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بسمو تعالی

"اطالعیو فرآیند اجرای روهی تسهیم هب نسبت رب اساس ماده  04دستىرالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی رب کاال رد بىرس ارنژی"
اتتذا توام سفارش ّای خزیذ را تقسین تز کل سفارش ًوَدُ ،عذد تذست آهذُ را در هیشاى عزضِ ضزب کزدُ ٍ تز ٍاحذ
پایِ تخػیع تقسین هی کٌین .عذد تذست آهذُ ضزیة تسْین تِ ًسثت خَاًذُ هی ضَد.
گام )1اگز ّوِ ضزایة تسْین تِ ًسثت اعذاد غحیحی تاضٌذ ،تِ ّوِ خزیذاراى تز اساس ضزایة تخػیع هی یاتذ .تزای
ایي کار ضزایة تذست آهذُ را در ٍاحذ پایِ تخػیع ضزب کزدُ ٍ تعٌَاى سفارش هَرد تاییذ تَرس ثثت هی کٌین.در غیز
ایٌػَرت تِ گام  2هی رٍین.
گامً )2سثت ّای تذست آهذُ ضاهل اعذاد غیز غحیح تاضٌذ.
اتتذا ّوِ ضزایة تشرگتز اس  1را لحاظ هی کٌین تذیي غَرت کِ ضزایة دارای اعطار تشرگتز هساٍی  5.0رٍ تِ تاال ٍ ّوِ
ضزایة دارای اعطار کوتز اس  5.0رٍتِ پاییي گزد هی ضًَذ ٍ ضزایة تذست آهذُ را در ٍاحذ پایِ تخػیع ضزب کزدُ ٍ
تعٌَاى سفارش هَرد تاییذ تَرس ثثت هی کٌین.
در ایي هزحلِ در غَرت کفاف هیشاى عزضِ تِ سزاغ ضزایة کَچکتز اس یک هی رٍین ٍ در غَرت عذم کفایت هیشاى عزضِ
اس اختیار افشایص  15درغذی هذیز عاهل تا تخػیع کاهل تِ غَرت تذریجی استفادُ هی کٌین .در غَرت کفایت هیشاى
عزضِ تزای ضزایة کَچکتز اس یک تِ گام  3هی رٍین.
گام )3در خػَظ ضزایة تسْین تِ ًسثت کوتز اس یک تا لحاظ ساختي هیشاى عزضِ ،ضزایة را عذد یک لحاظ هی کٌین.
در غَرت عذم کفایت عزضِ اس اختیار افشایص  15درغذی تا تخػیع کاهل تِ غَرت تذریجی استفادُ هی کٌین .در
غَرت عذم کفایت استفادُ اس اختیار افشایص  15درغذی اٍلَیت سهاًی ٍرٍد سفارش هثٌای تخػیع قزار خَاّذ گزفت ٍ
سفارش ّای خزیذ تا ضزایة تسْین تِ ًسثت کوتز اس یک کِ تز اساس اٍلَیت سهاًی تخػیػی تِ آًْا غَرت ًوی گیزد،
اس ساهاًِ حذف هی گزدد.
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