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گذاري ثبت شده نـزد سـازمان بـورس و اوراق     هاي سرمايه قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق

رسـيده   سـبا به تصـويب هيـأت مـديرة     30/11/86كه در تاريخ ، براساس اين دستورالعمل )سبا(بهادار

 :شود به شرح زير تعيين مياست، 

 شده در بورسهاي پذيرفتهكتسهام شر -1

 :هاي محاسبة قيمت خريد و فروش سهام پذيرفته شده در بورس به ترتيب عبارتند از فرمول 1-1

 

 + كارمزد خريد سهم
مزاياي تعلق گرفته منصفانة ارزش 

ولي دريافت نشدة سهم در پايان 
 روز

 = ارزش سهم در پايان روز +
قيمت خريد 
سهم در پايان 

 روز

 

ماليات 
 فروش
 سهم

-
كارمزد 
فروش 
 سهم

- 
مزاياي تعلق منصفانة ارزش 

گرفته ولي دريافت نشدة سهم در 
 پايان روز

 = ارزش سهم در پايان روز +
قيمت فروش  
سهم در پايان 

 روز

   

كارمزدهاي خريد و فروش سهام براساس مقررات بورس و ماليات فروش براساس قـوانين  : تبصره 

 .شوند مالياتي تعيين مي

اسبة قيمت خريد و فروش سهم، ارزش سهم در پايان روز معـادل قيمـت پايـاني آن روز    در مح 1-2

در  توانـد  مـي قيمت پايـاني سـهم    در پايان روز، براي محاسبة ارزش سهم. سهم در بورس است

  :دشوتعديل بنا به داليل زير جهت افزايش يا كاهش 

اي  اتخاذ آن تصميم، معاملـه  شركت تصميمي گرفته كه بر قيمت سهم مؤثر است و پس از) الف

 .برروي سهم آن شركت صورت نپذيرفته است

خبري مهم كه بر روي قيمت سهم مؤثر است رسماً منتشرشده و پس از انتشـار ايـن خبـر    ) ب

 . اي بر روي سهم صورت نپذيرفته است هنوز معامله
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ن قيمت مجاز يـا  ميزان تقاضاي سهم در بورس در باالتري ،محاسبة ارزش سهمروز در پايان ) ج

اي داشـته و   ترين قيمت مجاز به تشخيص مدير حجم قابـل مالحظـه   ينيميزان فروش آن در پا

معامالت سهم در آن روز به نسبت حجم كمي داشته و اين پديده به دليل محدوديت در تغييـر  

 .قيمت روزانه بوجود آمده باشد

بـه دليـل عـدم صـدور و      كـه سـهم در اثـر افـزايش سـرماية حاصـل شـده ولـي         در صورتي) د

  .گذاري در بورس قابل معامله نيست سپرده

درصـد نسـبت بـه قيمـت      20 ،حداكثر مجاز براي تعديل قيمت سهم براساس ايـن بنـد  : تبصره 

 . باشد پاياني مي

اي برروي سـهم   اگر شركت تصميم به افزايش سرمايه گرفته باشد و پس از اتخاذ تصميم معامله  1-3

ته باشد، قيمت تعديل شدة سهم آن شركت به صورت زير محاسبه شده و شركت صورت نپذيرف

 :رود به كار مي سهمبه جاي ارزش ) 1-1(هاي قسمت در فرمول

 درصد افزايش 
 سرمايه 

× 
ارزش منصفانة حق تقدم 

 خريد سهم 
- 

قيمت پاياني سهم قبل از 
 تصميم به افزايش سرمايه 

= 
قيمت تعديل شدة سهم پس از 

زايش سرمايه و قبل تصميم به اف
 از انجام معامله 

 

 .شود تعيين مي) 5-1(قسمت ) ب(كه در آن ارزش منصفانة حق تقدم خريد سهم مطابق بند   

 :مزاياي تعلق گرفته ولي دريافت نشدة سهم عبارتند از 1-4

 سهام جايزة دريافت نشده؛) الف

 .ه استحق تقدم خريد سهام در اثر افزايش سرمايه كه هنوز دريافت نشد) ب

به صورت بايد ر محاسبه قيمت خريد و فروش سهم دارزش منصفانه هر يك از اين مزايا : تبصره 

 . فته شوديكسان گر
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 : آيد به صورت زير به دست مي) 4-1(ارزش منصفانه هر يك از مزاياي دريافت نشده بند 1-5

گيـري   ز تصـميم ارزش منصفانة سهم جايزه در پايان روز در صورتي كه سهم شركت پس ا) الف

در مورد اعطاي سهام جايزه در بورس معامله شده باشد، همان قيمت پايـاني سـهم در آن   

 :روز است كه ممكن است به داليل زير تعديل شود

 ؛)2-1(مطابق داليل بند) 1

 . درصد 5حداكثر تا  به دليل عدم صدور و سپرده شدن سهام جايزه در بورس) 2

ي در مورد اعطاي سهام جـايزه، سـهم شـركت در بـورس     گير كه پس از تصميم در صورتي

معامله نشده باشد، ارزش منصـفانة سـهم جـايزه در پايـان روز بـه صـورت زيـر محاسـبه         

 :شود مي

 

                                                       

 

اشـد و  تواند كسـري از يـك ب   در اين فرمول تعداد سهام جايزه تعلق گرفته به هر سهم مي

گيـري در خصـوص اعطـاي سـهام جـايزه،       ممكن است قيمت پاياني سهم قبل از تصـميم 

تواند  آيد مي ارزش سهم جايزه كه از اين فرمول به دست مي. دوتعديل ش) 2-1(مطابق بند

پـس از  . درصد تعديل شـود  5به دليل عدم صدور و سپرده شدن سهام جايزه در بورس تا 

بخـش مزايـاي تعلـق گرفتـه ولـي دريافـت نشـده در        از  دريافت سـهام جـايزه، ارزش آن  

بـا توجـه بـه    حذف شده و ارزش آن مانند يك ورقة سـهم شـركت،   ) 1-1(هاي بند فرمول

 .شود تعيين مي) 2-1(بند تعديالت

جايزه در پايان سهم  ارزش
 روز

گيري در خصوص اعطاي سهام جايزهقيمت پاياني سهم قبل از تصميم  
1+ تعداد سهام جايزة تعلق گرفته به هر سهم   = 
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ارزش عـديل  از ت ،تقـدم خريـد سـهام كـه هنـوز دريافـت نشـده اسـت         ارزش منصفانة حق) ب

كـه پـس    در صورتي. شود محاسبه ميدرصد  5 حداكثر تاخريد سهم  تي حق تقدمسبامحا

 تيسـبا ارزش محااز تصميم به افزايش سرمايه، سهم شركت در بورس معامله نشده باشـد،  

 : آيد حق تقدم خريد سهم از فرمول زير به دست مي

ارزش منصفانة مزايايي كه از 
تاريخ افزايش سرمايه تا تاريخ 

 .گيرد ثبت آن به سهم تعلق مي
- 

قيمت 
نويسي  پذيره

 سهم
- 

قيمت پاياني سهم قبل 
از تصميم به افزايش 

 سرمايه 

 
 

 
 

حق تقدم  تيسباارزش محا
خريد سهم در پايان 

 روز 
  = 

  1+ درصد افزايش سرمايه 
 

كه پس از تصميم به افزايش سرمايه، سـهم شـركت در بـورس معاملـه شـده       و در صورتي

 :آيد از فرمول زير به دست ميتقدم خريد سهم  حق تيسبامحا باشد، ارزش

ارزش منصفانة مزايايي كه از 
تاريخ تصميم به افزايش 

سرمايه تا تاريخ ثبت آن به 
مشروط  گيرد سهم تعلق مي

به اينكه اثرات آن در قيمت 
  . شده باشدنپاياني لحاظ 

- 
 نويسي  پذيره قيمت

 سهم 
-

قيمت پاياني 
سهم پس از 
تصميم به 

افزايش سرمايه 

- 
تقدم  تي حقسبامحا ارزش

 خريد سهم در پايان روز 

 

منظور از مزايايي كه از تاريخ تصميم به افزايش سـرمايه تـا تـاريخ    فوق هاي  در فرمول: 1تبصره  

گيرد، مزايايي از قبيل سود تقسيمي است كه تصـميم بـه    ثبت افزايش سرمايه به سهم تعلق مي

. از ثبت افـزايش سـرمايه اتخـاذ شـده اسـت     تقسيم آن پس از تصميم به افزايش سرمايه و قبل 

 . شود تعيين مي 4ارزش منصفانة سود تقسيم شده ولي دريافت نشده براساس بند 

) 2-1(براساس داليل بندتواند  ميهاي مذكور در اين بند  قيمت پاياني سهم در فرمول: 2تبصره  

 . دشوتعديل 
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 شده در بورسهاي پذيرفتهتقدم خريد سهام شركت حق -2

بخش مزاياي تعلق گرفته ولي دريافت نشـده  تقدم خريد سهم، ارزش آن از  پس از دريافت حق  2-1

حذف شده و قيمت خريد و فـروش آن بـه عنـوان يـك ورقـة      ) 1-1(هاي مذكور در بند فرمول

 :شود هاي زير محاسبه مي بهادار مستقل براساس فرمول

        

 

                                                                                       

  

كارمزدها براساس مقررات بورس اوراق بهادار و ماليات فـروش براسـاس قـوانين ماليـاتي     : تبصره 

 .شوند تعيين مي

تقـدم برابـر    در صورتي كه حق تقدم خريد سهم هنوز در بورس معامله نشده باشـد، ارزش حـق   2-2

 .آمده است) 5-1(قسمت ) ب(ش تعيين آن در بند ارزش منصفانة آن است كه رو

در صورتي كه حق تقدم خريد سهم در بورس معامله شده باشد، ارزش آن برابـر قيمـت پايـاني     2-3

حسـب مـورد ارزش    ،به جاي قيمـت پايـاني حـق تقـدم    توان  ميبه داليل زير . حق تقدم است

 : آمده است) 5-1(متقس) ب(ش تعيين آن در بند تقدم را بكار برد كه رو منصفانه حق

شركت تصميمي گرفته است كه بر قيمت سهم مؤثر است ولـي پـس از اتخـاذ آن تصـميم     )الف

 . اي صورت نپذيرفته است تقدم خريد سهم معامله برروي حق

خبري مهم كه برروي قيمت سهم مؤثر است رسماً منتشر شده ولي پس از انتشار اين خبر، ) ب

 .سهم صورت نپذيرفته است اي برروي حق تقدم خريد معامله

قيمت فروش حق 
 تقدم در پايان روز

=ارزش حق تقدم در پايان روز  –كارمزد فروش حق تقدم  –ماليات فروش حق تقدم   

ر پايان روزقيمت خريد حق تقدم د = ارزش حق تقدم در پايان روز + كارمزد خريد حق تقدم   
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تقـدم   وز منتهي به روز محاسبة ارزش حق تقدم خريد سهم، ميزان تقاضـاي حـق  در پايان ر) ج

 . اي با ميزان عرضه آن داشته است تفاوت قابل مالحظه

 اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس  -3

 : شوند قيمت خريد و فروش اوراق مشاركت به شرح زير تعيين مي  3-1

 

                                                                                       

 

 كارمزدهاي خريد و فروش ورقة مشاركت براساس مقررات بو 

 

ساير كسورات قانوني س و كارمزدهاي خريد و فروش ورقة مشاركت براساس مقررات بور: تبصره 

 .دشون تعيين ميبراساس قوانين مربوطه 

در صورتي كه ورقة مشاركت در بورس پذيرفته شده و بازخريـد آن بـه قيمـت معـين تضـمين       3-2

. نشده باشد، ارزش ورقة مشاركت در پايان روز برابر قيمت پاياني ورقة مشاركت در بورس اسـت 

تعـديل كـرده و در   درصـد   10حـداكثر تـا   قيمت پاياني ورقة مشاركت را توان  ميبه داليل زير 

 :ردبورقة مشاركت بكار  محاسبة ارزش

خبري مهم كه بر روي قيمت ورقة مشاركت مؤثر است، رسـماً منتشـر شـده ولـي پـس از      ) الف

 .اي در بورس بر روي ورقة مشاركت صورت نپذيرفته است انتشار اين خبر، معامله

ظرف ده روز منتهي به روز محاسبة ارزش ورقة مشاركت، ميـزان تقاضـاي ورقـة مشـاركت     ) ب

 . اي با ميزان عرضة آن داشته است مالحظه ابلتفاوت ق

قيمت خريد ورقة 
يان روزارزش ورقة مشاركت در پا+كارمزد خريد ورقة مشاركت  = مشاركت در پايان روز  

قيمت فروش ورقة 
مشاركت در پايان 

 روز

=ارزش ورقة مشاركت  در پايان روز  –كارمزد فروش  ورقة مشاركت  -ساير كسورات قانوني    
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بـه   يـا در صورتي كه بازخريد ورقة مشاركت تضـمين شـده و در بـورس پذيرفتـه شـده باشـد        3-3

اي بـراي آن وجـود داشـته باشـد، ارزش ورقـة       بازار ثانويه قابل اعتماد و منصفانه سباتشخيص 

آن بازار يا قيمت بازخريد توسـط   مشاركت در پايان آن روز برابر قيمت پاياني ورقة مشاركت در

 .ضامن هركدام كه بيشتر باشد، خواهد بود

نصفانة سود نقدي سهم كه تقسيم شده ولي دريافت نشده است بـا ارزش فعلـي مبلـغ سـود     ارزش م-4

معـادل سـود    يتقسيمي سهم كه با توجه به تاريخ پرداخت سود اعالن شده توسط شركت و با نرخ

شـود، برابـر    مـي  تنزيـل درصد 5مشاركت دولت يا بانك مركزي به عالوة  الحساب آخرين اوراق علي

 8كه تاريخي براي پرداخت سود از سوي شركت اعالن نشده باشـد، مـدت تنزيـل      در صورتي. است

 .شود ماه در نظر گرفته مي

 يا بورس مربوطه درج شده يـا  سباهاي  شود كه در اطالعيه خبر وقتي رسماً منتشر شده محسوب مي-5

 . هاي معتبر جهاني منتشر شده باشد رسوبيا هاي رسمي ايران  توسط خبرگزاري

قيمت پاياني ورقـة بهـادار تعـديل شـده باشـد بـا        ،اين متن 2-1بندهاي مفاد كه براساس  در صورتي-6

ـ       بايـد از  برطرف شـدن شـرايط مـذكور     ايـن  ه قيمـت پايـاني ورقـة بهـادار در محاسـبات مربـوط ب

 . نموددستورالعمل استفاده 

 ،تصميم به تعديل قيمـت پايـاني بگيـرد    دستورالعملبراساس اين گذاري  صندوق سرمايههرگاه مدير -7

صـندوق  مـدير  . بايد داليل خود را در مورد هر تعديل مكتوب كرده و يك نسخه از آن را بايگاني كند

 . از يك بار تعديل كندرا براساس يك دليل بيش هر ورقة بهادار تواند قيمت پاياني  نميگذاري  سرمايه



 
    گذاري  هاي سرمايه دستورالعمل نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق

 
 

 

٨ 

 

ار از تابلوهاي اصلي و فرعي حذف داوراق بها ،تهراناوراق بهادار براساس مقررات بورس كه  در صورتي-8

يد يورقة بهادار مربوطه خارج از بورس تلقي شده و ارزش منصفانة آن به پيشنهاد مدير و تأ ،شوند

 .شود امين تعيين مي

ارزش   ، مالك محاسبةي خريداري شده باشدضمنه با اختيار فروش كه اوراق بهاداري همرا در صورتي-9

به شرح بندهاي فوق يا ارزش فعلي قيمت اعمال اختيار فروش منصفانة ورقة بهادار، روش محاسبه 

برابر نرخ آخرين اوراق قيمت اعمال اختيار فروش نرخ تنزيل . هر كدام كه بزرگتر باشد خواهد بود
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