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هادرارتباطبامجامععمومیوظایفشرکت-قسمتاول

سازمان كارگزاران بورس اوراق بهاااار ههاران ار    ۀمنظور حضور نمايند شركت موظف است به  -5ۀماد

 پاي  اه روز است كم  (العااه العااه و فوق طور فوق هعاای ب ،ساليانه عاای)مجامع عمومي های  هجلس

مديره و حسابرسان و بازرسان  هيئتويژه گزارش  به ربط، ذیمدارك . آورا عمل هاز هشكيل، كتباً اعوت ب

به سازمان كارگزاران ارسال  ،قبل از هاريخ مجمع يک هفته روز اه د است كممجمع مزبور باي قانوني به

 .رعايت گراا ،و مفاا استورالعمل نحوۀ حضور نمايندۀ سازمان ار مجمعشوا 

ار مجامع عمومي  اهخاذ شده، هصميمات ربط ذیمقررات  ايگربراساس مواا قانون هجارت و   -2ۀماد

 همامار جهت حفظ منافع و رعايت حقوق  دالعااه صاحبان سهام باي العااه و عاای بطور فوق عاای، فوق

با حضور حسابرس و بازرس قانوني شاركت   دمجامع مزبور باي ار ضمن. طور يكسان باشد هسهامداران ب

 .هشكيل شوا

 ۀجلس شركت موظف است حداكثر مدت يک ماه پس از هاريخ هشكيل مجامع عمومي، صورت-3ۀماد

ز حداكثر ظرف مادت اه روز پاس ا  ا ر ای از آن ها به ثبت رساند و نسخه ثبت شركت ۀمزبور را ار ااار

 .،  به سازمان كارگزاران ارسال نمايدو ابالغ آن ثبت

 ،نويساي افزاي  سارمايه از طرياپ پاهيره   ار مورا  ،العااهكه ار مجامع عمومي فوق ارصورهي :1ۀهبصر

 .گراا ، از مفاا اين مااه مستثني مياهخاذ هصميم شده باشد

ای از  نساخه  ،مجامع عمومي روز از هاريخ برگزاری اوشركت موظف است حداكثر ظرف مدت  :2ۀهبصر

هماراه اطالعياۀ هصاميمات مجماع،      باه مجمع رسيده اسات،   ۀرئيس هيئت هأييدجلسه را كه به  صورت

 .به سازمان كارگزاران ارسال نمايدهمزمان با انتشار عمومي، 

شركت موظف است حداكثر ظرف مدت يک ماه پس از هاريخ هشكيل مجمع عماومي عااای   -8ۀماد

پرااخات ساوا را باه ساازمان     شاده  زمانبنادی   ۀاذ هصميم ار مورا هقسيم ساوا، برناما  و اهخ ساليانه

باا   حاداكثر ار  شاده و   اعاالم  ۀكارگزاران اعالم نمايد و سوا هخصيصي به صاحبان سهام را طبپ برنام

ار اختيار  ،بانكي شبكهقانون هجارت و با استفااه از خدمات  242 ۀطبپ مفاا ماا ،مهلت قانونيرعايت 

 .هامداران قرار اهدس



و يا از طريپ حساب ها  شركت مكلف است سوا سهامداران را از طريپ واريز به حساب بانكي آن :ههبصر

ار صاورت ارخواسات    .رااخات نماياد  پ ،گاهاری مركازی باورس اياران     سهامداران نزا شركت سپراه

 .اهد گرفتار اختيار سهامدار قرار خو، مطالبات وی ۀمحاسب ۀحساب نحو صورت ،سهامدار

هقسايم   هصميمات ،باشند های مالي هلفيقي مي صورت ۀبه ههي ملزمكه  هايي شركتار  -مکرر8مادۀ

طباپ   هقسايم  ساوا قابال  هقسيم، اقل سوا قابل . باشدهای مالي هلفيقي  صورتبايد مبتني بر  ميسوا 

 .باشد مياصلي  شركتورت سوا و زيان يا صصورت سوا و زيان هلفيقي 

اه ارصاد ساوا   كمتار از   هقسايم سوا قابال   ،كه مطابپ صورت سوا و زيان هلفيقي ورهيار ص: ههبصر

خاالص  ساوا  هقسايم اه ارصاد از    ،قانون هجارت 02 ۀمنظور رعايت ماا به ،باشداصلي  خالص شركت

 . بين صاحبان سهام الزامي استاصلي  شركت

باا  (يب افازاي  سارمايه   هصو و العااه پس از هشكيل مجمع عمومي فوقشركت موظف است -1ۀماد

 ۀنويساي، اقادامات مزم، از قبيال ثبات اعالميا      از طرياپ پاهيره  ( رعايت ضوابط مصوب شورای باورس 

های استفااه از حپ هقدم سهامداران را حداكثر  ها و صدور گواهينامه ثبت شركت ۀنويسي ار ااار پهيره

بار   عاالوه  ،م هصويب افزاي  سارمايه ار هنگا  .به انجام رساند ،ظرف مدت او ماه پس از هاريخ هصويب

 .را لحاظ نمايد« مراحل اجرای افزاي  سرمايه»قانون هجارت، مفاا استورالعمل رعايت 



 هایمالیصورتهاوحسابهادرارتباطباتنظیموظایفشرکت-قسمتدوم

ا خاوا ر  ۀساامن هاای ماالي هلفيقاي     های مالي و همچنين صورت شركت موظف است صورت-0ۀماد

گاراا، ههياه و    ای كه از طرف سازمان كارگزاران طبپ نظر سازمان حسابرسي ابالغ ماي  براساس نمونه

 ،، هماراه باا گازارش حساابرس و باازرس قاانوني      هناما  يک اين آيين ۀحداكثر ظرف مدت مقرر ار ماا

.به سازمان كارگزاران ارسال اارا همزمان با انتشار عمومي،

كت بايد همواره براساس اصول و موازين متداول حساابداری هنظايم و   های شر افاهر و حساب-7ۀماد

 قيمات از سيساتم حساابداری    محصومت هوليدیهمام شده  بهای قيمتنگهداری شوا و برای هعيين 

 .همام شده، استفااه شوا بهای

مطاابپ   ارصاد ساهام   02مالاک باي  از   شده ار بورس ار صورهي كه  های پهيرفته شركت -4ۀماد

اند  باشند موظف( های هابعه شركت)های ايگر  شركت ياشركت كنندۀ  اراهای حسابداری، كنترلاستاند



های مالي  صورت حساب سوا و زيان هرازنامه و صورت، شده حسابداری براساس اصول و ضوابط پهيرفته

 .ههيه و به سازمان كارگزاران ارائه نمايند های هابعه های خوا و شركت از حسابهلفيقي 

بايد  «فرعي»آنها  هابعۀ پهيرسرمايههای شده و شركت های پهيرفتههای سامنه شركتحساب-9ۀماد

بعد از اعالم اسامي حسابداران )پهيرش  تئهي بورسهمواره هوسط حسابرسان و بازرسان قانوني معتمد 

صي و واحده قانون استفااه از خدمات هخص ۀماا 3 ۀهای حسابرسي موضوع هبصر سسهؤم رسمي هوسط

 .رسيدگي شوا (عنوان حسابداران رسمي ای حسابداران ذيصالح به حرفه

ای هنظيم گراا كه حساابرس و باازرس    های مالي شركت بايستي به گونهها و صورتحساب-56ۀماد

ار آن صاورت  . ارائاه نكاراه باشاد   « عادم اظهاارنظر  »ياا   و« ماراوا  »ها اظهار نظر قانوني نسبت به آن

 وها رفع موارای كه موجب ارائه اظهار نظر مراوا  متوقف وسهام شركت  يمعاماله اانمهوقف  بالفاصله

 اوراق بهاااار هوقاف  سازمان كارگزاران بورس  ۀمدير هيئتبه هشخيص يا عدم اظهار نظر گرايده است، 

 .ااامه خواهد يافت

ااخلاي   ایها  كنتارل  هاای  شركت بايد به هشخيص حسابرس و بازرس قانوني اارای سيستم-55ۀماد

 .مطلوب باشد

مديره سازمان كاارگزاران وضاع شاركت از نظار ماالي، هجااری،        هيئتچنانچه به هشخيص -52ۀماد

اعتباری و مديريتي ار مقايسه با زمان پهيرش يا نسبت به قبل نقصان يافته و هداوم هوليد و سواآوری 

افي به سازمان كارگزاران نسبت پهير نباشد، شركت موظف است با ارسال گزارشي حاوی اميل ك امكان

شده از طرف ساازمان كاارگزاران نسابت باه      به رفع مشكالت به وجوا آمده اقدام و ظرف مدت هعيين

 .نموان روند فعاليت كوش  نمايد اصالح ساختار و بهينه

باياد ار اسارع   كه عملكرا شركت ار پايان سال مالي منتج به زيان شاده باشاد،    ارصورهي-53ۀماد

حاداكثر ظارف پاانزاه روز پاس از ارائاۀ گازارش حساابرس ار         ناماه،  اين آيين 1با رعايت مااۀ  ،وقت

آهي آن برای رفع موانع و سواآور شدن شاركت باه    ۀاميل زياندهي و برنام های مالي، خصوص صورت

 .ارائه گراا ههرانسازمان كارگزاران بورس اوراق بهااار 

اناد،   قانون هجارت گرايده ۀاصالحي 141 ۀای واراه مشمول مااه هايي كه بر اثر زيان شركت-58ۀماد

ار غير اين  .مهكور خارج شوند ۀماه از شمول ماا 6ای عمل نمايند كه حداكثر ظرف مدت  گونه بايد به

 .گراا ام شركت مهكور ار بورس  متوقف ميصورت معامالت سه



 141 ۀف معامالت پس از شموليت ماامديره سازمان كارگزاران، هوق هيئتچنانچه به هشخيص : هبصره

 .هواند متوقف گراا الهكر نيز مي قانون هجارت ضرورت يابد، معامالت سهام ار مهلت فوق ۀاصالحي

بار آماری از وضعيت هوليد و فروش محصاومت،   حداقل هر سه ماه يکشركت موظف است -51ۀماد

 هماراه باا  ( ه هشخيص سازمان كارگزارانب)چگونگي استفااه از ارزهای هخصيصي، گزارشات مالي مزم 

هاای هوساعه و    مصوب، آخرين وضعيت مالياهي و چگونگي پيشرفت كار ار طارح  ۀاقالم بواج ۀمقايس

ناماۀ افشاای    عالوه بر رعايت مفااا آياين   هكميل و اطالعات مربوط به قراراااهای مهم منعقده خوا را

باه ساازمان كاارگزاران ارساال      ،مانبه هشخيص ساز اطالعات مورا نياز بازار سرمايه راساير اطالعات، 

 .نمايد

را باه ساازمان   سهام باين ساهامداران   هقسيم سوا  های ها و برنامه شركت موظف است سياست: ههبصر

 .كارگزاران اعالم نمايد

هاای هوساعه و هكميال، شاركت موظاف اسات ساازمان         ار صورت هصويب و اجارای طارح  -50ۀماد

يات طرح هوسعه از يهای مزبور مطلع نمواه و با ذكر جز ي و مراحل اجرايي طرحكارگزاران را از چگونگ

بيني ميازان هزيناه آهاي، مناابع ماالي       شده و پي  شده، ارصد كار انجام های انجام قبيل ميزان هزينه

، هأثير ار سواآوری و ساير اطالعات برااری از طرح زمان احتمالي بهره و ،های طرح مين هزينهأجهت ه

 .ماه يكبار به سازمان كارگزاران بورس اوراق بهااار ارسال نمايد 6مزبور را هر  هميت ارخصوص طرحباا

بيناي هولياد و    شركت موظف است هر سال بواجه و برنامه عملياهي و گراش نقادی پاي    -57ۀماد

 .فروش ار سال مالي آهي را به سازمان كارگزاران ارسال نمايد

 

رارتباطباسهامدارانهادوظایفشرکت-قسمتسوم



نحوی هنظيم شده باشد كه حقوق سهامداران جاز  ار آن محفاوظ    شركت بايد به ۀاساسنام-54ۀماد

 .ای برای سهامداران عمده قائل نشده باشند گونه امتياز ويژه بواه و هيچ

ه شورای بورس ساهام ممتااز ااشات    26/20/1334مورخ  ۀكه شركتي براساس مصوب ار صورهي: ۀهبصر

 .گراا الهكر مستثني مي فوق ۀباشد، با هوجه به نوع امتياز مربوط، از بخشي از مفاا ماا

نظاارت و   ۀالزحما  هواند مبالغي هحت هر عنوان از جمله حپ مديريت و ياا حاپ   شركت نمي-59ۀماد

 .نظاير آن به سهامدار و يا سهامداران عمده هخصيص و پرااخت نمايد



های بالعوض به اشخاص خارج از شاركت باياد باه هصاويب مجماع       کپرااخت هرگونه كم-26ۀماد

 .شركت برسد و ار اين مجمع سهامداران ذينفع ار كمک مزبور حپ ابراز رای ندارند عاایعمومي 

مديره، مادير   هيئت قوقيحی اعضا نمايندگانشركت موظف است هر گونه هغيير ار هركيب -25ۀماد

را حداكثر ظرف  حسابرس و بازرس قانوني خوار موارا بااهميت و ساي های شركت آارس و هلفنعامل، 

كتباً به ساازمان كاارگزاران    همزمان با انتشار عمومي، مراهب را، يراز هاريخ هغي او روز يک هفته مدت

 .اطالع اهد

 باه  عالوه بر انعكااس موضاوع  شركت موظف است،  هوليد كارخانه، فعاليتار صورت هوقف -22ۀماد

 اعاالم و  ناماۀ افشاای اطالعاات،    ، مطابپ با آياين سازمان كارگزاران مديره هيئتبه  ضوع رابالفاصله مو

مديره  هيئتار صورت هداوم هوقف فعاليت شركت،  .بندی شروع مجدا هوليد را اطالع اهد زمان ۀبرنام

 .سازمان كارگزاران مي هواند معامالت شركت را متوقف نمايد



شدههایپذیرفتهانضباطیشرکتۀنامضمانتاجراییآئین–قسمتچهارم

هاای   شاركت  ۀمادير  هيئتحقيقي و نمايندگان اعضای حقوقي اعضای  ۀكلي مدير عامل و –23ۀماد

هاای   ناماه انضاباطي شاركت    مفااا آئاين   ۀای رعايت كلي شده ار بورس مكلفند طي هعهد نامه پهيرفته

نامه، ابيار كال ساازمان كاارگزاران      ی آيينار صورت عدم اجرا. دنشده ار بورس را هعهد نماي پهيرفته

سازمان گزارش نمايد هاا جهات ماورا اهخااذ      ۀمدير هيئتبورس اوراق بهااار مكلف است موضوع را به 

 .هصميم شوا

و ار شاده هوساط ابيار كال ساازمان       سازمان با هوجه به بررسي گزارش ارائه ۀمدير هيئت –28ۀماد

، باهوجه به ها ار خصوص هخلف شركت «وۀ برخورا با هخلفاستورالعمل اهميت هخلف و نح»چارچوب 

 :ی نمايدرأهواند هر يک از هصميمات انضباطي ذيل را اهخاذ و انشا   اهميت موضوع مي

شركت و اعالم موضاوع باه ساهامدار عماده و      ۀمدير هيئت اعضایههكر كتبي به مدير عامل و  -1

 عموم

و شركت، اعالم موضاوع باه ساهامدار عماده      ۀمدير هيئت اعضایاخطار كتبي به مدير عامل و – 2

 عموم

 هوقف موقت نماا معامالهي -3



سال از هاريخ اريافت اخطار  مدت يک شده ار هامراصلي بورس نبايد به های پهيرفته شركت–21ۀماد

مديره يا مديرعامل  عنوان عضو هيئت يا اومين ههكر كتبي هوسط مدير، نسبت به انتخاب وی بهكتبي 

 .دام نماينداق

ار زمان هصادی ماديريت،    ،مديرۀ شركت كه مديرعامل يا هريک از اعضای هيئت ار صورهي: هبصره

به هغييار مادير ياا      ماه نسبت ظرف مدت يکحداكثر مشمول مراهب فوق گرايد، شركت موظف است 

 .مديران مهكور اقدام نمايد

سال از هاريخ اريافت اومين اخطاار   2دت شده ار هامرفرعي نبايد به م های پهيرفته شركت-02مادۀ

يا سومين ههكر كتبي يا اريافت ههكر كتبي پس از اخطار كتبي هوسط مدير، نسابت باه انتخااب وی    

 .مديره يا مديرعامل اقدام نمايند عنوان عضو هيئت به

ار زمان هصدی مديريت،  ،مديرۀ شركت كه مديرعامل يا هريک از اعضای هيئت ار صورهي :5ۀتبصر

باه هغييار مادير ياا      ماه نسبت ظرف مدت يکحداكثر مشمول مراهب فوق گرايد، شركت موظف است 

 .مديران مهكور اقدام نمايد

بار ههكر كتبي يا يک اخطار كتبي و بعاد هاهكر كتباي اريافات      3كه مديری  ارصورهي :2ۀتبصر

 .انتخاب شوامجدااً د هوان پهيرش مي  مهكور، با نظر مساعد هيئت ۀسال 2نمايد، پس از طي اورۀ 

 ماديره  هيئات نامه هوسط ساازمان ههياه و باه هصاويب      های اين آيين كليۀ استورالعمل-27مادۀ

 .رسد مي


