
مشتری از طریق سامانه معامالتی سهام عدالت طبق ضوابط مقرر تا ساعت ١٤ 

هر روز اقدامبه ثبت ســـفارش فروش دارایی خود می نماید.شایان ذکر است 

سفارشـــاتی که از طریق بانک برای کارگزاری ارسال می شود، جهت پردازش 

ممکـــن اســـت بـــا تاخیـــر زمانـــی تجمیـــع و ارســـال گـــردد.

تجمیع سفارشات بر حسب نماد و کارگزار و اعتبارسنجی درخواست سفارشات مشتری بر اساس شروط زیر:

پنل  در  مشتری  هر  ثبت شده  سفارشات 

ادمین سامانه واسط شرکت سپرده گذاری 

مرکزی برای کارگزاری قابل مشاهده است.

اعالم سفارشـــات مجاز برای فروش به صورت 

تجمیعی بر روی هر نماد از طرف سامانه واسط 

کارگزاری ها به  مرکزی  ســـپرده گذاری  شرکت 

وجوه نقد از طریق Net Clear به صورت تجمیعی 

(نه تفکیکی) به حســـاب کارگزار واریز می شود.

به عنوان مثال کارگزاری الف مجاز به فروش تعداد یک میلیون واحد سهم از نماد فوالد مبارکه اصفهان است. یعنی یک 

میلیـــون واحـــد از نماد فوالد مبارکه از طرف ســـامانه واســـط به این کارگزاری تخصیص داده شـــده اســـت.

تطابق کد کارگزار 

ناظر مشـــتری

الف

تأييـــد مانده 

دارایی مشتری

ب

سفارش  ســـقف  رعایت  تأييد 

فروش (٣٠٪ از ارزش کل پرتفوی)

ج

پردازش درخواست ها توسط سامانه واسط شرکت سپرده گذاری مرکزی

٣

راهنمای فرآیند فروش سهام عدالت
(از مرحله ثبت سفارش مشتری تا پرداخت) 

تاریخ اجرا ١٣٩٩/٤/٢١

تخصیص دارایی مجـــاز برای فروش به کارگزاری 

توسط سامانه واسط شرکت سپرده گذاری مرکزی

از  کارگزار (پس  توســـط  انجام معامالت 

تخصیص دارایی مجاز فروش در مرحله قبل)

EDA

٤

واریز تجمیعی وجوه به حساب کارگزار 

دو روز پـــس از انجـــام معاملـــه ٥

١
ثبت سفارش فروش

 توسط مشتری

T+زمان ١

T+زمان ٢ 

یک روز کاری پس از واریز تجمیعی وجوه به حساب کارگزار 

بروزرسانی وضعیت سفارشات و پرتفوی مشتریان انجام 

می گیرد ، گزارش پرداخت به تفکیک مشتری ارائه شده و 

واریز وجوه به حســـاب هر مشتری صورت می پذیرد.

ارائه گزارش پرداخت به تفکیک مشتری به کارگزاری 

و پرداخت وجوه توســـط کارگزاری به مشتریان  ٦

T زمان

کارگزار با توجه به حجم سفارشات فروش تخصیص داده شده به 

آن کارگزاری، با توجه به شرایط بازار و در زمان مناسب اقدام به 

فروش دارایی ها می کند.عملیات فروش با توجه به شرایط بازار و 

در نظر گرفتن میزان عرضه و تقاضای سهام،توقف معامالت نمادها 

و... طی هماهنگی با ناظر بازار صورت می پذیرد لذا ممکن است 

عملیات فروش با تاخیر  زمانی  طی چندین روز کاری انجام شود.


