَضالؼول ٍ تطاساس
ظهاىتٌسی تسَیِ ًْایی اػالهی زض هطرػات لطاضزاز ،اتتسا تِ هتماضی اجاظُ ذطیس اٍضاق تْازاض
هَضَع لطاضزاز زازُ هیضَز ٍ زض غَضت ػسم اجطای تؼْسات ،کاضگعاض هتماضی هلعم تِ ذطیس اٍضاق
تِ ًام هالک هیتاضس .لصا ًمص کاضگعاضاى زض ظهاى تسَیِ ًْایی لطاضزاز فطٍش تؼْسی تسیاض حائع
اّویت است.
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اقذامات شرکتی
افشایص سزهایِ:
زض ذػَظ ًواز هؼاهالتی کِ تِ زلیل تغییطات سطهایِ هتَلف هی ضَز ،تاضید زٍ ضٍظ کاضی پایص اظ
تَلف ،جایگعیي سطضسیس لطاضزاز فطٍش تؼْسی سْام ذَاّس ضس .عی ایي هست کاضگعاض اجاظُ ثثات
سفاضش فطٍش تؼْسی جسیس تِ هتماضیاى زض ذػَظ سْام هعتَض ضا ًسازُ ٍ هحاسٍزیتّاای زٍضُ
تٌفس اػالهی تَسظ هالک زض ساهاًِ تأهیي زض ایي هست اجطا ًویضاَز .زض ٍالاغ زض ضٍظ تطگاعاضی
هجوغ زض ذػَظ تػوینگیطی تطای افعایص سطهایِّ ،یچ هَلؼیات تااظ فاطٍش تؼْاسی زض ًوااز
هطتَعِ ٍجَز ًرَاّس زاضت.
هثال :فطؼ کٌیس سطهایِگصاض زض تاضید 1398/09/30تؼساز هطرػی اظ یک سْن ضا هغاتك ساظٍکاض
فطٍش تؼْسی تا سطضسیس  30ضٍظ کاضی تِ فطٍش ضساًسُاست .زض ایيغَضت تاضید سطضسیس لطاضزاز
هَضخ  1398/11/12ذَاّس تَز .حال چٌاًچِ ظهاى تطگعاضی هجوغ ػوَهی فَقالؼازُ ساْن هاصکَض
هثٌی تط تغییط سطهایِ عثك اعالػیِ هٌتططُ زض ساایت کاسال ،هاَضخ  1398/10/25تاضاس ،زض ایاي
غَضت سْن هَضَع لطاضزاز زض پایاى ضٍظ هؼاهالتی هاَضخ  1398/10/23هتَلاف ضاسُ ٍ سطضسایس
لطاضزاز فطٍش تؼْسی تِ تاضید  2ضٍظ کاضی لثل تَلف ًواز تغییط هییاتس .لصا سطضسیس جسیس توااهی
لطاضزازّای فطٍش تؼْسی تط ضٍی آى سْن ،هَضخ  1398/10/21تَزُ ٍ هتماضی یا هتماضیاى تایاس
تا ایي تاضید ًسثت تِ ذطیس ٍکالتی ٍ تسَیِ ًْایی لطاضزازّای ذَز السام ًوایٌس.
تػَیة یا تَسیع سَد ًمذی:
زض غَضت تػَیة یا تَظیغ سَز ًمسی اٍضاق تْازاض هَضَع لطاضزاز فطٍش تؼْسی ،لیوات توَضیاک
اٍضاق تْازاض کاّص هییاتس .لصا چٌاًچِ هتماضی زضغسز اًجام ذطیس ٍکالتی تَزُ ٍ تا تَجِ تِ تؼْاس
هالک هثٌای تاط تاأهیي ٍ 100جاَُ حاغال اظ فاطٍش تؼْاسی زض حسااب ػولیااتی ذاَز هغااتك
زستَضالؼول هطتَعِ ،ػوالً تطاساس لیوت توَضیک ،هتماضی هثلغ کوتطی تطای ذطیس اٍضاق پطزاذت
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ذَاّس کطز .تٌاتطایي تِ زلیل کاّص تؼْسات هالک زض تأهیي هثلغ فطٍش تؼْسی ،هؼازل سَز هعتاَض
اظ ٍجَُ حاغل اظ فطٍش تؼْسی ًعز کاضگعاض ،تَسظ هالک لاتل تطزاضت است.
هثال :فطؼ کٌیس هتماضی زض تاضید 1398/03/30تؼساز  1،000سْن اظ سْام ضطکت فَالز هثاضکاِ
اغفْاى(فَالز) ضا تِ لیوت ّط سْن  4،400ضیال هغاتك ساظٍکاض فطٍش تؼْسی تا سطضسایس  60ضٍظ
کاضی تِ فطٍش ضساًسُاست .زض ایيغَضت هثلغ حاغل اظ فطٍش ایي سْن زض تااضید 1398/03/30
هؼازل( 4،400،000ضیال) زض حساب هالک هسسٍز هیضَز ٍ هالک هایتَاًاس ایاي هثلاغ ضا ساطهایِ
گصاضی ًوایس .حال تا تطگعاضی هجوغ ػوَهی ػازی سالیاًِ ایاي ضاطکت زض تااضید ٍ 1398/04/30
تمسین سَز  300ضیالی تِ اظای ّط سْن ٍ تا فاطؼ ایٌکاِ هتماضای تاِ اذتیااض ذاَز ٍ یاا تٌاا تاِ
زضذَاست هالک لثل اظ تطگعاضی هجوغ ،ذطیس ٍکالتی اًجام ًسازُ تاضس ،کااضگعاض تایاس هؼاازل ساَز
هعتَض ضا اظ حساب ػولیاتی هالک ضفغ اًسساز کطزُ ٍ زض اذتیاض هالک لطاضزّس .تؼْاس هالاک ًیاع تاِ
ّویي هیعاى کاّص هییاتس.
ضیال 300 000
ضیال 4 100 000

1 000 300
300 000

هثلغ لاتل تطزاضت تَسظ هالک

4 400 000

هَجَزی حساب ػولیاتی هالک
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توقف نماد معامالتی اوراق بهادار موضوع قرارداد فروش تعهذی
زض غَضت تَلف ًواز هؼاهالتی پیص اظ سطضسیس اػالهی زض اعالػیِ تَضس ،اهکاى ثثت زضذَاست
ذطیس ٍکالتی اٍضاق تْازاض هَضَع لطاضزاز فطٍش تؼْسی زض عَل زٍضُ تَلف تطای ّیچ یک اظ
عطفیي لطاضزاز ٍجَز ًساضز ٍ زض غَضتیکِ پیص اظ سطضسیس ٍ زض ترطی اظ یک جلسِ هؼاهالتیً ،واز
هؼاهالتی هتَلف تَزُ ٍ هالک هغاتك ظهاىتٌسی تسَیِ ًْایی اػالهی تَضس ،زضذَاست ذطیس
ٍکالتی اٍضاق تْازاض هَضَع فطٍش تؼْسی ضا زازُ تاضس ،هتماضی ترػیعیافتِ هَظف است ًسثت
تِ ذطیس ٍکالتی اٍضاق تْازاض هَضَع لطاضزاز اظ ظهاى تاظگطایی ًواز هؼاهالتی تا هْلت تؼییي ضسُ زض
اٍلیي جلسِ هؼاهالتی ضٍظ تؼس اظ تاظگطایی ًواز السام ًوایس .زض غیط ایٌػَضت ،کاضگعاض ٍی هلعم است
ذطیس ٍکالتی اٍضاق تْازاض هَضَع لطاضزاز فطٍش تؼْسی ضا هغاتك ظهاًثٌسی تسَیِ ًْایی اػالهی زض
اعالػیِ تَضس ٍ حساکثط تا پایاى اٍلیي جلسِ هؼاهالتی تؼس اظ تاظگطایی ًواز اًجام زّس .ظهاًثٌسی
فطآیٌس تسَیِ ًْایی هغاتك اعالػیِ هٌتططُ تَسظ تَضس هیتاضس .تِػٌَاى هثال تَضس هیتَاًس
ظهاًثٌسی فطآیٌس تسَیِ ًْایی ضا تِ ضطح ظیط تؼییي ٍ زض اعالػیِ اػالم ًوایس:
ثثت درخَاست هالک در ساهاًِ
سهاًثٌذی فزآیٌذ
تسَیِ ًْایی پیص اس
سزرسیذ

تأهیي

اس ساعت  18:31تا 11:31

هْلت هتماضی جْت ذطیس ٍکالتی

اظ ظهاى زضیافت زضذَاست تا ساػت
ّ 11:00واى ضٍظ هؼاهالتی

هْلت کاضگعاض زض غَضت ػسم اًجام ذطیس
ٍکالتی تَسظ هتماضی

اظ ساػت  11:00تا اًتْای جلسِ هؼاهالتی

زض ضطایغی کِ ذطیس ٍکالتی اٍضاق تْازاض هَضَع لطاضزاز فطٍش تؼْسی تِ زلیل اهتٌاع هتماضی یا
ترلف کاضگعاض زض هْلت همطض اًجام ًطَز ،فطٍش تؼْسی تا پطزاذت هاتِالتفاٍت لیوت فطٍش
تؼْسی ٍ لیوت پایاًی اٍضاق تْازاض هَضَع لطاضزاز فطٍش تؼْسی زض ضٍظ همطض جْت اجطای تؼْس
تَسظ هتماضی ،تِػالٍُ ذساضت اػالهی تَضس تِ غَضت ًمسی تسَیِ هیضَز.
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تِ ػٌَاى هثال ،فطؼ کٌیس هتماضی زض تاضید 1398/03/30تؼساز  1،000سْن اظ سْام ضطکت فَالز
هثاضکِ اغفْاى(فَالز) ضا تِ لیوت ّط سْن  4،400ضیال هغاتك ساظٍکاض فطٍش تؼْسی تا سطضسیس
 60ضٍظ کاضی تِ فطٍش ضساًسُاست .زض غَضتی کِ هالک زض تاضید  1398/04/15السام تِ ثثت
زضذَاست تسَیِ ًْایی زض ساهاًِ تأهیي زض ظهاى هطرع ضسُ زض اعالػیِ هؼاهالتی تِ تؼساز 500
سْن ًوایس ،زض ایي غَضت هتماضی یا کاضگعاض هتماضی تایس ًسثت تِ تاظذطیس سْام هصکَض تِ تؼساز
زضذَاستی هالک السام ًوایٌس ،زضغیط ایي غَضت تسَیِ ًمسی تا ًکَل هتماضی اًجام ذَاّس ضس.
تا فطؼ ایٌکِ لیوت پایاًی سْام هصکَض زض ضٍظ هؼاهالتی کِ هالک زضذَاست تسَیِ ًْایی زازُ
است تطاتط تا  4،990ضیال تَزُ ٍ ًطخ ذساضت ًکَل اػالهی زض اعالػیِ هؼاهالتی تَضس %2 ،تاضس،
زض ایي غَضت هثلغ پطزاذتی تَسظ هتماضی تطاتط است تا:
 .1خسارت ًکَل(+تؼساز سْام زضذَاستی جْت تسَیِ ًْایی لیوت پایاًی سْن پایِ زض ضٍظ تسَیِ ًْایی )2%
 .2هاتِالتفاٍت لیوت پایاًی سْن پایِ زض ظهاى تسَیِ ًْایی ٍ لیوت فطٍش تؼْسی هتٌاسة تا تؼساز سْام زضذَاستی
تَسظ هالک تطای تسَیِ ًْایی
ضیال344 900

4 400) 500

(4 990

)(2% 4990 500

هثلغ پطزاذتی تَسظ هتماضی

ّوچٌیي زض سطضسیس اگط زض کل جلسِ هؼاهالتیً ،واز هتَلف تاضس ٍ زض عَل تیست ضٍظ هؼاهالتی
پس اظ سطضسیسً ،واز هؼاهالتی تاظگطایی ًطَز ،لطاضزاز فطٍش تؼْسی تطاساس آذطیي لیوت پایاًی
اٍضاق تْازاض هَضَع لطاضزاز فطٍش تؼْسی ،تسَیِ ًمسی هیضَز .زض غَضت تاظگطایی ًواز
هؼاهالتی پیص اظ اتوام هْلت تیست ضٍظُ ،سطضسیس لطاضزاز فطٍش تؼْسی تِ یک ضٍظ هؼاهالتی پس
اظ تاظگطایی ًواز هؼاهالتی هٌتمل هیضَز.
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کارمسدها و هسینههای معامالتی
ّعیٌِّای هؼاهالت فطٍش تؼْسی ٍ ذطیس ٍکالتی تطاتط تا ّعیٌِّای هؼاهالت ػازی سْام ٍ یا
سایط اٍضاق تْازاض هَضَع لطاضزاز فطٍش تؼْسی تَزُ ٍ تط ػْسُ هتماضی است کِ زض ٌّگام اًجام
هؼاهلِ اظ حساب اٍ کسط ذَاّس ضسّ .عیٌِّای سطهایِگصاضی ٍجَُ حاغل اظ فطٍش تؼْسی تط
ػْسُ هالک هیتاضسّ .وچٌیي تِ ٌّگام العام تِ تسَیِ لطاضزاز تَسظ هتماضی( ،زضذَاست هالک یا
فطاضسیسى سطضسیس) اگط تِ ّط زلیلی غیط اظ هجاظ ًثَزى ًواز هؼاهالتی ،اٍضاق تْازاض تِ هالک
تاظگطزاًسُ ًطَز ،لطاضزاز فطٍش تؼْسی تِ ضکل ًمسی تسَیِ ضسُ ٍ هتماضی هطوَل پطزاذت
ذساضت تِ هالک ذَاّس ضس.

28

