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دستـورالـعمل اجـرایی افشای اطـالعات
شـرکتهای ثبت شده نـزد سـازمان

1396دی ماه 
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هرانتبهاداراوراقبورسشرکتنزدآنبهاداراوراقکهناشری:بورسدرشدهپذیرفتهناشر

.باشدشدهپذیرفته

ذیرفتهپایرانفرابورسشرکتنزدآنبهاداراوراقکهناشری:فرابورسدرشدهپذیرفتهناشر

.باشدشده

بورسدروليشدهثبتسازماننزدآنبهاداراوراقکهناشری:غيرفرابورسيوبورسيغيرناشر

.استنشدهپذیرفتهایرانفرابورسیاتهرانبهاداراوراق

.ميباشددستورالعملاینضوابطمطابقاطالعاتبهموقعوعموميانتشار:افشاء

باوربهکهاستناشرآماریدادههایدیگروماليصورتهایازگزارشي:مدیریتتفسيريگزارش

دريراتتغيآینده،وفعليماليوضعيتازشرکتسهامدارانبيشتردركوفهمبهشرکتمدیریت

کردخواهدکمكشرکتعملياتنتایجوماليوضعيت
2

و اصطالحاتتعاریف 
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دستورالعمل افشاکلياتي از 

 :2مكرر 2ماده 

تشارانخبری،مصاحبههایازاعممختلفطرقازاهميتبااطالعاتعمومياطالعرسانيهرگونهازپيشاستملزمناشر

مطابقعاتاطالانتشاربهنسبتدیگر،رسانۀهرگونهیامجازیفضایازاستفادهناشر،بامرتبطوبسایتهایرویبر

.نمایداقدامسازماننزدشدهثبتشرکتهایاطالعاتافشایرسميسامانۀطریقازدستورالعملاینضوابط

 :تبصره

براطالعات،وعناینرسميغيرافشایازجلوگيریمسئوليتوشدهتلقيمحرمانهرسميانتشارازقبلاهميتبااطالعات

بازرسان،مدیره،هياتاعضایشامل(بهاداراوراقبازارقانون46ماده1تبصرهموضوعنهانياطالعاتدارندگانعهده

مادهاینازتخطي.است(آنهاستاختياردرشرکتسهامدرصد10ازبيشکهسهامدارانيوحسایدارانحسابرسان،

.باشدمي(هاومجازاتجرائم)بهاداراوراقبازارقانونششمفصلمشمول



 :3مكرر 2ماده 

طریقازهکگزارشيیاخبرشایعه،انتشارصورتدر.داردبرعهدهراشایعاتمورددرسازیشفافمسئوليتناشر

منظوربهفندمكلناشرمدیراننرسيده،عموماطالعبهسازماننزدشدهثبتشرکتهایاطالعاتافشایرسميسامانه

بورساستدرخوبهبنایااطالعازپسبالفاصلهنهاني،اطالعاتازاستفادهسوءبرایبستریایجادازجلوگيری

رازبورمگزارشیاشایعهخصوصدرکافيتوضيحاتواطالعاتشفافسازی،گزارشارائۀباسازمان،یامربوطه

.نمایندافشا

 :تبصره

 .درصورتعدمارائۀگزارششفافسازیتوسطناشر،سازمانعدمپاسخگویيراافشاميکند

4

دستورالعمل افشاکلياتي از 
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(7مادۀ )ميان دوره ايگزارش ها و صورت هاي مالي ساالنه و -یك بخش ؛ افشاءموارد -ومسفصل 

دستورالعمل جدید دستورالعمل قبلي

ۀساالنمدیریتتفسيریگزارشوماليصورتهای-1
10داقلحگروه،تلفيقيواصليشرکتشدۀحسابرسي

ماه4حداکثروعادیعموميمجمعبرگزاریازقبلروز
.ماليسالپایانازپس

ولياصشرکتشدۀحسابرسيساالنۀماليصورتهای-1
مجمعبرگزاریازقبلروز10حداقلگروه،تلفيقي
.ماليسالپایانازپسماه4حداکثروعادیعمومي

تمدیریتفسيریگزارشوماليصورتهایاطالعات،-3
30حداکثرنشده،حسابرسيماهۀ9و3،6مياندورهای

.ماههسهمقاطعپایانازپسروز

9و3،6مياندورهایماليصورتهایواطالعات-3
مقاطعپایانازپسروز30حداکثرنشده،حسابرسيماهۀ
.ماههسه

مدیریتتفسيریگزارشوماليصورتهای-4
ازبعدروز60حداکثرشدهحسابرسيماهۀ6مياندورهای

بهملزمکهشرکتهایيمورددروماهه6دورۀپایان
روز75حداکثرهستند،تلفيقيماليصورتهایتهيۀ
.ماهه6دورۀپایانازپس

شدهحسابرسيماهۀ6مياندورهایماليصورتهای-4
مورددروماهه6دورۀپایانازبعدروز60حداکثر

قيتلفيماليصورتهایتهيۀبهملزمکهشرکتهایي
.ماهه6دورۀپایانازپسروز75حداکثرهستند،
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(7مادۀ )گزارش ها و صورت هاي مالي ساالنه و ميان دوره اي-بخش یك ؛ موارد افشاء-ومسفصل 

دستورالعمل جدید دستورالعمل قبلی

ساالنۀمدیریتتفسيریگزارشوماليصورتهای-5
دروماليسالپایانازپسروز60حداکثرنشدهحسابرسي

يقيتلفماليصورتهایتهيهبهملزمکهشرکتهایيمورد
.ماليسالپایانازپسروز90حداکثرهستند

روز60حداکثرنشدهحسابرسيساالنۀماليصورتهای-5
بهملزمکهشرکتهایيمورددروماليسالپایانازپس
ازپسروز90حداکثرهستندتلفيقيماليصورتهایتهيه
.ماليسالپایان

حذف

االنۀسعملكردپيشبينيومدیریتآتيبرنامههای-6
شروعازقبلروز30حداقلگروهتلفيقيواصليشرکت
اکثرحدآنبهنسبتحسابرساظهارنظروجدیدماليسال
.ناشرتوسطارائهازپسروز20

حذف

گروه،فيقيتلواصليشرکتساالنۀعملكردپيشبيني-7
پسروز30حداکثرماهه9و3،6واقعيعملكرداساسبر
هبنسبتحسابرساظهارنظروماههسهمقاطعپایاناز

روز20حداکثرماهه6واقعيعملكردبراساسپيشبيني
.ناشرتوسطآنارائهازپس

حذف

کهدیموارسایردرشدهحسابرسيعملكردپيشبيني-8
گردد،ميعملكردپيشبينيدراهميتباتغييربهمنجر

سطتونشدهحسابرسياطالعاتارائۀازپسروز20حداکثر
.ناشر
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مادۀ )گزارش ها و صورت هاي مالي ساالنه و ميان دوره اي-بخش یك ؛ موارد افشاء-ومسفصل 
7)

دستورالعمل جدید دستورالعمل قبلی

کاریروز5حداکثرماهانه،عملياتوضعيتاطالعات-6
.ماههرپایانازبعد

هاآنتوسطدرآمدشناسایيکهناشرانيمهلت:تبصره
درورناشدرخواستبهباشد،ميمشتریانتأیيدنيازمند
افزایشقابلکاریروز10سقفتاسازمان،تأیيدصورت
.بودخواهد

بعدکاریروز3حداکثرماهانه،عملياتوضعيتاطالعات-9
.ماههرپایاناز

اطالعات و صورت هاي مالي شرکت هاي تحت کنترل
شرکتهایشدۀحسابرسيساالنۀماليصورتهای-1

عموميمجمعبرگزاریازقبلروز10حداقلکنترل،تحت
پایانازپسماه4حداکثرواصليشرکتساالنۀعادی
.مذکورهایشرکتماليسال

حتتشرکتهایشدۀحسابرسيساالنۀماليصورتهای-1
عادیعموميمجمعبرگزاریازقبلروز10حداقلکنترل،
.اصليشرکتساالنۀ

شدۀحسابرسيماهۀ6مياندورهایماليصورتهای-2
دورۀپایانازبعدروز60حداکثرکنترل،تحتشرکتهای

صورتهایتهيۀبهملزمکهشرکتهایيموردوماهه6
.ماهه6دورۀپایانازبعد75حداکثرهستند،تلفيقيمالي

شدۀحسابرسيماهۀ6مياندورهایماليصورتهای-2
4بنددرمقررمهلتهایمطابقکنترل،تحتشرکتهای

نزدهثبتشدکهکنترليتحتشرکتهایمورددر.مادهاین
سازمان،تأیيدصورتدروناشردرخواستبهنيستند،سازمان

.ميکندکفایتنشدهحسابرسيماليصورتهایارائۀ
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مادۀ )گزارش ها و صورت هاي مالي ساالنه و ميان دوره اي-بخش یك ؛ موارد افشاء-ومسفصل 
7)

دستورالعمل جدید دستورالعمل قبلی

تتحشرکتهایسرمایهگذاریهایپرتفویاطالعات
اوراقردسرمایهگذاریآنهااصليفعاليتکهکنترلي
5حداکثر،ماهه12و3،6،9مقاطعدرميباشد،بهادار
.ماههسهدورۀپایانازپسکاریروز

شرکتهایسرمایهگذاریهایپرتفویاطالعات-3
دراریسرمایهگذآنهااصليفعاليتکهکنترليتحت
ماهه،12و3،6،9مقاطعدرميباشد،بهاداراوراق

.ماههسهدورۀپایانازپسروز30حداکثر
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مادۀ )گزارش ها و صورت هاي مالي ساالنه و ميان دوره اي-بخش یك ؛ موارد افشاء-ومسفصل 
7)

دستورالعمل جدید دستورالعمل قبلی

هایکنترلگزارشاستموظفناشر-مكرر12ماده
مجمعبرگزاریازقبلروز10حداقلراداخلي
.نمایدافشاعادیعمومي

استناشرموظفطيابالغيهمدیریتنظارتبرناشران،
روزقبلاز10گزارشکنترلهایداخليراحداقل

.برگزاریمجمععموميعادیافشانماید



:مواردزیرنميباشندبهافشایلزمناشرانپذیرفتهشدهدرفرابورسم

کنترلماهۀحسابرسيشدۀشرکتهایتحت6ماليمياندورهایصورتهای

گذاریدراطالعاتپرتفویسرمایهگذاریهایشرکتهایتحتکنترليکهفعاليتاصليآنهاسرمایه

ماهه9و3اوراقبهادارميباشد،درمقاطع
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(7مادۀ )گزارش ها و صورت هاي مالي ساالنه و ميان دوره اي-بخش یك ؛ موارد افشاء-ومسفصل 



:مواردزیرنميباشندبهافشایلزممغيربورسيوغيرفرابورسيناشران

روزکاریبعدازپایانهرماه5اطالعاتوضعيتعملياتماهانه،حداکثر

کنترلصورتهایماليساالنۀحسابرسيشدۀشرکتهایتحت.

کنترلماهۀحسابرسيشدۀشرکتهایتحت6ماليمياندورهایصورتهای.

ایهگذاریدراطالعاتپرتفویسرمایهگذاریهایشرکتهایتحتکنترليکهفعاليتاصليآنهاسرم

ماهه9و3،6اوراقبهادارميباشد،درمقاطع

گزارشتفسيریمدیریت
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(7مادۀ )گزارش ها و صورت هاي مالي ساالنه و ميان دوره اي-بخش یك ؛ موارد افشاء-ومفصل س



چنينهمواستدادهرخناشرهايشرکتدراخيرسالچنددرکهاهميتيبااتفاقاتگردآوريازپس

کهتاثيريبههتوجباوبازنگرياهميتبااطالعاتمصادیقاتفاقات،آنبهنسبتبازاررفتارشناسایي

و(عدد24تعدادبه)الفگروهدودرداردنقديجریاناتوماليعملكردمالي،وضعيتبررویدادآن

.استشدهبنديطبقه(عدد15تعدادبه)ب
:تعدادي از مصادیق-(الف)گروه 

تعليقیاتوقفتمامیابخشيازفعاليتشرکت؛
مجددفعاليتمتوقفیاتعليقشده؛شروع
بهرهبرداریازطرحهاوپروژههایجدید؛
اعالماعساریاورشكستگيشرکت؛
نتایجبرگزاریمناقصهیامزایده؛
نتایجشرکتدرمناقصهیامزایده؛
انعقاد،فسخویاتغييراتاساسيدرقراردادهایمهم؛
کشفمنابعویاذخایرقابلتوجه؛
هرنوعترکيب،تجزیه،ادغامواکتساب؛
نقلوانتقالدارایيهایثابتشرکت؛

12

اطالعات با اهميت: بخش سوم



:مصادیقتعدادي از -(ب)گروه 

پرداختسودیاتغييرسياستتقسيمسودپيشنهاد

توثيقیافكرهندارایيها؛

ایجادیامنتفيشدنبدهياحتمالي؛

تغييرحسابرس؛

تصميمهيئتمدیرهبرایبازخریدسهمیافروشسهامخزانه؛

مدیرهتوثيق،مسدودکردن،آزادسازییافكرهنسهامناشرمتعلقبهسهامدارعمدهکهعضوهيئت

است؛

سایرموارد
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اطالعات با اهميت: سومبخش 



:مكرر14ماده

ازيناشاحتمالياثراتیكپارچهبهصورت،«مدیریتتفسيریگزارش»دراستملزمناشر

وآنهازابهرهگيرییااثراترفعبرایمدیریتبرنامههایوقوع،عللشده،افشابااهميتاطالعات

.نمایدارائه،مدیریتتفسيریگزارشتهيۀراهنمایبراساسرامرتبطموارددیگر

:1مكرر14ماده

امانهسطریقازبالفاصلهرااطالعاتایناستموظفناشر،نهانياطالعاترسميغيرافشایصورتدر

عهدهبرهانيناطالعاتانتشارمسئوليت.نمایدافشاسازماننزدشدهثبتشرکتهایاطالعاتافشایرسمي

بهادارقاورابازارقانونششمفصلمشمولمادهاینازتخطيواستناشر(مدیرعاملومدیرههيئت)مدیران

.شدخواهد
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دستورالعمل افشا–فصل سوم 



واطالعاتمانند.شدهاندمشخص"ن"کدباميشودافشاناشرانتوسطکهطالعيههایيا
.استشدهتعریف"10-ن"کدباکهماليصورتهای

هاطالعيمانند.شدهاندمشخص"ب"کدباميشودافشاتهرانبورستوسطکهاطالعيههایي
شدهتعریف"1-ب"کدباکهبهاداراوراقپذیرشدستورالعملرعایتعدمخصوصدرشفافسازی

.است

ندمان.شدهاندمشخص"بف"کدباميشودافشافرابورسشرکتتوسطکههمطالعيههایيا
کدباکهربهادااوراقپذیرشدستورالعملالزاماترعایتعدمعلتبهناشربهادارورقهتعليقاطالعيه

.استشدهتعریف"2-بف"

عدماطالعيهمانند.شدهاندمشخص"س"کدباميشودافشاسازمانتوسطکهطالعيههایيا
.استشدهتعریف"4-س"کدباکهشدهمنتشرشایعهدرخصوصناشرپاسخگویي

15

اطالعاتافشايهايفرمکدینگ
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نحوۀ انجام معامالت دستـورالـعمل اجـرایی 

1396دی ماه 
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روزکاری5حداکثرتابهادارورقهیكمعاملهانجامازجلوگيری:نمادتوقف

کاریروز5ازبيشمدتبهبهادارورقۀیكمعاملۀانجامازجلوگيری:نمادتعليق

یالمدیرعامحضوربامجازییاتلفنيحضوری،کنفرانسي:رسانياطالعکنفرانس

برخطتصوربهاطالعاتارائهوتحليلبهناشرآندرکهاستناشررسميسخنگوی/نماینده

.نمایندمياقدام

17

و اصطالحاتتعاریف 



متوقفبورستوسطزیرموارددربورسدرشدهپذیرشبهاداراوراقمعامالتينماد:15مادۀ

:ميشود

هبدعوتاطالعيۀبراساسسهامصاحبانعموميمجامعبرگزاريازقبلکاريروزیك

ن؛سازمانزدشدهثبتناشراناطالعاتافشایرسميسایتدرناشرتوسطمنتشرهمجمع

درگيریتصميمجهتشدهپذیرفتهناشرمدیرۀهيأتجلسةبرگزاريازقبلکاريروزیك

اطالعاتافشایرسميسایتدرناشرتوسطمنتشرهاطالعيۀبراساسسرمایهتغييرخصوص

سازمان؛نزدشدهثبتناشران
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(توقف نمادمعامالتي)فصل پنجم دستورالعمل
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(توقف نمادمعامالتي)دستورالعملفصل پنجم 

وعموضاهميتبااطالعاتارسالازپسبالفاصلهخودکاربهصورتمعامالتينماد:مكرر16مادۀ

وتوقفمزیربهصورتسازمان،نزدشدهثبتشرکتهایاطالعاتافشایاجرایيدستورالعمل13ماده

:ميشودبازگشایي

افشاياجرایيدستورالعمل13مادهموضوع"الفگروه"دراهميتبااطالعاتاگر(الف

:باشدداشتهقرارسازماننزدشدهثبتشرکتهایاطالعات

جلسهاوليندروشدهمتوقفخودکاربه طورمعامالتينمادبااهميت،اطالعاتافشایصورتدر

؛شدخواهدبازگشایيبعدمعامالتي



افشاياجرایيدستورالعمل13مادهموضوع"بگروه"دراهميتبااطالعاتاگر(ب
:باشدداشتهقرارسازماننزدشدهثبتشرکتهایاطالعات

مادنشود،ارسالمعامالتيجلسهپایانازقبلدقيقه90تابااهميتاطالعاتکهصورتيدر

؛مي شودبازگشایيآنازبعدومتوقفدقيقه60مدتبه،خودکاربهطورمعامالتي

معامالتينماد،معامالتيجلسهپایانيدقيقه90دربااهميتاطالعاتافشایصورتدر

؛شدخواهدبازگشایيبعدمعامالتيجلسهدروشدهمتوقفخودکاربهطور

90ردمعامالتينماد،شودمنتشربازارازخارجساعتدراهميتبااطالعاتکهصورتيدر

.شدخواهدبازگشایيبعدمعامالتيجلسهابتدایيدقيقه

20

توقف نماد معامالتي



بااطالعاتانتشاردرابهامهرگونهوجودیااهميتبااطالعاتافشایضوابطرعایتعدمصورتدر:1تبصره

5-سفرم)وقفتدالیلدرخصوصشفافسازیپيامانتشارضمنبورس،پيشنهادبهیارأساًميتواندسازماناهميت،

در.داردنگهمتوقفکاريروز2برايحداکثرشدهمنتشراطالعاتاصالحیاابهامرفعجهتراناشرنماد،(

،6-سفرممطابقسازمانشده،تعيينمدتازپسناشرسویازاطالعاتاصالحعدمیاابهامرفععدمصورت

.نمایدمياعالمبورسبهرانمادبازگشایيناشر،همكاریعدمخصوصدرعمومبهافشاضمن

13مادهموضوعبااهميتاطالعاتبهتوجهباکهگيردميصورت22مادهترتيباتمطابقنمادبازگشایي:2تبصرۀ

حراجاشدبداشتهقرار(الف)گروهدراگرسازمان،نزدشدهثبتشرکتهایاطالعاتافشایاجرایيدستورالعمل

باهناپيوستحراجباشدداشتهقرار(ب)گروهدراگرونوساندامنهمحدودیتبدونناپيوسته

.گيردميانجامنوساندامنهمحدودیت
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(توقف نمادمعامالتي)فصل پنجم دستورالعمل



عادیدامنهدرمتواليمعامالتيروز5طيسهمپایانيقيمتکهصورتيدر:مكرر17مادۀ

زماناوليندراستموظفبورسباشد،داشتهکاهشیاافزایشدرصد20ازبيشقيمت،نوسان

علتدرخصوصسازیشفافاطالعيهارائهدرخواستناشرازومتوقفرامعامالتينمادفنيلحاظازممكن

خواهديبازگشاینوساندامنهمحدودیتبابعدمعامالتيروزدرشدهمتوقفنماد.نمایدسهمقيمتنوسان

.شد

-شفافيهاطالعارائهعدماستموظفبورسننماید،منتشرسازیشفافاطالعيهناشرصورتيكهدر:1تبصره

.نمایداعالمعمومبه7-فیاو7-بفرممطابقراناشرسازی
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(توقف نمادمعامالتي)فصل پنجم دستورالعمل



نوسانعادیدامنهدرمتواليمعامالتيروز15طيسهمپایانيقيمتصورتيكهدر:1مكرر17ماده

لحاظازممكنزماناوليندراستموظفبورسباشد،داشتهکاهشیاافزایشدرصد50ازبيشقيمت،

معامالتيمادن.نمایدرسانياطالعکنفرانسبرگزاریدرخواستناشرازوکردهمتوقفرامعامالتينمادفني

.شدخواهدبازگشایينوساندامنهمحدودیتباکاریروز2ازپسحداکثر

وابطضرعایتبارارسانياطالعکنفرانسازحاصلاطالعاتاستموظفشدهپذیرفتهناشر:1تبصره

نمادتوقفازپسکاریروز2حداکثروسازماننزدشدهثبتهایشرکتاطالعاتافشااجرایيدستورالعمل

.نمایدافشامعامالتي

اطالعنفرانسکاطالعاتیاننمایدبرگزاررسانياطالعکنفرانسشدهپذیرفتهناشرصورتيكهدر:2تبصره

.نمایدافشاعمومبهراموضوع8-فویا8-بفرممطابقاستموظفبورسنكند،منتشررارساني
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(توقف نمادمعامالتي)فصل پنجم دستورالعمل



باشد،قيمتدستكارییانهانياطالعاتازاستفادهبهمظنونبهاداراوراقمعامالتصورتيكهدر:18ماده

پستيمعامالنمادبازگشایي.نمایدمتوقفرابهاداراوراقمعامالتينمادعمومبهاعالمضمنميتواندبورس

.بودخواهدمعامالتيروزیكحداکثرنوساندامنهمحدودیتباالزم،بررسيهایاز

متكيفروشوخریدیا(معامالتیااطالعاتبرمبتني)بازاردستكاریظنکهصورتيدر:مكرر19ماده

پذیرفتهشرنامعامالتينمادبورسپيشنهادبهیاراساًتواندميسازمانباشد،داشتهوجودنهانياطالعاتبر

مطابقنمادبازگشایيتوقف،دورهازپس.(7-سفرم)نمایدمتوقفبازاربهاطالعباروزکاری5تاراشده

.بودخواهدنوساندامنهمحدودیتباناپيوستهحراجبا22مادهترتيبات
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(توقف نمادمعامالتي)فصل پنجم دستورالعمل



سنمادمواردذیلسازمانميتواندطبقفرآیندشرحدادهشده،راساًیابهپيشنهادبوردر: 1مكرر19ماده 

 .معامالتيراتعليقنماید

دستورالعملاجرایيافشایاطالعاتشرکتهایثبتشدهنزد13ناشراطالعاتبااهميتموضوعماده

.سازمانرابهموقعافشانكردهباشد

ظنتقلبیادستكاریدراطالعاتمنتشرهیاصورتهایماليناشروجودداشتهباشد.

نيازبهبررسيوضعيتشفافيتاطالعاتيناشروجودداشتهباشد.
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(تينمادمعامالیا تعليقتوقف)دستورالعملفصل پنجم 



ميتعليقکاریروز10حداکثرراناشرمعامالتينمادسازمانشود،حادثفوقموردسهازیكيچنانچه

.نماید

رناششدهاعطامهلتپایاندرچنانچه.باشدميتمدیدقابلروزکاری30تامهلتاینناشردرخواستبا

.گيرديمقراربازگشایيموردنوساندامنهمحدودیتبدوننمادنمایدافشاراسازماندرخواستياطالعات

معاملهورتصبهنمادنشودبرطرفابهامیاننمایدافشاراسازماندرخواستياطالعاتناشرچنانچهلكن

ازپسبایدسهامدارانیعني.(14-سفرمانتشارازپس)گيردميقراربازگشایيمورداحتياطتحت

.نماینداقداممذبورشرکتسهاممعاملهبهنسبتابهامازاطالعفرمتكميل
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(تينمادمعامالیا تعليقتوقف)دستورالعملفصل پنجم 



ميکاربهP/Eنسبتمحاسبهدرکسرمخرجعنوانبهشدهبينيپيشهرسهمسودهادستورالعملاصالحازقبل
TTMروشمبنایبرهرسهمسود،گرفتهصورتمطالعاتباوعملكردبينيپيشگزارشحذفازپسلكن.رفت

شرکتاخيرماهه12سودهموارهروشایندر.استگرفتهقرارP/Eنسبتدرکسرمخرجعنوانبهومحاسبه
بهکدالتوسطخالصسودساالنهیاوایدورهميانماليهایصورتانتشاربارهرازپسیعني.شودميمحاسبه
سهامدادتعبرراخالصسودمعامالتسامانهسپس.شودمياعالممعامالتسامانهبهومحاسبهاتوماتيكصورت
.نمایدميتقسيم(نشدهوشدهثبتسرمایهمجموع)ناشر

:مثال
ميليون200مبلغبهسوديکسببهمنجر96/06/31بهمنتهيماهه6دورهدرالفشرکتعملكرد

گذشتهسالماهه6دورهدروریالميليون500گذشتهسالدرشرکتخالصسود.استشدهریال
زیرصورتبهTTMروشبهاخيرماهه12سهمهرسود.استبودهریالميليون300معادل

.گرددميمحاسبه
ریالميليون400=300-500+200
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ماهه اخير12سود هرسهم 
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باتشكرازتوجهشما


