
  خسانه سهام عرضه و نگهداری خرید، نامه آیین

 (55/4/44)مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 

پدیرر   اریادبی ومدبا مدب و  طدنر م دنة        قدبون  رعدم مناودم ین ردذ رقبثد       28مدبد    "ة"در اجرای ثندذ  

مدبد    د  یج در  در یدبرر     وبمه ثه پرطنهبد سدبممب  ثدنرو   ا راب ثهدبدار در  طد       ، ارن آررن01/02/1394

 ثه ی نرت ضنرای عب و ثنرو   ا راب ثهبدار رسرذ. 15/04/1394

 

 تعاریف و اصطالحات  –مادۀ یک 

ضذ  در مبد  رک قبون  ثبمار ا راب ثهبدار جمهنری اسالمو اررا ، در صنرت  دبرثرد    بی یعررف اصغالحبت    اژ 

 ضنوذ:  ب ثه ضرح مرر یعررف مو اوذ. سبرر اصغالحبت    اژ  رعتهثب  مب  مفب رم در ارن دستنرا عمل ثه  بر 

وبمه وسج  ثده ررردذ آ  اقدذاا ومدند         سهبمو اس   ه وبضر آ ، ثراسبو ارن آررن سهام خسانه: –الف 

 ضند. یح  عننا  سهبا رزاوه وگهذاری مو

 سبممب  اس . اوتطبر عمنمو   ثه منقم اعالعبت، اسنبد   مذارک مغبثق م نثبت افشا: –ب 

ثخطو ام سهبا وبضر اس   ه داروذگب  آ   منار  آمبد  عرضه   عر ش آ  سدهبا   سهام شناور آزاد: –ج 

 ثبضنذ   ق ذ وذاروذ ثب حفظ آ  قسم  ام سهبا، در مذررر  وبضر مطبر   ومبرنذ. مو

ش سهبا رزاوه سنذی اس   ه اقذامبت وبضر در منرد رررذ   عر  برنامه خرید/فروش سهام خسانه: –د 

 گردد.  بی سبممب  در آ  درج مو ثنذی مغبثق عرا   ممب 

قبون  ثبمار ا راب ثهبدار جمهنری اسالمو اردرا    5سبممب  ثنرو   ا راب ثهبدار منضنع مبد   سازمان: –ره

 اس .
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 معامالت سهام خسانه –مادۀ دو 

وبمده   مادررات مرثنعده     رعبرد  اردن آردرن     بی پیررعته ضذ  در ثنرو رب ثبمار بی ربرج ام ثنرو ثب ضر  

ضذ  ردند را ررردذاری   یحد  عندنا  سدهبا رزاوده در        %( ام سهبا ثج 10مجبموذ حذا ثر یب ساف د  درصذ )

 ضر   وگهذاری  ننذ.

 50رررذ سهبا رزاوه وجبرذ سجت ضند  ه سهبا ضنب ر آماد ضر   )پس ام اعمبل سهبا رزاوه( ثرص ام : 5تبصره 

 ربثذ. درصذ   ب ص

رررذ   عر ش سهبا رزاوه مغبثق ماررات معبمالیو سهبا عبدی در ثبمار بی ثنرو رب ثبمار بی ردبرج   :2تبصره 

پیررد. ضرارظ حب م ثر معدبمالت سدهبا رزاوده مغدبثق دسدتنرا عمل اجراردو اردن         ام ثنرو صنرت مو

 وبمه رنا ذ ثند. آررن

 بی ثج  ضذ  وزد سبممب   ه معبمالت آوهب در ثدبمار پبرده عراثدنرو     رررذ سهبا رزاوه ینسظ ضر   :3تبصره 

 ثبضذ. گررد، مجبم ومو صنرت مو

درصدذ ارمش   40یناوذ ثرطدتر ام    ل مجلػ ثروبمه سهبا رزاوه در ممب  ی نرت  رئ  مذرر  وبضر ومو :4تبصره 

  رژ  ضر   را  ب ص د ذ.

 گردد. ثه عننا  سهبا ضنب ر آماد یلاو ومو سهبا رزاوه :5تبصره 

 

 برنامه خرید/فروش سهام خسانه –مادۀ سه 

اس  مرایدت را ردک     ثروبمه رررذ   رب عر ش سهبا رزاوه ثبرذ ثه ی نرت  ربت مذرر  وبضر ثرسذ. وبضر مکلف

در اردن ر دنظ   ر م قجل ام عرح منضنع در  رئ  مذرر ، اعالع رسبوو   ورز ثروبمده م دنة  ردبت مدذرر  را     

 ثالعبصله پس ام پبرب  جلسۀ  ربت مذرر  رند، جه  اری مجنم ثه سبممب  ارسبل ومبرذ.

  ربت مذرر  ومو یناوذ ی مرم گرری در ارن ر نظ را ثه ؼرر یفنرض ومبرذ. :5تبصره
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در صنرت  جند عرضه   یابضب در ثبمار، وبضر حست منرد مکلف ثده ررردذ ردب عدر ش سدهبا مغدبثق        :2تبصره 

 بی اعالمو رند مو ثبضذ. وبضر منظف اس  ارتربر   منبثم الما را عدو   دب تو در قب دت عادذ      ثروبمه

ربرج الما )  ب   ثالعزل( مغبثق متن م نة سبممب  ثه  برگزار منتخدت ردند ثدرای اجدرای ثروبمدۀ      

 رررذ/ عر ش سهبا رزاوۀ اعالمو رند، اعغب  نذ.

در ثروبمۀ رررذ/ عر ش سهبا رزاوۀ اعالمدو ردند ام جملده یؽرردر در     وبضر مکلف اس   رگنوه یؽررر  :3تبصره 

ممبوجنذی اجرای ارن ثروبمه را ثب ی ررح ثه دالرل ینجرهو قجل ام اجدرا جهد  اردی مجدنم ثده سدبممب        

 گزارش   ثه عمنا اعطب ومبرذ.

 

 رسانی و افشا اطالع –مادۀ چهار 

، عر ش   وگهذاری سهبا رزاوه رند را مغبثق ضدناثظ     ب   رررذ وبضر مکلف اس  اعالعبت مرثنط ثه ثروبمه

 چبرچنثهبی م نة سبممب  اعطب ومبرذ.

 

 حقوق ناشر و محدودیت های آن در خصوص سهام خسانه –مادۀ پنج 

وبضر وسج  ثه سهبا رراوه رند عبقذ حق رای در مجبمم ثند    حق یاذا در رررذ سهبا جذرذ را وذارد   در 

رربع   رچ گنوه دارارو ومو ثبضذ. ثه سهبا رزاوه در منقم یاسرم سند، سندی یعلق ومو ممب  اوحالل مستحق د

 گررد. 

 ضند. گرری مجبمم عمنمو وبضر محبسجه ومو  بی مرثنط ثه رسمر    رأی سهبا رزاوه در حذو بة :5تبصره 

 ونرسو وبضر ثبرذ عبقذ  رگنوه سهبا رزاوه ثبضذ.  در عرارنذ اعزارص سرمبره قجل ام ضر ع پیرر : 2تبصره 

 

 نظارت  –مادۀ شش
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 بی منرد دررناس  سبممب ، در گزارش عملکرد  رئد  مدذرر ، ثخدص     وبضر مکلف اس  عال   ثر گزارش -6-1

  (  سبل مب و ارائه ومبرذ.مجزارو درر نظ ععب رتهبی اوجبا ضذ  در منرد سهبا رزاوه عو )د ر

 بی اعالمو رند ثه عمنا مغبثق ضناثظ اوضجبعو م دنة   در صنرت یخلف وبضر ام ماررات   اجرای ثروبمه -6-2

 سبممب  ثب  ی رعتبر رنا ذ ضذ.

 

 السامات اجرایی –مادۀ هفت

 سذ:دستنرا عمل  بی اجرارو ارن آررن وبمه ام جمله ضبمل منارد مرر ثه ی نرت سبممب  مو ر

 بی وبضر ثرای رررذ    ر ضهب   ضناثظ اعطبی اعالعبت مرثنط ثه سهبا رزاوه   معبمالت آ    ثروبمه -1-7

 عر ش سهبا رند.

  بی ممب  رررذ   عر ش ماررات مریجظ ثب معبمالت سهبا رزاوه ضبمل ممننعر  -2-7

 حذاقل   حذا ثر د ر  وگهذاری سهبا رزاوه -3-7

وبضر درر نظ اقدذامبت   ی دمرمبت وبضدر در ممرنده      ممبوجنذی ینقف   ثبمگطبرو ومبد معبمالیو -4-7

 سهبا رزاوه

وبمه   سبرر مفبد دستنرا عمل اجرارو آ   اقذامبت   ینجرهبت اوضجبعو ثرای یخلفبت وبضر ام ارن آررن -5-7

   مچنرن یخلفبت وبضر ام ثروبمه رررذ   عر ش سهبا رزاوۀ اعالمو رند   اقذامبت وبضر در ممرنده  

 ضند. منجت سبرر قناورن   ماررات جرا رب یخلف محسنة موسهبا رزاوه  ه ثه 

 

 سایر موارد  –مادۀ هشت

 ثبضذ. ثروبمه رررذ رب عر ش سهبا رزاوه مننط ثه اری مجنم  تجو ام سبممب  مو -1-8

سبل پس ام اثالغ دسدتنرا عمل اجراردو آ    وبمه را رک سبممب  منظف اس  گزارش عملکرد ارن آئرن -2-8

 ثه ضنرا ارائه ومبرذ.

 ثبضذ.وبمه رررذ، وگهذاری   عرضه سهبا رزاوه ثه عننا  رک اثزار مب و جذرذ موآررن    -3-8

  

 

http://www.ekhtebar.com

