
   خزانه سهام عرضه و نگهداري خريد، نامه آيين

  )15/4/94(مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ 

پـذير و ارتقـاي نظـام مـالي كشـور مصـوب        قـانون رفـع موانـع توليـد رقابـت      28مـادة   "ب"در اجراي بنـد  
مـاده و ده تبصـره در تـاريخ    نامه به پيشنهاد سازمان بـورس و اوراق بهـادار در هشـت     ، اين آيين01/02/1394
  به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد. 15/04/1394

  

  تعاريف و اصطالحات   –مادة يك 

شده در ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، در صورت كـاربرد   هاي تعريف اصطالحات و واژه
  شوند: ها به شرح زير تعريف مي اند. ساير اصطالحات و واژه رفتهبا همان مفاهيم در اين دستورالعمل به كار 

نامه نسـبت بـه خريـد آن اقـدام نمـوده و       سهامي است كه ناشر آن، براساس اين آيين سهام خزانه: –الف 
  شود. تحت عنوان سهام خزانه نگهداري مي

  سازمان است. انتشار عمومي و به موقع اطالعات، اسناد و مدارك مطابق مصوبات افشا: –ب 

بخشي از سهام ناشر است كه دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سـهام   سهام شناور آزاد: –ج 
  باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مديريت ناشر مشاركت نمايند. مي

ش سهام خزانـه  سندي است كه اقدامات ناشر در مورد خريد و فرو برنامه خريد/فروش سهام خزانه: –د 
  گردد. هاي سازمان در آن درج مي بندي مطابق فرم و زمان

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسـالمي ايـران    5سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادة  سازمان: –ره
  است.

 

 

 



  

  معامالت سهام خزانه –مادة دو 

نامـه و مقـررات مربوطـه     رعايـت ايـن آيـين    هاي پذيرفته شده در بورس يا بازارهاي خارج از بورس بـا  شركت
شده خـود را خريـداري و تحـت عنـوان سـهام خزانـه در        %) از سهام ثبت10مجازند حداكثر تا سقف ده درصد (

  شركت نگهداري كنند.

خريد سهام خزانه نبايد سبب شود كه سهام شناور آزاد شركت (پس از اعمال سـهام خزانـه) بـيش از    : 1تبصره 
  يابد. درصد  كاهش 50

خريد و فروش سهام خزانه مطابق مقررات معامالتي سهام عادي در بازارهاي بورس يا بازارهاي خـارج   :2تبصره 
پذيرد. شرايط حاكم بـر معـامالت سـهام خزانـه مطـابق دسـتورالعمل اجرايـي ايـن          از بورس صورت مي

  نامه خواهد بود. آيين

هاي ثبت شده نزد سازمان كه معامالت آنهـا در بـازار پايـه فرابـورس      خريد سهام خزانه توسط شركت :3تبصره 
  باشد. گيرد، مجاز نمي صورت مي

درصـد ارزش   40توانـد بيشـتر از    كل مبلغ برنامه سهام خزانه در زمان تصويب هيئت مديره ناشر نمي :4تبصره 
  ويژه شركت را كاهش دهد.

  گردد. به عنوان سهام شناور آزاد تلقي نمي سهام خزانه :5تبصره 

  

  برنامه خريد/فروش سهام خزانه –مادة سه 

اسـت مراتـب را يـك      برنامه خريد و يا فروش سهام خزانه بايد به تصويب هيات مديره ناشر برسد. ناشر مكلف
در ايـن خصـوص   روز قبل از طرح موضوع در هيئت مديره، اطالع رساني و نيـز برنامـه مصـوب هيـات مـديره را      

  بالفاصله پس از پايان جلسة هيات مديرة خود، جهت اخذ مجوز به سازمان ارسال نمايد.

  هيات مديره نمي تواند تصميم گيري در اين خصوص را به غير تفويض نمايد. :1تبصره



در صورت وجود عرضه و تقاضا در بازار، ناشر حسب مورد مكلـف بـه خريـد يـا فـروش سـهام مطـابق         :2تبصره 
هاي اعالمي خود مي باشد. ناشر موظف است اختيار و منـابع الزم را طـي وكـالتي در قالـب عقـد       برنامه

خارج الزم (وكالت بالعزل) مطابق متن مصوب سازمان به كـارگزار منتخـب خـود بـراي اجـراي برنامـة       
  خريد/ فروش سهام خزانة اعالمي خود، اعطا كند.

در برنامة خريد/ فروش سهام خزانـة اعالمـي خـود از جملـه تغييـر در      ناشر مكلف است هرگونه تغيير  :3تبصره 
زمانبندي اجراي اين برنامه را با تصريح به داليل توجيهي قبل از اجـرا جهـت اخـذ مجـوز بـه سـازمان       

  گزارش و به عموم افشا نمايد.

  

  رساني و افشا اطالع –مادة چهار 

، فروش و نگهداري سهام خزانه خود را مطـابق ضـوابط و   ها و خريد ناشر مكلف است اطالعات مربوط به برنامه
  چارچوبهاي مصوب سازمان افشا نمايد.

  

  حقوق ناشر و محدوديت هاي آن در خصوص سهام خزانه –مادة پنج 

ناشر نسبت به سهام خرانه خود فاقد حق راي در مجامع بوده و حق تقدم در خريد سهام جديد را نـدارد و در  
ريافت هيچ گونه دارايي نمي باشد. به سهام خزانه در موقع تقسيم سود، سودي تعلق نمي زمان انحالل مستحق د

  گيرد. 

گيـري مجـامع عمـومي ناشـر محاسـبه       هـاي مربـوط بـه رسـميت و رأي     سهام خزانه در حدنصاب :1تبصره 
  شود. نمي

  نويسي ناشر بايد فاقد هرگونه سهام خزانه باشد.   در فرايند افزايش سرمايه قبل از شروع پذيره: 2تبصره 

  

  نظارت   –مادة شش



هاي مورد درخواست سازمان، در گزارش عملكرد هيئـت مـديره، بخـش     ناشر مكلف است عالوه بر گزارش -6-1
  ه)  سال مالي ارائه نمايد.مجزايي درخصوص فعاليتهاي انجام شده در مورد سهام خزانه طي (دور

هاي اعالمي خود به عموم مطابق ضوابط انضباطي مصـوب   در صورت تخلف ناشر از مقررات و اجراي برنامه -6-2
  سازمان با وي رفتار خواهد شد.

  

  الزامات اجرايي –مادة هفت

  سد:دستورالعمل هاي اجرايي اين آيين نامه از جمله شامل موارد زير به تصويب سازمان مي ر

هاي ناشر براي خريد و  روشها و ضوابط افشاي اطالعات مربوط به سهام خزانه و معامالت آن و برنامه -7- 1
 فروش سهام خود.

 هاي زمان خريد و فروش مقررات مرتبط با معامالت سهام خزانه شامل ممنوعيت -7- 2

 حداقل و حداكثر دوره نگهداري سهام خزانه -7- 3

ناشر درخصـوص اقـدامات و تصـميمات ناشـر در زمينـه       زمانبندي توقف و بازگشايي نماد معامالتي -7- 4
 سهام خزانه

نامه و ساير مفاد دستورالعمل اجرايي آن  اقدامات و تنبيهات انضباطي براي تخلفات ناشر از اين آيين -7- 5
و همچنين تخلفات ناشر از برنامه خريد و فروش سهام خزانة اعالمي خود و اقدامات ناشر در زمينـه  

 شود. موجب ساير قوانين و مقررات جرم يا تخلف محسوب ميسهام خزانه كه به 

  

  ساير موارد   –مادة هشت

 باشد. برنامه خريد يا فروش سهام خزانه منوط به اخذ مجوز كتبي از سازمان مي -8- 1

سال پس از ابالغ دسـتورالعمل اجرايـي آن   نامه را يك سازمان موظف است گزارش عملكرد اين آئين -8- 2
 به شورا ارائه نمايد.

  باشد.نامه خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه به عنوان يك ابزار مالي جديد ميآيين    -3-8

   

 



 

  


