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گذاري ثبت شـده نـزد سـازمان بـورس و اوراق      هاي سرمایه قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق 

 رسـیده   سـبا به تـصویب هیـأت مـدیرة         30/11/86که در تاریخ    ، براساس این دستورالعمل     )سبا(بهادار

  :شود به شرح زیر تعیین میاست، 

  شده در بورسهاي پذیرفتهکتسهام شر -1

 :هاي محاسبۀ قیمت خرید و فروش سهام پذیرفته شده در بورس به ترتیب عبارتند از فرمول 1-1

  

 + کارمزد خرید سهم
مزایاي تعلق گرفته منصفانۀ ارزش 

ولی دریافت نشدة سهم در پایان 
 روز

 = ارزش سهم در پایان روز +
قیمت خرید 
سهم در پایان 

 روز

  

مالیات 
 فروش
 سهم

- 
کارمزد 
فروش 
 سهم

- 
مزایاي تعلق منصفانۀ ارزش 

گرفته ولی دریافت نشدة سهم در 
 پایان روز

 = ارزش سهم در پایان روز +
قیمت فروش  
سهم در پایان 

 روز

      

کارمزدهاي خرید و فروش سهام براساس مقررات بورس و مالیات فروش براساس قـوانین      : تبصره §

  .شوند مالیاتی تعیین می

اسبۀ قیمت خرید و فروش سهم، ارزش سهم در پایان روز معـادل قیمـت پایـانی آن روز                  در مح  1-2

 در توانـد   مـی  قیمت پایـانی سـهم        در پایان روز،   براي محاسبۀ ارزش سهم   . سهم در بورس است   

   :دشوتعدیل بنا به دالیل زیر جهت افزایش یا کاهش 

اي   اتخاذ آن تصمیم، معاملـه شرکت تصمیمی گرفته که بر قیمت سهم مؤثر است و پس از    ) الف

  .برروي سهم آن شرکت صورت نپذیرفته است

خبري مهم که بر روي قیمت سهم مؤثر است رسماً منتشرشده و پس از انتـشار ایـن خبـر                    ) ب

  . اي بر روي سهم صورت نپذیرفته است هنوز معامله
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ن قیمت مجاز یـا      میزان تقاضاي سهم در بورس در باالتری       ،محاسبۀ ارزش سهم  روز  در پایان   ) ج

اي داشـته و   ترین قیمت مجاز به تشخیص مدیر حجم قابـل مالحظـه        ینیمیزان فروش آن در پا    

معامالت سهم در آن روز به نسبت حجم کمی داشته و این پدیده به دلیل محدودیت در تغییـر                

  .قیمت روزانه بوجود آمده باشد

 بـه دلیـل عـدم صـدور و          کـه سـهم در اثـر افـزایش سـرمایۀ حاصـل شـده ولـی                  در صورتی ) د

   .گذاري در بورس قابل معامله نیست سپرده

 درصـد نـسبت بـه قیمـت       20 ،حداکثر مجاز براي تعدیل قیمت سهم براساس ایـن بنـد          : تبصره §

  . باشد پایانی می

اي برروي سـهم   اگر شرکت تصمیم به افزایش سرمایه گرفته باشد و پس از اتخاذ تصمیم معامله        1-3

ته باشد، قیمت تعدیل شدة سهم آن شرکت به صورت زیر محاسبه شـده و  شرکت صورت نپذیرف 

 :رود  به کار میسهمبه جاي ارزش ) 1-1(هاي قسمت در فرمول

  درصد افزایش 
 سرمایه 

× 
ارزش منصفانۀ حق تقدم 

 خرید سهم 
- 

قیمت پایانی سهم قبل از 
 تصمیم به افزایش سرمایه 

= 
قیمت تعدیل شدة سهم پس از 

زایش سرمایه و قبل تصمیم به اف
 از انجام معامله 

  

  .شود تعیین می) 5-1(قسمت ) ب(که در آن ارزش منصفانۀ حق تقدم خرید سهم مطابق بند     

  :مزایاي تعلق گرفته ولی دریافت نشدة سهم عبارتند از 1-4

  سهام جایزة دریافت نشده؛) الف

  .ه استحق تقدم خرید سهام در اثر افزایش سرمایه که هنوز دریافت نشد) ب

به صورت  باید  ر محاسبه قیمت خرید و فروش سهم        دارزش منصفانه هر یک از این مزایا        : تبصره §

  . فته شودیکسان گر
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  : آید به صورت زیر به دست می) 4-1(ارزش منصفانه هر یک از مزایاي دریافت نشده بند  1-5

گیـري   ز تـصمیم ارزش منصفانۀ سهم جایزه در پایان روز در صورتی که سهم شرکت پس ا             ) الف

در مورد اعطاي سهام جایزه در بورس معامله شده باشد، همان قیمت پایـانی سـهم در آن                  

  :روز است که ممکن است به دالیل زیر تعدیل شود

  ؛)2-1(مطابق دالیل بند) 1

  .  درصد5 حداکثر تا به دلیل عدم صدور و سپرده شدن سهام جایزه در بورس) 2

ي در مورد اعطاي سهام جـایزه، سـهم شـرکت در بـورس              گیر  که پس از تصمیم    در صورتی 

معامله نشده باشد، ارزش منـصفانۀ سـهم جـایزه در پایـان روز بـه صـورت زیـر محاسـبه                      

  :شود می

  

                                                        

  

اشـد و   تواند کـسري از یـک ب        در این فرمول تعداد سهام جایزه تعلق گرفته به هر سهم می           

گیـري در خـصوص اعطـاي سـهام جـایزه،       ممکن است قیمت پایانی سهم قبل از تـصمیم        

تواند   آید می   ارزش سهم جایزه که از این فرمول به دست می         . دوتعدیل ش ) 2-1(مطابق بند 

پـس از  .  درصد تعـدیل شـود  5به دلیل عدم صدور و سپرده شدن سهام جایزه در بورس تا     

بخـش مزایـاي تعلـق گرفتـه ولـی دریافـت نـشده در               از   دریافت سـهام جـایزه، ارزش آن      

بـا توجـه بـه      حذف شده و ارزش آن مانند یک ورقۀ سـهم شـرکت،             ) 1-1(هاي بند   فرمول

  .شود تعیین می) 2-1( بندتعدیالت

 سهم ارزش
جایزه در 
 پایان روز

گیری در خصوص اعطای  قیمت پایانی سهم قبل از تصمیم
 سهام جایزه

١+ تعداد سهام جایزة تعلق گرفته به هر سهم   
= 
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ارزش عـدیل   از ت،تقـدم خریـد سـهام کـه هنـوز دریافـت نـشده اسـت             ارزش منصفانۀ حـق   ) ب

کـه پـس     در صورتی . شود  محاسبه می درصد   5 حداکثر تا  خرید سهم    تی حق تقدم  سبامحا

 تیسـبا ارزش محااز تصمیم به افزایش سرمایه، سهم شرکت در بورس معامله نشده باشـد،           

  : آید حق تقدم خرید سهم از فرمول زیر به دست می

ارزش منصفانۀ مزایایی که از 
تاریخ افزایش سرمایه تا تاریخ 

 .گیرد ثبت آن به سهم تعلق می
- 

قیمت 
نویسی  پذیره

 سهم
- 

قیمت پایانی سهم قبل 
از تصمیم به افزایش 

 سرمایه 

  
 

          =  
    1+ درصد افزایش سرمایه 

  
  

 حق تقدم تیسباارزش محا
خرید سهم در پایان 

 روز 

  

که پس از تصمیم به افزایش سـرمایه، سـهم شـرکت در بـورس معاملـه شـده         و در صورتی  

  :آید از فرمول زیر به دست میتقدم خرید سهم   حقتیسبا محاباشد، ارزش

ارزش منصفانۀ مزایایی که از 
تاریخ تصمیم به افزایش 

سرمایه تا تاریخ ثبت آن به 
 مشروط گیرد سهم تعلق می

به اینکه اثرات آن در قیمت 
  . شده باشدنپایانی لحاظ 

- 
  نویسی  پذیره قیمت

 سهم 
- 

قیمت پایانی 
سهم پس از 
تصمیم به 

 افزایش سرمایه 

- 
تقدم  تی حقسبا محاارزش

 خرید سهم در پایان روز 

  

منظور از مزایایی که از تاریخ تصمیم به افزایش سـرمایه تـا تـاریخ     فوق  هاي    در فرمول : 1تبصره   §

گیرد، مزایایی از قبیل سود تقسیمی است که تـصمیم بـه      ثبت افزایش سرمایه به سهم تعلق می      

. از ثبت افـزایش سـرمایه اتخـاذ شـده اسـت     تقسیم آن پس از تصمیم به افزایش سرمایه و قبل       

  . شود  تعیین می4ارزش منصفانۀ سود تقسیم شده ولی دریافت نشده براساس بند 

) 2-1(براساس دالیل بنـد تواند  میهاي مذکور در این بند   قیمت پایانی سهم در فرمول    : 2تبصره   §

  . دشوتعدیل 
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  شده در بورسهاي پذیرفتهتقدم خرید سهام شرکت حق -2

بخش مزایاي تعلق گرفته ولی دریافت نـشده      تقدم خرید سهم، ارزش آن از         پس از دریافت حق      2-1

حذف شده و قیمت خرید و فـروش آن بـه عنـوان یـک ورقـۀ              ) 1-1(هاي مذکور در بند     فرمول

  :شود هاي زیر محاسبه می بهادار مستقل براساس فرمول

         

  

                                                                                        

    

کارمزدها براساس مقررات بورس اوراق بهادار و مالیات فـروش براسـاس قـوانین مالیـاتی       : تبصره §

  .شوند تعیین می

تقـدم برابـر      در صورتی که حق تقدم خرید سهم هنوز در بورس معامله نشده باشـد، ارزش حـق                 2-2

  .آمده است) 5-1(قسمت ) ب(ش تعیین آن در بند ارزش منصفانۀ آن است که رو

در صورتی که حق تقدم خرید سهم در بورس معامله شده باشد، ارزش آن برابـر قیمـت پایـانی                     2-3

 حـسب مـورد ارزش   ،به جـاي قیمـت پایـانی حـق تقـدم     توان  میبه دالیل زیر  . حق تقدم است  

 : آمده است) 5-1(متقس) ب(ش تعیین آن در بند تقدم را بکار برد که رو منصفانه حق

شرکت تصمیمی گرفته است که بر قیمت سهم مؤثر است ولـی پـس از اتخـاذ آن تـصمیم                )الف

  . اي صورت نپذیرفته است تقدم خرید سهم معامله برروي حق

خبري مهم که برروي قیمت سهم مؤثر است رسماً منتشر شده ولی پس از انتشار این خبر،                  ) ب

  . سهم صورت نپذیرفته استاي برروي حق تقدم خرید معامله

قیمت فروش 
حق تقدم در 
 پایان روز

 کارمزد فروش حق تقدم –مالیات فروش حق تقدم 
= ارزش حق تقدم در پایان روز –  

ر قیمت خریـد حـق تقـدم د       
 پایان روز

ارزش حق تقـدم    + کارمزد خرید حق تقدم   
  =در پایان روز 
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تقـدم    وز منتهی به روز محاسبۀ ارزش حق تقدم خرید سهم، میزان تقاضـاي حـق              در پایان ر  ) ج

  . اي با میزان عرضه آن داشته است تفاوت قابل مالحظه

   اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس -3

  : شوند  قیمت خرید و فروش اوراق مشارکت به شرح زیر تعیین می  3-1

  

                                                                                        

  

  کارمزدهاي خرید و فروش ورقۀ مشارکت براساس مقررات بو  

  

سایر کسورات قـانونی  س و کارمزدهاي خرید و فروش ورقۀ مشارکت براساس مقررات بور   : تبصره §

  .دشون تعیین میبراساس قوانین مربوطه 

در صورتی که ورقۀ مشارکت در بورس پذیرفته شده و بازخریـد آن بـه قیمـت معـین تـضمین                      3-2

. نشده باشد، ارزش ورقۀ مشارکت در پایان روز برابر قیمت پایانی ورقۀ مشارکت در بورس اسـت             

تعـدیل کـرده و در    درصـد  10حـداکثر تـا   قیمت پایانی ورقۀ مشارکت را    توان    میبه دالیل زیر    

  :ردب ورقۀ مشارکت بکار محاسبۀ ارزش

خبري مهم که بر روي قیمت ورقۀ مشارکت مؤثر است، رسـماً منتـشر شـده ولـی پـس از           ) الف

  .اي در بورس بر روي ورقۀ مشارکت صورت نپذیرفته است انتشار این خبر، معامله

ظرف ده روز منتهی به روز محاسبۀ ارزش ورقۀ مشارکت، میـزان تقاضـاي ورقـۀ مـشارکت                   ) ب

  . اي با میزان عرضۀ آن داشته است مالحظه ابلتفاوت ق

قیمت خرید 
ورقة مشارکت 
در پایان 

 

ارزش ورقـة  +  کارمزد خرید ورقة مشارکت  =
یان روزمشارکت در پا  

قیمت فروش 
ورقة 

مشارکت در 
 پایان روز

 – کارمزد فروش  ورقة مشارکت -سایر كسورات قانوني  
=ارزش ورقة مشارکت  در پایان روز   
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 بـه  یـا در صورتی که بازخرید ورقۀ مـشارکت تـضمین شـده و در بـورس پذیرفتـه شـده باشـد               3-3

اي بـراي آن وجـود داشـته باشـد، ارزش ورقـۀ           بازار ثانویه قابل اعتماد و منصفانه      سباتشخیص  

 آن بازار یا قیمت بازخرید توسـط    مشارکت در پایان آن روز برابر قیمت پایانی ورقۀ مشارکت در          

  .ضامن هرکدام که بیشتر باشد، خواهد بود

نصفانۀ سود نقدي سهم که تقسیم شده ولی دریافت نشده اسـت بـا ارزش فعلـی مبلـغ سـود        ارزش م -4

 معـادل سـود   یتقسیمی سهم که با توجه به تاریخ پرداخت سود اعالن شده توسط شرکت و با نرخـ   

شـود، برابـر     مـی تنزیـل درصـد  5 مشارکت دولت یا بانک مرکزي به عالوة الحساب آخرین اوراق  علی

 8که تاریخی براي پرداخت سود از سوي شرکت اعالن نـشده باشـد، مـدت تنزیـل           در صورتی . است

  .شود ماه در نظر گرفته می

  یا بورس مربوطه درج شده یـا  سباهاي    شود که در اطالعیه     خبر وقتی رسماً منتشر شده محسوب می      -5

  . هاي معتبر جهانی منتشر شده باشد رسوبیا هاي رسمی ایران  توسط خبرگزاري

قیمت پایانی ورقـۀ بهـادار تعـدیل شـده باشـد بـا        ، این متن  2-1بندهاي  مفاد  که براساس     در صورتی -6

ـ       بایـد از  برطرف شـدن شـرایط مـذکور         ایـن  ه قیمـت پایـانی ورقـۀ بهـادار در محاسـبات مربـوط ب

  . نموددستورالعمل استفاده 

 ، تصمیم به تعدیل قیمـت پایـانی بگیـرد   دستورالعملبراساس این  گذاري    صندوق سرمایه هرگاه مدیر   -7

صـندوق  مـدیر  . باید دالیل خود را در مورد هر تعدیل مکتوب کرده و یک نسخه از آن را بایگانی کند              

  . از یک بار تعدیل کندرا براساس یک دلیل بیش هر ورقۀ بهادار تواند قیمت پایانی  نمیگذاري  سرمایه
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ار از تابلوهاي اصلی و فرعی حذف د اوراق بها،تهراناوراق بهادار براساس مقررات بورس که  در صورتی-8

ید ی ورقۀ بهادار مربوطه خارج از بورس تلقی شده و ارزش منصفانۀ آن به پیشنهاد مدیر و تأ،شوند

  .شود امین تعیین می

ارزش   ، مالك محاسبۀی خریداري شده باشدضمنه با اختیار فروش که اوراق بهاداري همرا در صورتی-9

به شرح بندهاي فوق یا ارزش فعلی قیمت اعمال اختیار فروش منصفانۀ ورقۀ بهادار، روش محاسبه 

برابر نرخ آخرین اوراق قیمت اعمال اختیار فروش نرخ تنزیل . هر کدام که بزرگتر باشد خواهد بود

   . در نظر گرفته خواهد شد درصد 5 به عالوة زيیا بانک مرکدولت مشارکت 

  


