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قـرارداد آتی سـهام:
لطاضزازی است کِ عی آى فطٍضٌسُ تؼْس هی کٌس زض سطضسیس تؼییي ضسُ ،تؼساز هؼیٌی اظ سْن پایِ ضا تِ لیوتی
کِ زض ظهاى اًؼماز لطاضزاز تؼییي هی ضَز ،تفطٍضس ٍ زض هماتل ذطیساض هتؼْس هی ضَز آى سْام ضا زض تاضید سطضسیس
ذطیساضی کٌس .تطای جلَگیطی اظ اهتٌاع عطفیي اظ ػول تِ تؼْسات لطاضزاز ،عطفیي تِ صَضت ضطط ضوي ػمس هتؼْس
هی ضًَس هثلغی ضا تِ ػٌَاى ٍجِ تضویي ًعز کاضگعاض یا اتاق پایاپای تگصاضًس ٍ هتٌاسة تا تغییطات لیوت آتی ٍجِ
تضویي تؼسیل هی ضَز .کاضگعاض یا اتاق پایاپای اظ عطف آًْا ٍکالت زاضز هتٌاسة تا تغییطات ،ترطی اظ ٍجِ تضویي
ّط یک اظ عطفیي ضا تِ ػٌَاى اتاحِ تصطف زض اذتیاض زیگطی لطاض زّس ٍ ٍی حك استفازُ اظ آى ضا ذَاّس زاضت تا زض
زٍضُ تحَیل تا ّن تسَیِ کٌٌس .هتؼْس فطٍش ٍ هتؼْس ذطیس هی تَاًٌس زض هماتل هثلغی هؼیي ،تؼْس ذَز ضا تِ
ضرص ثالث ٍاگصاض کٌٌس کِ جایگعیي اٍ زض اًجام تؼْسات ذَاّس تَز.
آخـرین روز مـعامالتی:
آذطیي ضٍظی است کِ اهکاى هؼاهلِ یک لطاضزاز آتی زض تاظاض آتی ٍجَز زاضز.
دوره تحـویل:
زٍضُ ای است کِ پس اظ آذطیي ضٍظ هؼاهالتی آغاظ ٍ تا اًتْای هاُ لطاضزاز آتی ازاهِ زاضز ٍ عی آى تسَیِ فیعیکی ٍ
یا ًمسی اًجام هی ضَز.

وجـه تضمیـن اولـیه:
ٍجِ تضویٌی است کِ تطای تضویي ایفای تؼْسات ٍ هتٌاسة تا هَلؼیت ّای تؼْسی تاظ زضیافت هی ضَز کِ هیعاى
آى  20زضصس اضظش پایِ لطاضزاز ٍ تِ صَضت ًمسی هی تاضس.
حـداقل وجـه تضمیـن:
 60زضصس ٍجِ تضویي اٍلیِ است کِ کاّص هَجَزی حساب ػولیاتی کاضگعاض تِ کوتط اظ ایي ًسثت ،هٌجط تِ صسٍض
اذغاضیِ افعایص ٍجِ تضویي هی ضَز.
* اذغاضیِ افعایص ٍجِ تضویي :اذغاضیِ ای است کِ تِ هٌظَض افعایص ٍجِ تضویي کاضگعاض تا سغح ٍجِ تضویي
اٍلیِ اظ عطف اتاق پایاپای تِ کاضگعاض اضسال هی ضَز.
* حساب ػولیاتی کاضگعاض :حساب تاًکی کاضگعاض است کِ زض تاًک ساهاى افتتاح هی ضَز ٍ زٍ ضلن زٍم آى
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تاضس .اظ ایي حساب تِ هٌظَض پایاپایی ٍ تسَیِ ٍجَُ هؼاهالت لطاضزاز آتی افتتاح هی ضَز.
هثالً اگط ایي حساب زض ضؼثِ سی تیط افتتاح گطزز تِ ایي ضکل ذَاّس تَز:
-1ضواضُ هطتطی849-43-
اتـاق پـایـاپـای:
ٍاحسی زض ضطکت سپطزُ گصاضی است کِ ٍظیفِ تسَیِ ٍ پایاپای لطاضزازّای آتی ضا تط ػْسُ زاضز.
تـعدیل:
لیوت تسَیِ ضٍظاًِ :لیوتی است کِ پس اظ پایاى جلسِ هؼاهالت تِ هٌظَض تِ ضٍظ ضساًی حساب ّا تَسظ تَضس
هحاسثِ ٍ اػالم هی ضَز.
اضظش تاظاض لطاضزاز آتی :اضظش سْام تؼْس ضسُ زض لطاضزاز آتی تط اساس آذطیي لیوت تسَیِ ضٍظاًِ است.
اضظش هؼاهلِ :اضظش سْام تؼْس ضسُ زض لطاضزاز تط اساس لیوت لطاضزاز آتی است.
هثال:
آلای الف زض لطاضزاز ٍکاض  8912یک هَلؼیت ذطیس تِ لوت  4300ضیال اتراش هی کٌس.زض پایاى جلسِ هؼاهالتی
لیوت تسَیِ  4340ضیال تَسظ تَضس هحاسثِ ٍ اػالم هی گطزز .اًساظُ لطاضزاز ٍکاض 6000 ، 8912سْن هی تاضس:
* هٌظَض اظ ٍکاض 8912یؼٌی تؼْس سْام تاًک کاضآفطیي تطای اسفٌس هاُ سال.1389
* اضظش هؼاهلِ تطاتط است تا:
* اضظش تاظاض لطاضزاز آتی تطاتط است تا:
بـه روز رسـانی حساب هـا:

ضیال6،000×4300;25،800،000
ضیال 6،000×4340;26،040،000

هٌغك تِ ضٍظ ضساًی ٍجَُ تضویي عطفیي هؼاهلِ تط اساس لیوت تسَیِ ضٍظاًِ ایي است کِ افعایص(کاّص) ایي
لیوت ًسثت تِ لیوت هؼاهلِ اًجام ضسُ یا لیوت تسَیِ ضٍظ لثل ،تیاًگط حطکت لیوت زض جْت پیص تیٌی ذطیساض
(فطٍضٌسُ) است.
اتاق پایاپای زض پایاى جلسِ هؼاهالتی ّط ضٍظ ،ػولیات تِ ضٍظ ضساًی حساب ّا ضا تطای هَلؼیت ّای تاظ تِ ضطح شیل
اًجام هی زّس:
 .1زض هَضز هَلؼیت ّای تؼْسی تاظ هٌتمل ضسُ اظ ضٍظ لثل ،تفاٍت اضظش تاظاض لطاضزاز آتی زض ضٍظ جاضی تا اضظش تاظاض
لطاضزاز آتی زض ضٍظ هؼاهالتی لثل هحاسثِ هی ضَز.
 .2زض هَضز هَلؼیت ّای تؼْسی تاظ ایجاز ضسُ زض ضٍظ جاضی ،تفاٍت اضظش تاظاض لطاضزاز آتی زض ضٍظ هؼاهالتی جاضی
تا اضظش هؼاهلِ هحاسثِ هی ضَز.
 .3جوغ هثالغ حاصل اظ ػولیات تٌس ّای (  )2 ( ٍ )1تط حسة ًَع تغییط زض لیوت تسَیِ تِ(اظ) حساب زاضًسگاى
هَلؼیت تؼْسی تاظ ٍاضیع (تطزاضت) هی ضَز.
 .4تطزاضت اظ حساب ػولیاتی کاضگعاض یا ٍاضیع تِ آى تط اساس ذالص حساب ٍی تا احتساب کاضهعز ّای هطتَعِ ٍ
کسَضات لاًًَی اًجام هی ضَز.
 .5اگط پس اظ اًجام ػولیات تٌس فَقٍ ،جِ تضویي اٍلیِ کاضگعاض اظ حسالل ٍجِ تضویي کوتط ضَز اتاق پایاپای
اذغاضیِ افعایص ٍجِ تضویي ضا تطای کاضگعاض اضسال هی کٌس.
ًحَُ تأثیط لیوت تسَیِ ضٍظاًِ تط زاضًسگاى هَلؼیت تؼْسی تاظ ذطیس ٍ فطٍش:
تغییرات

افشایص

کاّص

قیمت تسویه

رابطِ تعییي هَجَدی حساب
قیوت تسَیِ رٍساًِ در رٍس جاری قیوت تسَیِ رٍساًِ در رٍس جاری

ضزح

خزید

( ً )𝑓2سبت بِ قیوت تسَیِ رٍس

( ً )𝑓2سبت بِ قیوت تسَیِ رٍس قبل

قبل یا قیوت هعاهلِ(  )𝑓1افشایص یا قیوت هعاهلِ (  )𝑓1کاّص یافتِ
یافتِ است ،بٌابزایي پیص بیٌی

است ،بٌابزایي پیص بیٌی فزٍضٌدُ

خزیدار هبٌی بز افشایص قیوت ّا

هبٌی بز کاّص قیوت ّا درست بَدُ

درست بَدُ است.

است.

هابِ التفاٍت  𝑓1 ٍ𝑓2ضزبدر اًداسُ هابِ التفاٍت  𝑓1 ٍ𝑓2ضزبدر اًداسُ
قزارداد بِ حساب ٍجِ تضویي

قزارداد اس حساب ٍجِ تضویي

خزیدار ٍاریش هی ضَد.

خزیدارکسز هی ضَد.

ٍجِ تضویي پس اس اًجام
عولیات بِ رٍس رساًی

ٍجِ تضویي اٍلیِ+
اًداسُ قزارداد ×( )𝑓2 − 𝑓1

فزٍش

هابِ التفاٍت  𝑓1 ٍ𝑓2ضزبدر اًداسُ هابِ التفاٍت  𝑓1 ٍ𝑓2ضزبدر اًداسُ
قزارداد اس حساب ٍجِ تضویي

قزارداد بِ حساب ٍجِ تضویي

فزٍضٌدُ کسز هی ضَد.

فزٍضٌدُ ٍاریش هی ضَد.

ٍجِ تضویي اٍلیِ+
اًداسُ قزارداد ×( )𝑓1 − 𝑓2

دریافت اخطاریه افسایش وجه تضمین توسط کارگسار:
کاضگعاض پس اظ زضیافت اذغاضیِ افعایص ٍجِ تضویي تایس تا لثل اظ پایاى جلسِ هؼاهالت ضٍظ کاضی تؼسٍ ،جِ تضویي
جثطاًی ضا پطزاذت کٌس .یا آى زستِ اظ هَلؼیت ّای تؼْسی تاظ ضا کِ تؼْسات ٍجِ تضویي آى ایفا ًطسُ است تثٌسز.
اگط کاضگعاض ًتَاًس ػلی ضغن ٍضٍز سفاضش تا لیوت تاظاض ،هَلؼیت ّای هعتَض ضا عی جلسِ هؼاهالت تثٌسز ،تَضس پس
اظ اػالم اتاق پایاپای زض تاظاض جثطاًی ًسثت تِ تستي آى السام هی کٌس .زض ایي صَضت کاضگعاض تایس حساکثط تا
ًین ساػت تؼس اظ جلسِ هؼاهالت ،فْطست آى زستِ اظ هَلؼیت ّای تؼْسی تاظ هطتطیاى ضا کِ تؼْسات ٍجِ تضویي
آى ایفا ًطسُ است ،تِ اتاق پایاپای ٍ تَضس اػالم کٌس .تَضس تط ایي اساس زض تاظاض جثطاًی ،السام تِ تستي
هَلؼیت ّای تؼْسی تاظ هطتَعِ هی کٌس.
دریافت اخطاریه افسایش وجه تضمین توسط مشتری:
ػولیات تِ ضٍظ ضساًی حساب ّا زض سغح هطتطی تَسظ کاضگعاض اًجام هی ضَز.اگط پس اظ تِ ضٍظ ضساًی حساب ّا،
ٍجِ تضویي اٍلیِ هطتطی اظ حسالل ٍجِ تضویي کوتط ضَز ،کاضگعاض ایي هَضَع ضا تا پیص اظ آغاظ جلسِ هؼاهالت
ضٍظ تؼس تِ اعالع هطتطی هی ضساًس .هطتطی تا یک ساػت لثل اظ پایاى جلسِ هؼاهالت ضٍظ تؼس هْلت زاضز اظ هحل
تستي هَلؼیت یا ٍاضیع ٍجِ ،هَجَزی حساب ٍجِ تضویي ذَز ضا هتٌاسة تا اػالهیِ هعتَض افعایص زّس.
اگط هطتطی تا یک ساػت لثل اظ پایاى جلسِ هؼاهالت ضٍظ تؼس ،اظ هحل ٍاضیع ٍجَُ یا تستي هَلؼیت ّای تؼْسی تاظ،
ٍجِ تضویي ذَز ضا تا ٍجِ تضویي اٍلیِ افعایص ًسّس ،کاضگعاض تایس ضاساً السام تِ تستي آى زستِ اظ هَلؼیت ّای
تؼْسی تاظ هطتطی کِ تؼْسات ٍجِ تضویي آى ایفا ًطسُ استً ،وایس .اگط تستي هَلؼیت ّای تؼْسی تاظ هطتَعِ
عی یک ساػت پایاًی جلسِ هؼاهالت ػلی ضغن ٍضٍز سفاضش تا لیوت تاظاض تَسظ کاضگعاض اهکاى پصیط ًثاضس ،تَضس
پس اظ اػالم اتاق پایاپای ،زض تاظاض جثطاًی ًسثت تِ تستي هَلؼیتْا السام هی کٌس .کاضگعاض تایس حساکثط تا ًین ساػت
تؼس اظ جلسِ هؼاهالت ،فْطست آى زستِ اظ هَلؼیت ّای تؼْسی تاظ هطتطیاى ضا کِ تؼْسات ٍجِ تضویي آى ایفا
ًطسُ است ،تِ اتاق پایاپای ٍ تَضس اػالم کٌس .تَضس تط ایي اساس زض تاظاض جثطاًی ،السام تِ تستي هَلؼیت ّای
تؼْسی تاظ هطتَعِ هی کٌس.
هثال :زض تاضید 1389/10/11

هطتطیاى شیل زض کاضگعاضی ّای هرتلف زض لطاضزاز ّای ٍکاض  ٍ 8912فَالز  8912اتراش هَلؼیت کطزُ اًس ،اًساظُ
ایي لطاضزاز ّا تِ تطتیة  7500 ٍ 6000سْن هی تاضسً .حَُ تِ ضٍظ ضساًی ٍ هحاسثات هطتَط تِ ایي هطتطیاى ٍ
کاضگعاضاى آًْا زض جسٍل آهسُ است:
قیوت

ٍجِ

حداقل

قیوت

هَقعیت

ًواد

هطتزی

کارگشار

هعاهالتی

هعاهلِ

تضویي

ٍجِ

تسَیِ

اٍلیِ

تضویي

4300

4300 3،120،000 5،200،000

A

X

ٍکار 8912خزید

2800 2،520،000 4،200،000

B

X

فَالد 8912فزٍش

2800

C

Y

ٍکار 8912فزٍش

4300

4300 3،120،000 5،200،000

D

Z

فَالد 8912خزید

2800

2800 2،520،000 4،200،000

کاضهعز هؼاهالت:
سقف کارهشد ضزکت بَرس:

سقف کارهشد ضزکت سپزدُ گذاری:

سقف کارهشد کارگشار:

کارهشد ساسهاى بَرس ٍ اٍراق بْادار:

بز اساس ارسش هعاهلِ قزارداد

بز اساس ارسش هعاهلِ قزارداد

بز اساس ارسش هعاهلِ قزارداد

بز اساس ارسش هعاهلِ قزارداد

خزید

فزٍش

خزید

فزٍش

خزید

فزٍش

خزید

فزٍش

0/00032

0/00048

0/00032

0/00048

0/004

0/004

0/0004

0/0006

ذَاّین زاضت:
هطتزی

کارهشد کارگشار

کارهشد بَرس

کارهشد سپزدُ گذاری

کارهشد ساسهاى

حساب هطتزی

حساب کارگشار

A

103،200

8،256

8،256

10،320

5،069،968

9،153،208

B

84،000

10،080

10،080

600،12

4،083،240

9،153،208

C

103،200

12،384

12،384

15،480

5،056،552

5،056،552

D

84،000

6،720

6،720

8،400

4،094،160

4،094،160

ّواى عَض کِ هالحظِ هی ًواییس چَى زض تاضید هؼاهلِ ،لیوت هؼاهلِ تا لیوت تسَیِ تطاتط تَزُ ،فمظ کاضهعز اظ
حساب ّا کن ضسُ است .تِ ػٌَاى هثال کاضهعز سپطزُ گصاضی هطتطی  Aتِ صَضت شیل هحاسثِ هی ضَز:
4300×6000×0/00032; 8،256
اضظش هؼاهلِ

تاضید1389/10/12 :
هطتزی

ًواد هعاهالتی

قیوت تسَیِ

سَد یا سیاى

حساب هطتزی

حساب کارگشار

A

ٍکار8912

4160

-840،000

4،229،968

7،717،408

B

فَالد8912

2880

-600،000

3،487،440

7،717،408

C

ٍکار8912

4160

+840،000

5،901،712

5،901،712

D

فَالد8912

2880

+600،000

4،694،160

4،694،160

تِ ػٌَاى هثال هطتطی  -Aذطیساض ًواز ٍکاض  -8912زض صَضت تاال ضفتي لیوت هٌتفغ هی گطزز زض صَضتی کِ ضٍظ
تؼس لیوت تسَیِ پائیي تط اظ لیوت هؼاهلِ تَزُ است پس ایي هطتطی تِ هثلغ شیل ظیاى ذَاّس کطز:
)4300-4160(×6000;840،000
چَى کاضگعاضهطتطی  B,Aیکساى هی تاضس ذالص سَز یا ظیاى ایي زٍ هطتطی اظ کاضگعاض آًْا کسط هی گطزز.
تاضید1389/10/13 :
هطتزی

ًواد هعاهالتی

قیوت تسَیِ

سَد یا سیاى

حساب هطتزی

حساب کارگشار

A

ٍکار8912

4060

-600،000

3،629،968

7،342،408

B

فَالد8912

2850

+225،000

3،712،440

7،342،408

C

ٍکار8912

4060

+600،000

6،501،712

6،501،712

D

فَالد8912

2850

-225،000

4،469،160

4،469،160

تاضید1389/10/14 :
هطتزی

ًواد هعاهالتی

قیوت تسَیِ

سَد یا سیاى

حساب هطتزی

حساب کارگشار

A

ٍکار8912

3960

-600،000

3،029،968

7،042،408

B

فَالد8912

2810

+300،000

4،012،440

7،042،408

C

ٍکار8912

3980

+600،000

7،101،712

7،101،712

D

فَالد8912

2820

-300،000

4،169،160

4،169،160

تا تَجِ تِ جسٍل تاال ّط چٌس کاضگعاض هطتطی  Aاذغاضیِ افعایص ٍجِ تضویي -تِ زلیل ایٌکِ حسالل ٍجِ تضویي
تطای کاضگعاضی  Xجوغ حسالل ٍجِ تضویي هطتطی  B ,Aیؼٌی هثلغ  5،640،000ضیال هی تاضس -زضیافت ًوی کٌس
اها حساب هطتطی  Aتِ کوتط اظ حسالل ٍجِ تضویي( )3،120،000ضسیسُ است ٍ .کاضگعاض اذغاضیِ افعایص ٍجِ

تضویي تطای ایي هطتطی صازض ذَاّس ًوَز ایطاى تایس حساکثط تا یک ساػت لثل اظ اتوام جلسِ هؼاهالتی تؼس السام
تِ افعایص حساب ذَز تا ٍجِ تضویي اٍلیِ( 5،200،000ضیال) ًوایس یا هَلؼیت ّای تؼْسی تاظ ذَز ضا تثٌسز .زض
غیط ایي صَضت کاضگعاض ضاساً السام تِ تستي هَلؼیت ّای ایي هطتطی ذَاّس ًوَز ٍ .اگط کاضگعاض ًیع ًتَاًس هَلؼیت
ّای ایي هطتطی ضا تثٌسز ،تَضس السام تِ تستي هَلؼیت ّای ایطاى زض تاظاض جثطاًی ذَاّس ًوَز.
* هٌظَض اظ تستي هَلؼیت ،اتراش هَلؼیت هؼکَس هی تاضس .یؼٌی اگط فطز هَلؼیت ذطیس زاضز تا اتراش هَلؼیت
فطٍش ٍ اگط هَلؼیت فطٍش زاضز تا اتراش هَلؼیت ذطیس هی تَاًس السام تِ تستي هَلؼیت ذَز ًوایس ٍ اظ تاظاض ذاضج
گطزز.
* تستي هَلؼیت زض ّط ظهاًی تطای هؼاهلِ گطاى اهکاى پصیط است ٍ هٌَط تِ زضیافت اذغاضیِ افعایص ٍجِ تضویي
ًوی تاضس .هؼاهلِ گطاى تا تستي هَلؼیت زض ّط ظهاًی هی تَاًٌس سَز یا ظیاى ذَز ضا ضٌاسایی ٍ اظ تاظاض ذاضج ضًَس.
* تاظاض جثطاًی ،یک ساػت پس اظ پایاى جلسِ هؼاهالت ّواى ضٍظ گطایص هی یاتس ٍ ضاهل  4زٍضُ  5زلیمِ ای حطاج
پیَستِ است .زاهٌِ ًَساى لیوت ضٍظاًِ زض زٍضُ اٍل حطاج پیَستِ زٍ تطاتط ،زض زٍضُ زٍم سِ تطاتط ٍ زض زٍضُ سَم
چْاض تطاتط زاهٌِ ًَساى لیوت ضٍظاًِ جلسِ هؼاهالت آى ضٍظ است .زٍضُ چْاضم ًیع تسٍى هحسٍزیت زاهٌِ ًَساى
لیوت است .اگط تستي هَلؼیت ّای هطتطیاى کاضگعاض زض تاظاض جثطاًی ،پَضص زٌّسُ تؼْسات کاضگعاض ًثاضس یا تستي
هَلؼیتْا همسٍض ًثاضس ،تؼْسات کاضگعاض اظ هحل ٍثایك ٍی ًعز اتاق پایاپای ایفا هی ضَز.

تسویه نهایی:
لطاضزاز آتی پس اظ آذطیي ضٍظ هؼاهالتیٍ ،اضز زٍضُ تحَیل هی ضَز ٍ کاضگعاضاى عطفیي لطاضزاز آتی تایس ًسثت تِ
اًجام فطآیٌس تحَیل السام کٌٌس.
زٍ ضٍش تطای تسَیِ ًْایی ٍجَز زاضز کِ اصل تط تسَیِ فیعیکی هی تاضس ّط چٌس زض تاظاضّای تیي الوللی اکثطاً
تسَیِ ًمسی صَضت هی گیطز:
 .1تسویه فیسیکی :تسَیِ ًْایی لطاضزاز آتی اظ عطیك اًتمال سْن پایِ ٍ پطزاذت اضظش تاظاض لطاضزاز آتی است؛
 .2تسویه نقدی :تسَیِ ًْایی لطاضزاز آتی تِ عَض ًمسی تط اساس آذطیي لیوت تسَیِ ضٍظاًِ کِ هٌجط تِ سمَط
تؼْسات عطفیي هیطَز.

زض هَضز هَلؼیت ّای تؼْسی تاظ فطٍش زض پایاى آذطیي ضٍظ هؼاهالتی ،تایس تا پایاى ّواى ضٍظ سْن پایِ هَضَع
لطاضزاز آتی زض کس هالکیت فطٍضٌسُ زض ضطکت سپطزُ گصاضی هَجَز تاضس.
سْن پایِ هَجَز زض کس هالکیت فطٍضٌسُ تِ هیعاى تؼْس ٍی زض لطاضزاز آتی زض پایاى آذطیي ضٍظ هؼاهالتی ،تَسظ
ضطکت سپطزّگصاضی هسسٍز هیگطزز.
اگط توام یا ترطی اظ سْن پایِ تؼْس ضسُ زض کس هالکیت فطٍضٌسُ ٍجَز ًساضتِ تاضس ،آى ترص اظ لطاضزاز آتی تط
حسة لیوت تسَیِ ضٍظاًِ آذطیي ضٍظ هؼاهالتی ،تسَیِ ًمسی هی ضَز ٍ کاضگعاض هتٌاسة تا هَلؼیتْای تؼْسی
فطٍضی کِ تسَیِ ًمسی ضسُ است ،هطوَل ذساضت هی ضَز.
زض هَضز هَلؼیت ّای تؼْسی تاظ ذطیس زض پایاى آذطیي ضٍظ هؼاهالتی ،حساکثط تا ساػت  12اٍلیي ضٍظ زٍضُ تحَیل،
تایس اضظش تاظاض لطاضزاز آتی زض آذطیي ضٍظ هؼاهالتی تَسظ کاضگعاض تِ حساب اتاق پایاپای ٍاضیع ضَز.
اگط ٍجِ فَق زض هْلت همطض پطزاذت ًطَز ،لطاضزاز آتی تط حسة لیوت تسَیِ ضٍظاًِ آذطیي ضٍظ هؼاهالتی ،تسَیِ
ًمسی هی ضَز ٍ کاضگعاض هتٌاسة تا هَلؼیت ّای تؼْسی ذطیسی کِ تسَیِ ًمسی ضسُ است ،هطوَل ذساضت هی
ضَز.
اتاق پایاپای زض پایاى اٍلیي ضٍظ زٍضُ تحَیل ،فطآیٌس تسَیِ فیعیکی ضا تیي هَلؼیت ّای تؼْسی ذطیسی کِ
اضظش تاظاض لطاضزاز آًْا پطزاذت ضسُ است ٍ هَلؼیتْای تؼْسی فطٍضی کِ سْن پایِ هَضَع لطاضزاز آتی ضا زض کس
هالکیت فطٍضٌسُ زض ضطکت سپطزّگصاضی هَجَز زاضز ،تط اساس اٍلَیت ظهاًی اًجام هی زّس .تط ایي اساس سْن
پایِ هَضَع لطاضزاز آتی تَسظ ضطکت سپطزّگصاضی تِ ذطیساض هٌتمل گطزیسُ ٍ ٍجِ آى تِ حساب کاضگعاض فطٍضٌسُ
هٌظَض هیگطزز.
لطاضزاز آتی آى زستِ اظ هطتطیاًی کِ ػلیطغن اًجام تؼْسات هطتَط تِ تسَیِ فیعیکی ،تِ زلیل ػسم ایفای تؼْسات
عطف هماتل ،اهکاى تسَیِ فیعیکی ًساضز ،تط اساس لیوت تسَیِ ضٍظاًِ زض آذطیي ضٍظ هؼاهالتی ،تسَیِ ًمسی هی
ضَز.

اگط تا پایاى جلسِ هؼاهالت آذطیي ضٍظ هؼاهالتیً ،واز هؼاهالتی لطاضزاز آتی هتَلف تاضسّ ،وِ هَلؼیت ّای تؼْسی
تاظ تط اساس آذطیي لیوت تسَیِ ضٍظاًِ ،تسَیِ ًمسی هی ضَز.
ذساضت ّا اظ هحل حساب ػولیاتی کاضگعاض ٍ زض صَضت ػسم کفایت ،اظ هحل ٍثایك کاضگعاض ًعز اتاق پایاپای تأهیي
هی ضَز .کاضگعاض هَظف است حسة زستَض اتاق پایاپای ،ذساضت ّای هطتَعِ ضا پطزاذت کٌس.

خسارت ها:
ذساضت ػسم ٍجَز سْن پایِ هَضَع لطاضزاز زض کس هالکیت فطٍضٌسُ زض ضطکت سپطزُ گصاضی هطکعی زض پایاى
آذطیي ضٍظ هؼاهالتی 1 ،زضصس اضظش لطاضزاز تط اساس آذطیي لیوت تسَیِ ضٍظاًِ زض زٍضُ هؼاهالتی لطاضزاز است کِ
تِ ًفغ ذطیساض کسط هی ضَز ٍ اگط لیوت پایاًی سْن پایِ زض تاظاض ًمسی زض اًتْای جلسِ هؼاهالت آذطیي ضٍظ
هؼاهالتی ،اظ آذطیي لیوت تسَیِ ضٍظاًِ زض زٍضُ هؼاهالتی لطاضزاز تیطتط تاضس ،تفاٍت ایي زٍ ًطخ تِ ًفغ ذطیساض اظ
فطٍضٌسُ اذص هی ضَز.
ذساضت ػسم ٍاضیع ٍجِ اضظش لطاضزاز تط اساس آذطیي لیوت تسَیِ ضٍظاًِ تا ساػت

 12اٍلیي ضٍظ زٍضُ تحَیل اظ

عطف ذطیساض 1 ،زضصس اضظش لطاضزاز است کِ تِ ًفغ فطٍضٌسُ اظ حساب ذطیساض کسط هی ضَز ٍ اگط لیوت پایاًی
سْن پایِ زض تاظاض ًمسی زض اًتْای جلسِ هؼاهالت آذطیي ضٍظ هؼاهالتی ،اظ آذطیي لیوت تسَیِ ضٍظاًِ زض زٍضُ
هؼاهالتی لطاضزاز کوتط تاضس ،تفاٍت ایي زٍ ًطخ تِ ًفغ فطٍضٌسُ اظ ذطیساض اذص هی ضَز.

مالیات:
زض صَضت اًتمال سْام اظ فطٍضٌسُ تِ ذطیساض  0/005اضظش هؼاهلِ هالیات اظ حساب فطٍضٌسُ کسط ذَاّس گطزیس.
کارمسد تسویه:
کاضهعز تسَیِ ًمسی یا تحَیل فیعیکی زض پایاى زٍضُ لطاضزاز  0/005اضظش لطاضزاز تط حسة لیوت تسَیِ آذطیي ضٍظ
هؼاهالتی هی تاضس.
هثال :هطتطیاى شیل السام تِ اتراش هَلؼیت زض لطاضزاز ّای اذاتط  8910کطزُ اًس ٍ .تا سطضسیس السام تِ تستي هَلؼیت
ذَز ًٌوَزُ اًس .اًساظُ لطاضزاز  8،500سْن هی تاضس ٍ آذطیي لیوت تسَیِ ٍ لیوت پایاًی زض آذطیي ضٍظ هؼاهالتی
تِ تطتیة  2792 ٍ 2800ضیال هی تاضس.

تاریخ

هطتزی

هَقعیت

تعداد

قیوت

10/11

A

خزید

3

2700

تاریخ

هطتزی

هَقعیت

تعداد

قیوت

10/12

B

خزید

4

2765

10/1

D

فزٍش

4

2752

10/20

C

خزید

2

2780

10/12

E

فزٍش

5

2782

تِ ػٌَاى هثال تا تَجِ تِ جساٍل تاال ٍ ًحَُ ٍاضیع ٍجِ تَسظ ذطیساض ٍ ّوچٌیي هَجَز تَزى سْام زض کس تَضسی
فطٍضٌسُ ،ذَاّین زاضت:
تعداد سْام یا

تعداد سْام یا

تعداد سْام یا

تعداد

کارهشد

خسارت

خسارت

هطتزی هَقعیت

هبلغ هَرد تعْد

هبلغ ایفا ضدُ

هبلغ ًکَل ضدُ

سْام

تسَیِ

(یک درصد)

هابِ

A

خزید

71،400،000ریال

71،400،000ریال

0

B

خزید

95،200،000ریال

0

95،200،000ریال

C

خزید

47،600،000ریال

35،700،000ریال

D

فزٍش

 34،000سْن

 34،000سْن

0

E

فزٍش

 42،500سْن

 42،500سْن

0

التفاٍت

جابِ جا
ضدُ
0

0

357،000 25،500
476،000

-952،000

-272،000

11،900،000ریال 238،000 12،750

-119،000

-34،000

0

0

0

476،000 34،000
4،250

+306،000 +1،071،000 595،000

تطای تؼییي تؼساز سْام هَضز تؼْس ،تؼساز لطاضزاز ضا زض اًساظُ لطاضزاز ضطب هی کٌین.
تطای تؼییي هثلغ هَضز تؼْس ،تؼساز لطاضزاز ٍ اًساظُ لطاضزاز ٍ آذطیي لیوت تسَیِ ضا زض ّن ضطب هی کٌین.
تا تَجِ تِ اٍلَیت ظهاًی ٍ ٍضؼیت ایفای تؼْسات سْام ضا اظ فطٍضٌسُ تِ ذطیساض هٌتمل هی کٌین.
 ذطیساض  Aکاهالً تِ تؼْسات ذَز ػول کطزُ ٍ چَى ّوِ فطٍضٌسگاى ًیع زض کس تَضسی ،سْام هَضز تؼْس ضا زاضتٌسپس  25،500سْن اظ هطتطی Dتِ ایطاى هٌتمل هی ضَز ظیطا هطتطی Dظٍزتط ٍاضز لطاضزاز ضسُ است.
تا تَجِ تِ جاتِ جایی سْن اظ هطتطی  Dهالیات ٍ کاضهعز تسَیِ اذص ذَاّس ضس ٍ اظ هطتطی  Aفمظ کاضهعز تسَیِ
اذص ذَاّس گطزیس:
کاضهعز تسَیِ :A

71،400،000×0/005;357،000

 ذطیساض  Bتِ تؼْس ذَز ػول ًکطزُ ٍ تایس کاضهعز تسَیِ ٍ ّوچٌیي ذساضت تِ عطف هماتل ()Eپطزاذت ًوایس:کاضهعز تسَیِ :B

95،200،000×0/005;476،000
95،200،000×0/01;952،000

ذساضت یک زضصس:
ذساضت هاتِ التفاٍت:

تا تَجِ تِ ایٌکِ آذطیي لیوت تسَیِ تیطتط اظ لیوت پایاًی زض آذطیي ضٍظ هؼاهالتی هی تاضس ،تایس اظ ذطیساض
ًکَل کطزُ ،ذساضت اذص گطزز تا ظیاى ًاضی اظ ًکَل ذطیساض کِ فطٍضٌسُ هتحول هی گطزز جثطاى گطزز:
2800-2792;8
4×8500×8;272،000
 ذطیساض  Cهثلغ  35،700،000ضیال ٍاضیع کطزُ ٍ کاهالً تِ تؼْسات ذَز ػول ًکطزُ است ٍ تایس تِ اًساظُ هثلغٍاضیعی سْام تِ ایطاى هٌتمل ضسُ ٍ تاتت هثلغ ًکَل کطزُ ذساضت پطزاذت کٌس:
تؼساز سْام اًتمال یافتِ اظ Dتِ 8500 :Cسْن
تؼساز سْام اًتمال یافتِ اظ  Eتِ 4250:Cسْن
کِ هجوَػاً سْن 35،700،000÷2800;12،750هی تاضس.
کاضهعز تسَیِ:C
ذساضت یک زضصس:C
ذساضت هاتِ التفاٍت:C

47،600،000×0/005;238،000
11،900،000×0/01;119،000
8×4250;34،000

  D,Eتؼْسات ذَز ضا کاهالً ایفا کطزُ اًس ٍ فمظ کاضهعز تسَیِ پطزاذت ذَاٌّس کطز ٍ زض صَضتی کِ عطف هماتل آًْاًکَل کطزُ تاضس تایس ذساضت زضیافت ًوایٌس ٍ ّوچٌیي چَى ایي زٍ هطتطی فطٍضٌسُ تَزُ اًس زض صَضت اًتمال
سْام اظ کس تَضسی ایي زٍ تایس هالیات اظ آًْا اذص گطزز:
کاضهعز:D

2800×34000×0/005;476،000

هالیات:D
هالیات تط اساس اضظش هؼاهلِ هحاسثِ ذَاّس ضس:

34000×2752×0/005;467.840

ذساضت زضیافتی :تا تَجِ تِ ایٌکِ عطف هماتل ًیع تِ تؼْسات ذَز ػول کطزُ تَز ذساضتی زضیافت ًرَاّس ضس.
کاضهعز:E

42500×2800×0/005;595،000

هالیات  :Eچَى فمظ  4250سْن اظ  Eتِ  Cهٌتمل ضسُ است ٍ تمیِ تِ زلیل ًکَل عطف هماتل اًتمال پیسا ًکطزُ
است ،تاتت  4250سْن هالیات اذص ذَاّس ضس:
4250×2782×0/005;59،118
ذساضت زضیافتی :تا تَجِ تِ ایٌکِ عطف هماتل  Eیؼٌی  C,Bتِ تؼْسات ذَز ػول ًکطزُ اًس تایس تِ ًفغ  Eاظ B,C
ذساضت زضیافت ضَز:
تؼساز سْوی کِ عطف هماتل آى ًکَل کطزُ است:

42500-4250;38250

ذساضت یک زضصس:
38250×2800×0/01;1،071،000
ذساضت هاتِ التفاٍت:
38250×8;306،000

