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چکیده
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و ...به کار ميروند ،اما در ايران اوراق بهادار از تنوع چندان زيادي برخوردار نیست ،تا جايي که تا
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مقدمه
طي دهه اخیر ،پیچیدگي و تنوع ابزارهاي مالي گسترش چشمگیري در اروپا ،آمريکا و
کشورهاي خاور دور داشته است ،بهگونهاي که حتي پارهاي از اين ابزارها در بازارهاي مالي
بینالمللي مورد معامله قرار ميگیرند (سعیدي ،)1388 ،اما درکشور ما ،اوراق بهادار قابل معامله
در بازار سرمايه از تنوع چندان زيادي برخوردار نیستند .در حال حاضر ،سهام عادي ،سهام جايزه،
اوراق مشارکت ،اوراق مشتقه ،اختیار معامله ،قراردادآتي ،سلف و صکوک از متداولترين
ابزارهاي مالي بازار سرمايه کشور هستند (مشايخ و نصیري )1393 ،و ساير اوراق بهادار به دلیل
محدوديتهاي شرعي يا مقرراتي تاکنون مورد استفاده قرار نگرفتهاند.
دراين میان ،يکي از ابزارهاي بسیار کاربردي جهت پیشبرد اهداف نقدينگي سهام و پوشش
ريسک شرکت ،معامالت سهام خزانه ميباشد .سهام خزانه 1يکي از مفاهیم مهم وآشناي دنیاي
تأمین مالي شرکتي است .درسراسر دنیا اهمیت وجود سهام خزانه به عنوان يکي از سیاستهاي
پرداخت و توزيع وجه نقد براي مديران بهروشني درک شده است ،به طوريکه در برخي موارد
ارزش پولي ارقام آن به مقادير چشمگیر و قابلتوجهي ميرسد که مخاطب را به تأمل و درنگ
در مزاياي نهفته در اين سیاست وادار ميکند (مشايخ و نصیري.)1393 ،
با وجود مزاياي قابل توجه مبادالت سهام خزانه و علیرغم استفاده از آن در ساير کشورها،
معامالت آن براساس ماده  198اليحه اصالح قانون تجارت کشور ممنوع شده بود .به نظر
مي رسد يکي از داليل زيربنايي ممنوعیت بازخريد سهام شرکت توسط همان شرکت ،فلسفه
عدم استفاده از اطالعات محرمانه شرکت به نفع خود و ممنوعیت معامله با خود است ،کما اينکه
آثار اين قاعده در معامالت مديران با شرکت نیز مشهود است (نظامدوست .)1392 ،در سال
 1394و براساس تصويب قانون رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور (مصوب
مورخ  )1394/02/01و ساير ضوابط مربوطه ،شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس و بازارهاي
خارج از بورس ،مجاز گرديدند تا بر اساس میزان سهام شناور خود در هر يک از بازارهاي
مذکور بر اساس مقرراتي که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي
بورس و اوراق بهادار ميرسد ،تا سقف  %10از سهام خود را خريداري و تحت عنوان سهام
خزانه در شرکت نگهداري کنند (آيیننامه خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه.)1394 ،

106

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال هفتم ،شماره ،25تابستان 1396

باتوجه به نوپا بودن موضوع سهام خزانه در کشور و عدم استفاده قابل توجه ازآن توسط
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس تهران و فرابورس ايران ،به نظر ميرسد معرفي اين ابزار مالي
به همراه ذکر مزايا و معايب آن جهت آشنايي هرچه بیشتر مخاطبان مقاله ،از جمله افراد فعال در
حوزه دانشگاه و حرفه از اهمیت قابل مالحظهاي برخوردار باشد .ضمنا در رابطه بااين موضوع
اخیراً ضوابط و مقرراتي شامل ضوابط گزارشگري مالي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
منتشر شده است که به نظر ميرسد مروري بر اهم نکات آن ،مثمر ثمر باشد .عالوه بر اين ،مقايسه
تطبیقي ضوابط کشور با ضوابط مربوط در ساير کشورها با در نظر گرفتن تفاوتهاي محیطي
موجود ،ميتواند نقاط قوت و ضعف مقررات داخلي را مشخصتر ساخته و رهنمودي براي
اصالح در اختیار نهادهاي تصمیم گیرنده ارائه نمايد.
با توجه به مطالب فوق ،در اين نوشتار تالش بر اين است که ضمن بیان تعريف و اهمیت
استفاده از سهام خزانه در بازارهاي سرمايه ،ضوابط تدوين شده در سطح بازار سرمايه کشور
ايران به صورت اجمالي مورد بررسي قرار گیرد و با ضوابط موجود در ساير کشورها مطابقت
داده شود.
تعریف سهام خزانه ،دالیل پیدایش و مزایا و معایب آن
براساس ضوابط و مقررات بسیاري از کشورها ،شرکتهاي سهامي ميتوانند سهام خود را از
سهامداران يا از طريق بورس اوراق بهادار خريداري کنند که اصطالحاً به آن سهام خزانه گفته
ميشود .سهام خزانه عبارت از سهام (عادي يا ممتاز) يک شرکت سهامي که قبالً صادر شده
است و مجدداً توسط همان شرکت ،تحصیل شده و به فروش نرسیده يا هنوز رسماً باطل نشده
است (ساجدي.)1384 ،
يکي از اصطالحات مهمي که سازمان بینالمللي کمسیونهاي بورس اوراق بهادار در اين
خصوص معرفي نموده است ،اصطالح "برنامه بازخريد سهام "2است که به مجموعه مبادالت
انجام گرفته توسط ناشر به منظور بازخريد بخشي از سهام منتشر شده قبلي خود ،گفته ميشود
(سازمان بینالمللي کمیسیونهاي بورس اوراق بهادار.)2004 ،
مطابق با تحقیقات انجام شده ،انگیزههاي متفاوتي براي بازخريد سهام وجود دارد که شامل
 )1وجود نشانههايي مبني بر ارزشگذاري کمتر از واقع )2 ،توزيع جريان نقد آزاد )3 ،3دستیابي
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به نسبت اهرم مطلوب )4 ،4استفاده از مزاياي مالیاتي 5و  )5تعديل ساختار سرمايه 6است (اينمو
و همکاران2013 ،؛ ماسايا ،هیدتومو .)2011 ،درمیان اين انگیزهها ،ارزيابي کمتر از واقع سهام از
اهمیت شاياني براي مديران شرکتها برخوردار است (ماسايا ،هیدتومو  .)2011 ،در واقع ،زماني
که قیمت سهام شرکتها کاهش مييابد ،مديران آنها اقدام به بازخريد سهام خود مينمايند
(لي هوسان و همکاران .)2013 ،در اين صورت ،بازخريد سهم در اين شرايط ،نسبت  P/Eرا
افزايش ميدهد چون تعداد سهام را بدون تغییرکل سود ،کاهش دادهاست .بنابراين مديريت با
اقدام به بازخريد سهم شرکت ،موجب افزايش نسبت  P/Eشده و در نتیجه قیمت سهم تعديلشده
و ارزش سهم به ارزش واقعي و موردنظر مدير نزديکتر ميشود .در نتیجه ،احتمال تصاحب
شرکت توسط رقباي موجود در صنعت کاهش مييابد (اين مو و همکاران2013 ،؛ مشايخ و
نصیري.)1393 ،
اگرچه استفاده از برنامههاي بازخريد سهام خزانه منافع بسیاري براي شرکت و سهامداران آن
به دنبال دارد ،اما گاهي مديران شرکت ميتوانند از آن در جهت منافع خود بهره ببرند .مطابق با
تحقیقات انجام شده قبلي ،برخي از مديران قبل از اقدام به بازخريد سهام ،به منظور کاهش قیمت
سهام شرکت ،مبلغ سود را دستکاري نموده و کاهش ميدهند که اين امر خود نشان از مديريت
سود و پیشگیري از تقسیم سود زياد در بین سهامداران دارد .عالوه بر اين ،محققان دريافتند که
بعضي از مديران از اعالمیههاي بازخريد سهام به عنوان ابزاري براي گمراهي سرمايهگذاران
استفاده ميکنند ،زيرا بازخريد سهام معموالً بهعنوان يک خبر خوب در بازار تعبیر شده و
سرمايهگذاران به طور مثبت به آن واکنش نشان ميدهند .همچنین ،سهام خزانه ميتواند به عنوان
ابزاري براي مطابقت با پیشبیني سود هرسهم تحلیلگران مورد استفاده قرار گیرد (اين مو و
همکاران.)2013 ،
برنامه بازخرید سهام خزانه و انواع مختلف آن
همانگونه که پیشتر بیان شد ،اصطالح برنامه بازخريد سهام خزانه توسط سازمان بینالمللي
بورسهاي اوراق بهادار 7در سال  2004معرفي شده است .بازخريد سهام ميتواند در بازار آزاد

8

و يا به صورت مناقصهاي صورت پذيرد .در حالت اول ،شرکت هدف خود را از بازخريد سهام
اعالم مي دارد و سپس در يک بازار آزاد در طول يک دوره زماني اقدام به بازخريد سهام
مينمايد ،اما در بازخريد مناقصهاي ،شرکت در يک دوره کوتاهي از تاريخ پیشنهاد (معموالً
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يک ماه) به سهامداران فعلي فرصت ميهد که سهام خود را به صورت مستقیم به شرکت
بفروشند (جاکوب .)2011 ،گاهي شرکتها به منظورکاهش هزينه نمايندگي مايل به بازخريد
سهام ميباشند (ليهوسان و همکاران .)2013 ،بر اين اساس استفاده از روش مناقصهاي کاراتر و
سريعتر از اجراي برنامه بازخريد در بازارآزاد است (جاکوب.)2011 ،
سهام بازخريد شده را ميتوان براي کاهش مبلغ جريان نقد آزاد در اختیار مديريت استفاده
نمود (مشايخ و نصیري .)1393 ،اگر شرکتها وجه نقد اضافي خود را سرمايهگذاري ننمايند،
ارزش آن کاهش مييابد .بنابراين آنها ميتوانند به منظور پیشگیري از اين کاهش ارزش ،سهام
خود را با استفاده از يکي از دو روش فوقالذکر بازخريد نمايند .زماني که شرکت روش پیشنهاد
مناقصه را انتخاب ميکند ،معامالت سريعتر انجام شده و هیچگونه کاهش ارزشي رخ نميدهد.
با اين وجود ،اگرچه حجم زيادي از سهام در مدت کوتاهي بازخريد ميشود ،اما قیمت معامله
تأثیر به سزايي در منافع سهامداران دارد .بهعبارتي اگر قیمت بازخريد سهم کمتر از قیمت واقعي
يا ذاتي آن باشد ،فروشندگان سهام که در مناقصه مشارکت ميکنند زيان ميبینند .همچنین
عکس اين موضوع هم ميتواند رخ دهد (جاکوب .)2011 ،روش مناقصه عمدتاً در بازخريد
سهام در بخش خصوصي ،مشاهده ميشود .بهگونهاي که يک شرکت ميتواند جهت بازخريد
سهام به جاي مراجعه به بازار آزاد ،سهام را از سهامداران عمده خريداري نمايد .اين شیوه به
کاهش مسائل نمايندگي شرکت نیز کمک ميکند ،زيرا وجود سهامداران عمده معموالً يکي
از داليل بروز مشکالت نمايندگي است .آنها با در دست داشتن درصد قابل توجهي از سهام
شرکت ،کنترل آن را در اختیار دارند .بنابراين تقسیم سهام عمده از طريق بازخريد سهام
خصوصي از سهامداران عمده براي سهامداران اقلیت اهمیت دارد و ميتواند توازن قدرت
شرکتها و درنهايت پاسخگويي مديران را افزايش دهد (اونیل و چرماين.)2009 ،
مطالعات تطبیقی ضوابط حاکم بر سهام خزانه
در اواخر دهه  1990بازخريد سهام با استقبال وسیعي در اروپا روبرو شد .هر چند تا آن زمان
بازخريد سهام غیرمجاز بود ،اما با تغییر مقررات ،شرکتها مجاز به بازخريد سهام خود در بازار
آزاد شدند .در اوايل دهه  ،1980بازخريد سهام در بازار آزاد نسبت به ديگر ساز وکارهاي
بازخريد برتري يافت ،به طوريکه گرولون و ايکنبري ( )2000اثبات کردند که اين روش،
حدود  %91ارزش بازار تحصیل شده در ديگر روشهاي بازخريد را به خود اختصاص داده
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است .شرکتها با بازخريد سهام در بازار آزاد ،مبلغ مشخصي از سهام (به جاي تعداد سهام) را
طي دوره مشخصي از زمان (معموال دو تا سه سال) در بازار آزاد بازخريد مينمودند (هسیه و
وانگ .)2009 ،با اين وجود ،با توجه به اين که ضوابط و مقررات حاکم بر بازخريد سهام در
بازار آزاد رويکرد سختگیرانهاي ندارد ،مديران ميتوانند با انتشار اطالعیههايي بازار را گمراه
نموده و با هدف و غرض مشخصي ،قیمت سهام را به صورت ساختگي تغییر دهند .بنابراين در
برخي از شرکتها ،امکان استفاده از روش مناقصهاي نیز برقرار شد (اندريوسپلس ،حق.)2013 ،
يکي از موضوعات مهم ديگر در بحث سهام خزانه ،رکن تصمیمگیرنده در بازخريد ،فروش
مجدد و ابطال سهام خزانه است .بررسيهاي صورت گرفته در خصوص کشورهاي مختلف از
جمله آمريکا ،کانادا و برزيل ،نشان ميدهد که در برخي مواقع هیئت مديره اختیار اجراي برنامه
بازخريد سهام را بدون نیاز به تصويب يا تأيید مجمع عمومي سهامداران شرکت دارد و در
مواردي نیز اخذ مصوبه مجمع ضرورت دارد.
موضوع ديگر ،میزان منابع مالي است که شرکتها ميتوانند در برنامه بازخريد سهام خزانه
مورد استفاده قرار دهند .در برخي از کشورها ،ضوابط و مقرراتي در خصوص چگونگي مصرف
منابع مالي در برنامه بازخريد سهام اعمال ميشود ،بهگونهاي که شرکتها حداکثر ميتوانند تا
سقف سود قابل توزيع يا میزان اندوختههاي مندرج در ترازنامه ،سهام خود را بازخريدکنند
(سازمان بینالمللي کمیسیونهاي بورس اوراق بهادار.)2004 ،
در نگاره ( ،)1خالصهاي از بررسي تطبیقي صورتگرفته در  15کشور در خصوص رکن
تصمیمگیرنده در شرکتها در رابطه با برنامه بازخريد سهام شرکت و نیز ديگرمحدوديتهاي
حاکم بر آن ،ارائه شده است (سازمان بینالمللي کمیسیونهاي بورس اوراق بهادار.)2004 ،
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نگاره ( :)1بررسی تطبیقی ضوابط مختلف حاکم بر معامالت سهام خزانه

کشور

استرالیا
برزيل

رکن تصمیمگیرنده براي
تصويب برنامه بازخريد سهام
هیئتمديره و /يا مجمع
عمومي صاحبان سهام
هیئتمديره و /يا مجمع
عمومي صاحبان سهام

محدوديتهاي مربوط به:
شیوه برخورد با موضوع

سقف مجاز براي بازخريد

ابطال سهام خزانه

سهام

امکان ابطال دارد.

محدوديت خاصي ندارد.

امکان ابطال ندارد.

 10%سهام شناور آزاد

منابع مالي
عدم وجود مشکل در بازپرداخت
بدهيها
حداکثر تا سقف میزان اندوختههاي
سرمايهاي

در بازار آزاد تا سقف %5
سهام منتشر شده و يا %10
کبک

هیئتمديره

امکان ابطال دارد.

فرانسه

مجمع عمومي صاحبان سهام

امکان ابطال ندارد.

آلمان

مجمع عمومي صاحبان سهام

سهام شناور آزاد؛ در غیر اين
صورت محدوديت خاصي

عدم وجود مشکل در بازپرداخت
بدهيها

ندارد.

امکان ابطال با قیمت
مشخص دارد.

 10%سرمايه منتشر شده

حداکثر تا میزان سود انباشته
داراي توان ايجاد اندوخته ،بدون

 10%سرمايه منتشر شده

نیاز به کاهش سرمايه پرداخت شده
و يا اندوختههاي ديگر

 10%سرمايه منتشر شده ،که
تنها در بازار بازخريد سهام

هنگکنگ مجمع عمومي صاحبان سهام

امکان ابطال دارد.

ژاپن

مجمع عمومي صاحبان سهام

امکان ابطال ندارد.

ايتالیا

مجمع عمومي صاحبان سهام

امکان ابطال ندارد.

 10%سرمايه منتشر شده

مالزي

مجمع عمومي صاحبان سهام

.امکان ابطال ندارد

 10%سرمايه منتشر شده

مکزيک

مجمع عمومي صاحبان سهام

امکان ابطال ندارد.

سنگاپور

مجمع عمومي صاحبان سهام

امکان ابطال دارد.

 10%سرمايه منتشر شده

اسپانیا

مجمع عمومي صاحبان سهام

امکان ابطال ندارد.

 5%سرمايه منتشر شده

سوئیس

مجمع عمومي صاحبان سهام

امکان ابطال ندارد.

 10%سرمايه منتشر شده

انگلستان

مجمع عمومي صاحبان سهام

امکان ابطال ندارد.

-

هیئتمديره

امکان ابطال ندارد.

-

حداکثر تا سقف سود تقسیمي

قابل معامله است.
محدوديت خاصي وجود
ندارد.

حداکثر تا سقف سود تقسیمي
حداکثر تا سقف سود تقسیمي
-

شرکت ميتواند حداکثر 3%
سهام منتشر شده طي 20

حداکثر تا میزان سود انباشته

روزه

اياالت
متحده

حداکثر تا سقف سود تقسیمي
ايجاد اندوخته به میزان مبلغ
بازخريد اوراق بهادار
ايجاد اندوخته به میزان مبلغ
بازخريد اوراق بهادار
حداکثر تا سقف سود تقسیمي
اساسنامه شرکت ،مي تواند
محدوديتهايي را اعمال کند.
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عالوه بر بررسي تطبیقي که در نگاره فوق ارائه گرديد ،کیم و همکاران ( )2004طي پژوهشي،
ويژگيهاي معامالت سهام خزانه در کشورهاي مختلف را مورد بررسي قرار دادند که در ادامه
برخي از آنها تشريح ميگردد.
در کشور انگلستان ،بازخريد سهام طبق قانون در سال ،1981به رسمیت شناخته شد .قیمت
پرداختي براي بازخريد هر سهم نميتواند بیشتر از  % 5متوسط قیمت در پنج روز کاري پیش از
روز بازخريد باشد (کیم و همکاران .)2004 ،در فرانسه نیز تا پیش از تغییر قانون سال ،1998
معامالت بازار آزاد بازخريد سهام به لحاظ قانوني مجاز بود ،اما اجراي آن با دشواريهايي روبرو
بود .اين قانون به رويههاي اجرائي بازخريد سهام سهولت بخشید وموجب افزايش و رشد
معامالت شرکتهاي فرانسوي دراين بازار شد (کیم و همکاران .)2004 ،مديران فرانسوي به
دلیل الزامات قانوني بیشتر ،آزادي عمل کمتري در بازخريد سهام داشتند .آنها از جهت
اطالعرساني برنامههاي خود در مورد بازخريد سهام تحت فشار بودند ،هرچند پس از تصويب
قانون جديد سال  1998و دادن آزادي عمل بیشتر به مديران در اين حوزه ،از شدت برخي
محدوديتهاکاسته شد (لي و همکاران .)2010 ،در اين کشور قیمت بازخريد هر سهم ،نبايد
کمتر از پايینترين قیمت بازار و يا باالتر از باالترين قیمت بازار باشد .همچنین شرکتها موظفند،
روزانه حداکثر تا  %25متوسط حجم مبادالتي سه روز معامالتي گذشته ،مبادرت به بازخريد
سهام نمايند .عالوه براين ،شرکتها تحت شرايطي از معامله بازخريد سهام منع ميشوند و يا 15
روز پیش از انتشار عمومي گزارشهاي ساالنه و نیز در صورت آگاهي شرکت از هر نوع
اطالعاتي که در صورت انتشار آن به عوام ،تأثیر قابلتوجهي بر بازار سهام خواهد گذاشت (کیم
و همکاران.)2004 ،
در کشور آلمان ،از سال  1998با اجراي قانون شفافیت و کنترل شرکت ،بازخريد سهام توسط
شرکتها مجاز شد ،اما تا پیش از آن بازخريد سهام در بازار آزاد غیر مجاز بود .شرط اولیه
اجراي برنامه بازخريدسهام در بازار آزاد ،تصويب موضوع توسط مجمع عمومي صاحبان سهام
است که در اين مجمع حداقل و حداکثر قیمت بازخريد مشخص ميشوند .بازخريد ميبايست
حداکثر طي  18ماه از محل سودهاي قابل توزيع تأمین مالي شود (کیم و همکاران .)2004 ،در
آلمان نیز همانند فرانسه ،شرکتها ميبايست از پیش اقدام به اعالم برنامه بازخريد سهام کنند و
مصوبه مجمع در رابطه با جزئیات آن شامل حداقل و حداکثر قیمت بازخريد را اعالم نمايند.
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مديران آلماني در مقايسه با مديران انگلیسي و فرانسوي ،الزامات گزارشگري سختگیرانِهتري
را در مورد زمانبندي فعالیت بازخريد رعايت ميکنند (لي و همکاران .)2010 ،در استرالیا،
هیئتمديره ميتواند برنامه بازخريد بازار آزاد را تا سقف  %10حقوق صاحبان سهام تصويب
کند ،اما براي بازخريد مبالغ بزرگتر و يا بازخريدهاي گزينشي ،نیاز به تائید سهامداران ميباشد.
با اصالحات اتخاذ شده در آيین نامه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
هنگکنگ ،اين شرکتها در سال  1991مجاز به بازخريد سهام در بازار آزاد شدند .شرکتها
در طي يک ماه معامالتي ،حداکثر ميتوانند  % 25سهام مبادله شده در ماه قبلي را بازخريد کنند.
آنها در مدت زمان يک ماه پیش از اعالم سود ساالنه ،مجاز به بازخريد سهام خود نیستند.
معامالت بازخريد ميبايست تا پیش از پايان روز معامالتي بعد ،به نهاد ناظر معامالت اوراق
بهادار در هنگ کنگ گزارش شود .همچنین در موارديکه شرکت حداقل  %5سهام منتشر شده
را بازخريد نموده باشد ،گزارش فوري موضوع به نهاد ناظر ضرورت دارد (کیم و همکاران،
.)2004
در کشور تايوان ،بازخريد سهام تا قبل از سال  2000براساس قانون بورس و اوراق بهادار آن
کشور ممنوع بود ،اما دولت تايوان در جهت حمايت از سهامداران خرد در برابر سهامداران
عمده و همچنین به دنبال رکود بازار سهام تايوان ،در سال  2000مجوز بازخريد سهام توسط
شرکتها را صادر کرد .شرکتهاي تايواني براي بازخريد سهام خود نیاز به مصوبه هیئتمديره
دارند .همچنین هدف شرکت از بازخريد سهام بايد از موارد انتقال سهام به کارکنان ،تبديل آن
به حقوق صاحبان سهام يا حفظ اعتبار شرکت و حقوق سهامداران باشد .به اين ترتیب که
شرکتها بعد از گزارش ،هدف خود از بازخريد سهام به بورس اوراق بهادار و در پي انتشار آن
در قالب يک اطالعیه عمومي ،ميتوانند از طريق بازار آزاد اقدام به بازخريد سهام خود نمايند.
عالوه بر اين ،شرکت بايد جزئیات برنامه بازخريد شامل تعداد سهامي که بازخريد خواهد شد و
میانگین بهاي تمامشده را اعالم نمايد .همچنین در صورتي که شرکت موفق به اجراي برنامه
مذکور نگردد ،داليل آن ميبايست افشا شود .همچنین برنامه بازخريد بايد حداکثر ظرف مدت
 2ماه از تاريخ اطالعیه به سرانجام برسد .اين ضوابط و مقررات موجب ميشود ،سرمايهگذاران
به جزئیات برنامه بازخريد دست يافته و عدم تقارن اطالعاتي بین سرمايهگذاران و افراد داخل
شرکت به حداقل برسد.
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براساس مقررات کشور تايوان ،شرکتهايي که سهام خود را بازخريد ميکنند به دو گروه
تقسیم ميشوند؛ گروهي از شرکتها سهام را براي انتشار دوباره براي کارکنان خود بازخريد
ميکنند و گروهي ديگر براي حفظ اعتبار شرکت و حفظ حقوق سهامداران اقدام به بازخريد و
ابطال سهام ميکنند .طبق مقررات مذکور ،گروه اول شرکتها بايد سهام بازخريد شده را ظرف
مدت حداکثر  3سال از زمان بازخريد بهطور کامل به کارکنان منتقل نمايند ،در غیر اين صورت
سهام بايد ابطال گردد .ازآنجا که صدور مجدد سهام داراي انعطاف باالتري است ،در حدود
دو ،سوم از شرکتهاي تايواني اين گزينه را انتخاب مينمايند .گروه دوم شرکتها نیز بايد
سهام بازخريد شده را ظرف مدت زمان  6ماه از تاريخ بازخريد ابطال نمايند (لي هوسان و
همکاران.)2013 ،
شرکتهاي ايتالیايي اغلب با هدف بهبود نقدينگي و ثبات قیمت سهام اقدام به بازخريد سهام
مينمايند .شرکت هاي ايتالیايي با انعطاف زيادي اقدام به فروش سهام بازخريده شده خود
مينمايند .هنگامي که شرکت با محدوديت نقدينگي مواجه است ،براي آن وجه نقد فراهم
ميکند و در زماني که قیمت سهام آشفته است ،اين فرصت را در اختیار شرکت ميگذارد که
با مداخله در بازار ،قیمت سهام خود را تثبیت کند .قیمت بازخريد در هر روز نیز نبايد بیشتر از
میانگین وزني قیمت در روز گذشته باشد و حجم مبادالت ماهانه ،ميتواند حداکثر به میزان 25
درصد ،متوسط حجم مبادالت ماهانه شرکت طي شش ماه گذشته باشد (کیم و همکاران،
.)2004
در کانادا نیز بورسهاي منطقهاي متعددي وجود دارند که طبق مقررات همان بورس منطقهاي ،
بر معامالت بازخريد سهام شرکتها نظارت ميکنند .به عنوان مثال مطابق با بورس اوراق بهادار
تورنتو ،شرکتها پس از گذشت دو روز از اخذ تأيیديه از بورس ،مجاز به مبادله بازخريد سهم
ميباشند و برنامههاي بازخريد بايد تنها بواسطه يک کارگزار اجرائي شود (ايکنبري و همکاران،
 .)2000همچنین آنها مجاز به اجراي برنامه بازخريد سهام حداکثر طي مدت يک سال ميباشند.
سهام خزانه ميتواند حداکثر تا میزان  10درصد سهام شناور يا  5درصد سهام منتشر شده باشد.
عالوه بر اين ،شرکت اجازه بازخريد سهام خود را به قیمتي باالتر از بیشترين قیمت معامالتي
اخیر ندارد .در بورس کانادا همانندکشور آمريکا و برخالف بسیاري از کشورهاي اروپايي ،براي
انجام معامالت سهام خزانه نیازي به مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام نیست.
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در کشور هلند ،قانون جديد مالیات در سال ،2001هزينههاي مالیاتي بازخريد سهام را کاهش
داد و اين امر انگیزهاي شد که شرکتهاي هلندي ،معامالت سهام خزانه را در برنامه خود قرار
دهند .مانند ديگر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا ،تصويب برنامههاي بازخريد سهام خزانه در
مجمع عمومي صاحبان سهام الزامي است و مدت اعتبار آن نیز  18ماه است .بازخريد شرکتها
بايد از محل سودهاي قابل توزيع باشد و نميتواند از  %10سهام منتشر شده جاري تجاوز کند.
عالوه براين ،حداکثر تعداد سهام قابل بازخريد و نیز حداقل و حداکثر قیمت بازخريدي بايد در
مجمع سهامداران تعیین شود (کیم و همکاران.)2004 ،
سهام خزانه در ایران
در اوايل تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در سال  ،1346مديران شرکت ملي نفت ايران به
عنوان نخستین شرکت سهامي حق استفاده از سهام خزانه را داشتند و ميتوانستند در موارد
مقتضي از آن جهت بازخريد سهم خود بهره گیرند ،اما در دوره کوتاهي پس از تشکیل بورس
يعني اسفند  ،1347با تقديم اليحه ،اصالحیه قانون شرکتهاي سهامي به مجلس دستخوش تغییر
قرار گرفت .براساس قانون مصوب  26فروردين ( 1348ماده  198بخش هشتم) مقررات
شرکتها اصالح شده و خريد سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع شد .بدين ترتیب حق
استفاده از بازخريد سهم از فروردين  1348از شرکتها گرفته شد (مشايخ و نصیري.)1393 ،
اخیراً به موجب قانون رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور (مصوب مورخ
 )1394/02/01و آيین نامه خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه (مصوب شوراي عالي بورس
و اوراق بهادار مورخ  ،)94/4/15شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس
ميتوانند حداکثر تا سقف  %10سهام ثبت شده خود را بازخريد نمايند؛ به نحويکه بازخريد
سهام باعث نشود سهام شناور آزاد شرکت بیش از  %50و ارزش ويژه شرکت بیشتر از %40
کاهش يابد (آيیننامه خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه.)1394 ،
اگرچه در کشور ما معامالت سهام خزانه به صورت محدود و تحت ضوابط حاکم بر آن
مورد پذيرش قرار گرفته است ،اين نوع سهام دربردارنده اهداف مالي و مديريتي است و از نظر
اقتصادي و مالي ميتواند قابل توجیه باشد ،مانند زمانيکه شرکت داراي وجوه مازاد است و
قیمت بازار سهام از مبلغ واقعي کمتر ميباشد و شرکت به منظور ايجاد بازار بهتر اقدام به بازخريد
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سهام خود مينمايد (نوروش و شیرزادي .)1391 ،معموالً شرکتهايي که به يکباره وجوه نقد
مازادشان افزايش قابل توجهي پیدا ميکند (مثل شرايط شرکتهاي بورسي و فرابورسي در سال
اول و دوم جهش نرخ ارز) ،نسبت به تداوم وجوه نقد مازاد آنها ،در سالهاي آينده اطمینان
وجود ندارد و همچنین فرصتهاي سرمايهگذاري خوب و با کیفیتي پیش روي آنها نیست،
ميتوانند بجاي افزايش سود تقسیمي از بازخريد سهام استفاده کنند  .بدين ترتیب ،برخي از
سهامداراني که احتیاج به منابع مالي دارند ،ميتوانند با سازوکار افزايش قیمت سهام ناشي از
بازخريد ،اقدام به فروش سهام و رفع مشکالت نقدينگي خود نمايند و از سوي ديگر انعطاف
پذيري الزم جهت اصالح ساختار مالي براي شرکت فراهم آيد .همچنین با توجه به وجود
نرخهاي گوناگون مالیاتي نسبت به سود سرمايهاي و سود هر سهم ،بازخريد سهم از پرداخت
سود هر سهم که نرخ مالیاتي بیشتري براي سرمايهگذاران مالیات پرداز دارد ،بهتر است .به عالوه
سود سرمايهاي ناشي از بازخريد سهام ،تا زمانيکه سهام مجدداً به فروش نرفته است ،مشمول
مالیات نميگردد و مالیات سود سرمايهاي به تعويق ميافتد (دستگیر .)1388 ،بنابراين اين ابزار
مالي ميتواند براي سهامداران نیز مزيت مالیاتي داشته باشد .همچنین معامالت سهام خزانه در
ايران ،از ديگر مزايا و انگیزههاي ذکر شده اينگونه معامالت (وجود نشانههايي مبني بر
ارزشگذاري کمتر از واقع ،توزيع جريان نقد آزاد ،دستیابي به نسبت اهرم مطلوب و عالمتدهي
به بازار) بي نصیب نخواهد بود.
رکن تصمیمگیرنده براي اجراي برنامه بازخريد سهام خزانه ،هیئتمديره است .سهام خزانه
به عنوان سهام شناور آزاد تلقي نميگردد و در فرآيند افزايش سرمايه قبل از شروع پذيرهنويسي
شرکت بايد فاقد هرگونه سهام خزانه باشد .شرکت نسبت به سهام خزانه خود فاقد حق رأي در
مجامع بوده و حق تقدم در خريد سهام جديد را ندارد .همچنین در زمان انحالل مستحق دريافت
هیچ گونه دارايي نميباشد .به سهام خزانه در موقع تقسیم سود ،سودي تعلق نميگیرد (آيیننامه
خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه .)1394 ،همچنین براساس ضوابط مندرج در دستورالعمل
اجرايي خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه (مصوب مورخ  94/6/3هیئتمديره سازمان بورس
و اوراق بهادار) ،سهام بازخريده شده بايد حداکثر طي  2سال از زمان بازخريد مجدداً به فروش
برسد .فاصله زماني بین اجراي برنامه خريد و فروش سهام خزانه ،پس از تأيید هیئتمديره ناشر
و اخذ مجوز از سازمان ،حداقل  7روز کاري است .طول مدت انجام برنامه خريد/فروش سهام
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خزانه ،هر کدام بیش از  6ماه نميباشد .اين مدت بنا به درخواست ناشر و با تأيید سازمان بورس
يک مرتبه قابل تمديد ميباشد .خريد سهام خزانه به صورت معامالت عمده امکانپذير نميباشد.
برنامه خريد/فروش سهام خزانه طي مدت  4روز معامالتي پس از افشاي اطالعات مهم به بازار
قابل اجرا نیست و اين برنامه 20 ،روز قبل از برگزاري مجامع عمومي ناشر مجاز نميباشد،
همچنین نبايد در شرايطي به اجرا گذاشته شود که بیش از  15روز کاري از آخرين معامله سهام
شرکت گذشته باشد .اعضاي هیئتمديره و يا مديران اجرايي ناشر حق شرکت در معامالت
مربوط به سهام خزانه را ندارند (دستورالعمل اجرايي خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه،
 .)1394با توجه به مقررات حاکم بر معامالت سهام خزانه در ايران ،ميتوان نگاره ( )2را بدين
صورت براي ايران تکمیل نمود:
نگاره ( :)2بررسی تطبیقی ضوابط مختلف حاکم بر معامالت سهام خزانه
کشور

محدوديتهاي مربوط به:

رکن تصمیمگیرنده
براي تصويب برنامه

شیوه برخورد با

سقف مجاز براي

بازخريد سهام

موضوع ابطال سهام

بازخريد سهام

منابع مالي

خزانه
ايران

هیئت مديره

امکان ابطال ندارد.

 10%سرمايه منتشر شده

مطلبي ذکر
نشده است.

حسابداری و گزارشگری مالی سهام خزانه
براساس مطالب فوق ،خريد و فروش سهام خزانه براساس قانون مربوطه و طبق آيیننامه و
دستورالعمل اجرايي خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه که توسط سازمان بورس و اوراق
بهادار صادر شده است ،صورت ميگیرد .در اين خصوص با توجه به عدم وجود ضوابط
گزارشگري مالي مربوط به سهام خزانه در کشور ،سازمان بورس ابالغیهاي در خصوص نحوه
حسابداري و گزارشگري مالي سهام خزانه نیز تدوين و منتشر نموده است که برخي از نکات
مهم قابل ذکر در آن به شرح زير است:
 .1با توجه به اينکه طبق بند  31استاندارد حسابداري  18با عنوان «صورتهاي مالي تلفیقي و
حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي» ،براي سهام شرکت اصلي در مالکیت
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شرکتهاي فرعي در صورتهاي مالي تلفیقي از روش بهاي تمام شده استفاده ميشود ،بنابراين
براي ثبتهاي حسابداري سهام خزانه از روش بهاي تمام شده استفاده ميشود.
 .2هنگام فروش سهام خزانه ،هیچگونه مبلغي در صورت سود و زيان و صورت سود و زيان
جامع شناسايي نميشود.
 .3هنگام خريد ،سهام خزانه به بهاي تمام شده در دفاتر ثبت ميگردد .هنگام فروش سهام
خزانه ،مابهالتفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتري تحت عنوان «صرف (کسر) سهام خزانه»
شناسايي و ثبت ميشود.
 .4در تاريخ گزارشگري ،سهام خزانه به عنوان يک رقم کاهنده در بخش حقوق صاحبان
سهام در ترازنامه ارائه ميشود.
 .5در تاريخ گزارشگري ،مانده بدهکار «صرف (کسر) سهام خزانه» به حساب سود (زيان)
انباشته منتقل ميشود .مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلي به
حساب سود (زيان) انباشته ،به آن حساب منظور و باقیمانده به عنوان «صرف سهام خزانه» در
ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه ،به حساب سود
(زيان) انباشته منتقل ميشود تا طبق نظر مجمع عمومي شرکت در خصوص آن تصمیمگیري
شود.
 .6هرگونه خالص وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه و خالص وجوه پرداختي بابت خريد
سهام خزانه در طبقه «جريانهاي نقدي ناشي از فعالیتهاي تأمین مالي» در صورت جريان وجوه
نقد ارائه ميشود.
 .7معامالت سهام خزانه با اشخاص وابسته بايد طبق استاندارد حسابداري  12با عنوان «افشاي
اطالعات اشخاص وابسته» در يادداشت معامالت با اشخاص وابسته افشا شود .شايان ذکر است
طبق ماده  8دستورالعمل اجرايي خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه ،اعضاي هیئت مديره
(اعضاي حقیقي و حقوقي وهمچنین نمايندگان حقیقي اعضاي حقوقي) و يا مديران اجرايي ناشر
حق شرکت در معامالت مربوط به سهام خزانه را ندارند (دستورالعمل حسابداري و گزارشگري
سهام خزانه.)1395 ،
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نتیجهگیری
بنابر ادبیات پیشین ،بازخريد کردن سهام به داليل متعددي از جانب شرکتها صورت
ميگیرد .از شايعترين انگیزهها براي توجیه چنین اقدامي ،توزيع بیش از حد وجه نقد ،عالمت
دهي در رابطه با کمتر از واقع ارزيابي شدن سهام ،تغییر ساختار سرمايه ،مديريت سود و
جلوگیري از تصاحب و بلعیدهشدن شرکت ميباشد .همچنین برنامه بازخريد سهام براي
شرکتها ،سازوکاري جهت مديريت باکفايت سرمايه آنها فراهم ميکند .علي رغم وجود
منافع بالقوه ،بازخريد سهام شرکت ريسکهايي مانند تغییر اساسي در استفاده از منابع شرکت يا
تغییر در سیاست استراتژيک را نیز در پي دارد ،زيرا در صورت افزايش بیش از حد اهرم يا تنزل
رتبه اعتباري شرکت ،هیچگونه منافع بلندمدتي را براي سهامداران شرکت نخواهد داشت .بسته
به قوانین حاکم در کشورهاي مختلف ،شرکتها ميتوانند براي اجراي برنامه بازخريد سهام از
بازار آزاد يا روش مناقصهاي استفاده کنند .مطابق با مطالب ارائه شده در بخش مطالعات تطبیقي،
در کشورهاي مختلف ضوابط و مقررات متفاوتي براي بازخريد سهام خزانه وجود دارد و بعضاً
شرکتها در اين امر با محدوديتهايي مواجه هستند.
در کشور ما استفاده از برنامه بازخريد سهام خزانه براي اولین بار در سال  1394در قانون رفع
موانع تولید رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس يا
بازارهاي خارج از بورس ،مجاز شد .براساس مفاد اين قانون ،سازمان بورس و اوراق بهادار
موظف به تدوين ضوابط و مقررات پیادهسازي و برقراري سازوکارهاي اجراي اين امر گرديد.
لذا آيیننامه خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه و دستورالعمل اجرايي خريد ،نگهداري و
عرضه سهام خزانه در سال  1394و نیز دستورالعمل حسابداري و گزارشگري سهام خزانه در
سال  1395توسط سازمان مذکور تهیه و ابالغ شد .براساس مقررات مذکور برنامه بازخريد سهام
خزانه به عنوان سندي که اقدامات ناشر در مورد خريد و فروش سهام خزانه و زمانبندي آن را
در برميگیرد ،تعريف و ساير ضوابط و محدوديتهاي ناشران براي اجراي برنامه مذکور از
جمله قیمت بازخريد ،حجم ،زمانبندي و ساير عوامل پیرامون بازخريد سهام ،مطرح شده است.
سخن آخر اين که به دلیل وجود محدوديتهاي متعددي که در امر بازخريد سهام خزانه طبق
مقررات مجود در کشور وجود دارد ،پیشبیني ميشود که امکان استفاده از آن نسبت به ساير
کشورها بسیار محدودتر باشد ،زيرا شرکتها به جاي تحمل محدوديتهاي مذکور ميتوانند از
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طريق فروش و انتقال سهام به شرکتهاي فرعي و زيرمجموعه بدون تحمل هزينه و
 بنابراين در اين.محدوديتهاي مقرراتي متعدد از سازوکاري شبیه سهام خزانه استفاده نمايند
، به نهادهاي مقرراتگذار کشور پیشنهاد ميشود با کاهش محدوديتهاي مقرراتي،خصوص
انگیزه الزم جهت استفاده از اين سازوکار را در شرکتها ايجاد نموده تا درآينده بازار سرمايه
. مواجه گردد،با رشد چشمگیر استفاده از اين ابزار توسط شرکتها
پینوشت
1

treasury stock

2

stock repurchase program

3

free cash flow distribution

4

optimal leverage ratio

5

tax benefits

6

capital structure adjustment

7

international organization of
securities commissions

8

open market
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