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 به نام خدا

 

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ناشران  انضباطی دستورالعمل
 

 

 تعاریف و اصطالحات -فصل اول

مجلس  1384آذرماه   اسالمی ایران، مصوب  اوراق بهادار جمهوری قانون بازار 1هایی که در مادۀ  اصطالحات و واژه -1مادۀ 

های دیگر دارای معانی زیر  واژه اند. کار رفته مفاهیم در این دستورالعمل بهاند، به همان  شورای اسالمی تعریف شده

 باشند: می

 بورس اوراق بهادار تهران )شرکت سهامی عام(. :بورس -1

  .مدیره سازمان هیئتمصوب  شده در بورس اوراق بهادار های سهامی عام پذیرفته اساسنامۀ نمونۀ شرکت اساسنامه: -2

 . ذیصالح ی رأی قطعی صادره توسط مرجعانتشار عموماعالم عمومی:  -3

  هرگونه فعل یا ترک فعل که منجر به نقض قانون و یا مقررات شود.تخلف:  -4

 ناشر در بورس. شدۀ توقف موقت معامالت اوراق بهادار پذیرفتهتعلیق پذیرش:  -5

ازمان دستورالعمل مؤسسات حسابرسیی معتمید سی   »موسسۀ حسابرسی است که بر اساس ضوابط  حسابرس معتمد: -6

 شده است.پذیرفته  حسابرسی معتمد سازمان هموسسبه عنوان  «بورس و اوراق بهادار

  .مدیره سازمان هیئتشده نزدسازمان مصوب  ثبت های شرکت دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات دستورالعمل افشا: -7

 .مدیره سازمان هیئتمصوب دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران  :پذیرش دستورالعمل -8

 ورقۀ بهاداری است که مطابق دستورالعمل پذیرش، در بورس پذیرفته شده است. ورقه بهادار پذیرفته شده: -9

به منظور  ناشر های مالی و عملیاتی سیاستهدایت سهامدار یا سهامدارانی که توانایی  سهامدار/سهامداران عمده: -11

 ستند.های آن را دارا ه کسب منافع از فعالیت

بیه منظیور کسیب    آن را های مالی و عملییاتی   سیاستتواند  میکه ناشر شخص حقوقی است  تحت کنترل:شخص  -11

 .نمایدهدایت  ،شخصهای آن  منافع از فعالیت

 .مجلس شورای اسالمی 1384وراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه قانون بازار ا قانون: -12

، قانون بازار اوراق بهادار 35تورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده است که مطابق دسای  هکمیت کمیته: -13

 گردد. تشکیل می مدیرۀ سازمان مصوب هیئت

 های بورس. از فهرست نرخ اشرن شدۀ حذف قطعی اوراق بهادار پذیرفتهلغو پذیرش:  -14

 .خص حقوقیش مالی باالترین مقام اجرایی بخشاعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و  مدیران ارشد: -15

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضیوع  مذکور در  رسیدگی به تخلفاتِ مراجعهر یک از  مرجع رسیدگی: -16

 باشد. می قانون بازار اوراق بهادار 35ماده 
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های مستقیم،  قانون تجارت، قانون مالیات اعم از باشد، ی است که ناشر ملزم به رعایت آنها می: تمامی مصوباتمقررات -17

مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و سیایر مراجیع در حیدود     استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، ،اسنامهاس

در خصیوص بیازار اوراق    ،نامه، دسیتورالعمل و بخشینامه   از قبیل آیین ،اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان

 .بهادار و فعاالن آن

 توسطمقررات قانون و مسئولیت نظارت بر رعایت  ،س که حسب وظایف خوددر سازمان یا بور واحدی واحد نظارتی: -18

 را بر عهده دارد. ناشر

 

 وظایف ناشر -فصل دوم
 

 ارسال اطالعات و رعایت حقوق سهامداران خصوصوظایف ناشر در  -بخش اول
 

و برای کسب اطمینان از این ه نمودرا رعایت و وظایف ذکر شده در این دستورالعمل  مقررات ،ناشر مکلف است قانون -2مادۀ 

  ای اثربخش را مستقر و اجرا کند. رویه ،موضوع

 باید همواره توسط حسابرس معتمد رسیدگی شود.آن  تحت کنترل اشخاصو  ناشر های مالی صورت -3مادۀ 

 ها گزارش آنکه حسابرس و بازرس قانونی نسبت به  تهیه نمایدای  های مالی را به گونهصورت ناشر مکلف است -4مادۀ 

 ارائه ننماید.« عدم اظهارنظر»یا « مردود »

به  ،مهلت قانونیبا رعایت و  شده را طبق برنامۀ اعالم ۀ مصوب مجمع عمومیتقسیم شد سودناشر مکلف است  -5مادۀ  

 سهامداران پرداخت نماید.

به بینی درآمد هر سهم  پیشهمزمان با اطالعات  ،مطابق مقرراترا  سودتقسیم خط مشی  موظف است ناشر -1تبصره 

 سازمان اعالم نماید.

روز قبل از  11مدیره را حداقل  بندی پرداخت سودنقدی پیشنهادی توسط هیئت ناشر موظف است جدول زمان -2تبصره 

عادی افشا نماید. درصورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد  عمومی   برگزاری مجمع

روز  31بایست متناسب با آن اصالح و حداکثر ظرف  تصویب نماید، جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی می هیئت مدیره

 پس از تاریخ مجمع افشا گردد.

در انجام کلیۀ اقدامات شرکتی خود از جمله توزیع سود را ناشر موظف است جهت تسهیل امور سهامداران،  -3تبصره 

درصورت عدم قبول  .وراق بهادار و تسویۀ وجوه، به آن شرکت واگذار نمایدگذاری مرکزی ا قبول شرکت سپردهصورت 

است سود سهامداران را از طریق واریز به حساب  مکلفگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، ناشر  شرکت سپرده

حساب  صورت ،امداررداخت نماید و با درخواست سهپشده از سوی آنها و یا از طریق حساب بانکی واسطه بانکی اعالم

 قرار دهد.او نحوۀ محاسبۀ مطالبات وی را در اختیار 

الزحمۀ نظارت و نظایر آن به سهامدار و یا سهامداران عمده  حق ،تواند مبالغی تحت عنوان حق مدیریت ناشر نمی -6مادۀ 

 تخصیص و پرداخت نماید.
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که  و در صورتیبر اساس مفروضات معقول تهیه نماید  بینی عملکرد ساالنۀ خود را بودجه و پیشموظف است  ناشر -7مادۀ 

ی وجود داشته باشد، دالیل توجیهواقعی عملکرد نتایج یا و بینی قبلی  پیش وبینی ارائه شده  بین پیشبااهمیتی تفاوت 

 .نمایدارائه  این تفاوتعلل  در موردالزم را 

موظف است سازمان را از  ناشر انتشار اوراق بدهی یا سرمایه،و یا در صورت  توسعه های در صورت تصویب و اجرای طرح -8مادۀ 

شده،  های انجام مطلع نموده و با ذکر جزییات طرح از قبیل میزان هزینهمربوط های  چگونگی و مراحل اجرایی طرح

داری از بر طرح، زمان احتمالی بهره اجرایجهت الزم بینی میزان هزینه آتی، منابع مالی  شده و پیش درصد کار انجام

همراه اظهارنظر  بههای سازمان،  مطابق فرمطرح، تأثیر در سودآوری و سایر اطالعات بااهمیت درخصوص طرح مزبور را 

 نماید.  به سازمان ارسالماهه،  6روز پس از پایان دورۀ  61و حداکثر یکبار  ماه 6هر  ،درموردآن حسابرس

موظف است حداکثر  ناشرشده باشد،  خالص و یا عملیاتی لی منتج به زیانکه عملکرد شرکت در پایان سال ما درصورتی -9مادۀ 

، دالیل زیاندهی و برنامۀ آتی خود را برای رفع حسابرسی شدۀ ساالنه های مالی صورتپس از ارائۀ  ماه دو ظرف مدت 

 موانع و سودآور شدن شرکت به سازمان ارائه نماید.

به کتبی  یا والکترونیکی  به صورتمعین، های  فرمدر قالب  و مهلت مقررف ظراطالعات خود را ناشر مکلف است  -10مادۀ

 نماید. به سازمان ارائه ،کند میمشخص قی که سازمان یطر
 

 

 مجامع عمومی خصوص برگزاریوظایف ناشر در  -دومبخش 

سهامداران جزء ن به ویژه سهامداراناشر مکلف است مکان برگزاری مجمع را به نحوی تعیین نماید که امکان حضور  -11 مادۀ

 فراهم گردد.

 11و مکان برگزاری مجمع منوط به انتشار آگهی جدید، حداقل تاریخ دعوت، تغییر  در صورت انتشار آگهیِ -1تبصرۀ  

 باشد. روز قبل از برگزاری مجمع می

بل تغییر دهد، باید قبل که ناشر در نظر داشته باشد شهر مکان برگزاری مجمع را نسبت به سال ق در صورتی -2تبصرۀ  

 مراتب را به سازمان اعالم نماید. ،از انتشار آگهی

اساسنامه، موافقت  تغییر در مفادانجام هرگونه العاده به منظور  ناشر موظف است قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق -12 مادۀ

 نماید.اخذبا تغییرات پیشنهادی سازمان را 

که تصویب  صورتی حضور داشته باشند. درمجامع عمومی ناشر مدیره باید در  یئتهموظف اعضای مدیرعامل و  -13 مادۀ

در زمان طرح و رسیدگی به  ناشرهای مالی جزء موضوعات مجمع باشد، حضور باالترین مقام اجرایی بخش مالی  صورت

 های مالی نیز الزامی است. صورت

 واهد شد.عدم حضور مدیران فوق، مانع از برگزاری مجمع نخ -1 تبصره 

امکان طرح سواالت و نظرات سهامداران  ،رئیس مجمع باید جلسه را به نحوی اداره نماید که در چارچوب دستور جلسه -14مادۀ 

به ه به تشخیص نمایندۀ سازمان مفاد این ماده رعایت نشود، نمایندۀ سازمان ک در صورتی .و نمایندۀ سازمان فراهم شود

 .گردددر صورتجلسۀ مجمع ذکر باید داد و مراتب خواهد تذکر مجمع هیأت رئیسۀ 
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طور یکسان  هسهامداران ب تمامدر جهت حفظ منافع و رعایت حقوق  دبای ناشر در مجامع عمومی اتخاذ شدهتصمیمات  -15مادۀ 

 باشد.

کلف است و به این منظور ناشر م بازرس قانونی شرکت تشکیل شود/ با حضور حسابرس دبای عمومیمجامع  کلیۀ -16مادۀ 

 عمل آورد. بازرس قانونی دعوت به بصورت کتبی از حسابرس/

حداکثر سود »ناشر مکلف است با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود و با ارائۀ دالیل و توضیحات کافی،  -17مادۀ 

معتمد نیز  حسابرس و ، افشا نمایدسالیانه های مالی حسابرسی شده های همراهِ صورت را در یادداشت« قابل تقسیم

باشند، اعالم  های مالی تلفیقی می هایی که ملزم به تهیۀ صورت . در شرکتمورد آن اظهارنظر نمایددر موظف است

مالی تلفیقی باشد. ناشر موظف است  های بر صورت سود باید مبتنی و تصمیمات تقسیم« تقسیم حداکثر سود قابل»

تقسیم طبق صورت سودوزیان تلفیقی یا صورت سودوزیان شرکت  د قابلسو»را بر اساس  «تقسیم حداکثر سود قابل»

 و با لحاظ نمودن توان پرداخت سود، محاسبه و افشا نماید.« اصلی، هر کدام که کمتر باشد

ناشی از عدم انجام تعدیالت  ،های مالی بازرس قانونی در مورد صورت در صورتی که بندهای گزارش حسابرس/ -18مادۀ 

بازرس قانونی  پیشنهادات حسابرس/با لحاظ نمودن ناشر باشد، مجمع باید  تقسیم  و یا سودقابل زیان یا سود بااهمیت در

 .گیری نماید تصمیمدرخصوص تقسیم سود  ،این دستورالعمل 17و مادۀ  قانون تجارت 241مادۀ درنظرگرفتن الزامات  و

درصد سود   کمتر از دهاین دستورالعمل،  18و  17مواد دن حداکثر سود قابل تقسیم با لحاظ نموکه  درصورتی -1 تبصره 

قانون تجارت، تقسیم ده درصد از سود خالص شرکت اصلی بین  91منظور رعایت مادۀ  خالص شرکت اصلی باشد، به

 صاحبان سهام الزامی است. 

تصویب مجمع عمومی عادی  باید بهموضوع  ،به اشخاص خارج از شرکتبالعوض های  پرداخت هرگونه کمکقبل از  -19مادۀ 

 حق رای ندارند. ،کمک مزبور و سهامدارانِ پیشنهاد دهندۀ و در این مجمع سهامداران ذینفعبرسد شرکت 

جلسۀ مجمع  در صورترا نماینده سازمان خالصه تذکرات  حسب درخواست نمایندۀ سازمان، رئیس مجمع مکلف است -20مادۀ 

 .نمایدمذاکرات عیناً درج  ۀخالص در صورت را وی تذکراتو مشروح 
 

 

 تخلفاتتنبیهات و  -فصل سوم

 شامل موارد زیر است: انضباطی تنبیهات  -21مادۀ 

  و مدیران ارشد آن تذکر کتبی به ناشر -1

 با درج در پرونده و مدیران ارشد آن تذکر کتبی به ناشر  -2

 با درج در پرونده و مدیران ارشد آن  به ناشراخطار کتبی  -3

 با درج در پروندهو مدیران ارشد آنها هامدار/سهامداران عمدۀ ناشر تذکر کتبی به س -4

 با درج در پروندهو مدیران ارشد آنها اخطار کتبی به سهامدار/سهامداران عمدۀ ناشر  -5
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که ناشر  در صورتی، ناشر عمدۀ /سهامدارانیا سهامدار و ناشر تعلیق یا لغو مجوزِها،  محرومیت از انجام بخشی از فعالیت -6

 دننهاد مالی باش هامداران عمدۀ آنیا س

نهاد مالی سهامداران عمدۀ آن  ناشر یا که ، در صورتیناشر سهامداران عمدۀ /یا سهامدارو ناشر  سلب صالحیت مدیرانِ -7

 دنباش

 توقف موقت معامالت اوراق بهادار ناشر در بورس -8

 در بورساوراق بهادار ناشر  تعلیق یا لغو پذیرش -9

 اطیِ صادرهاعالم عمومی آرای انضب -11

را به همراه نظر تخلفاتی ، واحد نظارتی مکلف است گزارش بروز هر یک از تخلفات موضوع این دستورالعملدر صورت  -22مادۀ 

  خود به مرجع رسیدگی ارسال نماید.

 عبارت است از: ،گرددمیو مدیران ارشد آن تذکر کتبی به ناشر تخلفاتی که موجب  -23مادۀ 

  ؛زیربه شرح  مقررات رسایو  موضوع دستورالعمل افشاعات ی اطالتأخیر در افشا -1

های کثیراالنتشار  درج اطالعات مربوط به زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسۀ مجامع عمومی در روزنامهافشا و  -1.1

  سازماناعالم کتبی مراتب به و سایت اینترنتی ناشر و یا 

 11میادۀ   1موضوع تبصیرۀ  غییر تاریخ و مکان برگزاری مجمعت در صورتِ ،و افشای مراتب انتشار آگهی دعوت جدید -1.2

 دستورالعمل این

 عمومی   رئیسۀ مجمع درخصوص تصمیمات مجامع تأیید هیئت جلسۀ مورد صورتافشای  -1.3

  ها  جلسۀ مجامع عمومی به مرجع ثبت شرکت ارائۀ صورت -1.4

 ها  صورتجلسه مجامع عمومی ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکتافشای  -1.5

  گذاری و هلدینگ در پایان هر ماه  های سرمایه های شرکت گذاری طالعات پرتفوی سرمایهافشای ا -1.6

گیذاری در اوراق   تحت کنترلی که فعالیت اصیلی آنهیا سیرمایه   اشخاص های  گذاری اطالعات پرتفوی سرمایهافشای  -1.7

  ماهه  12 یا 9، 6، 3باشد در مقاطع  بهادار می

کیه   و سودآور شدن شرکت بیه سیازمان، درصیورتی   سوددهی اشر برای رفع موانع ارائۀ دالیل زیاندهی و برنامۀ آتی ن -1.8

 .(دستورالعملاین  9عملکرد شرکت در پایان سال مالی منتج به زیان شده باشد )موضوع مادۀ 

و هرگونیه  دهی دارندگان اطالعات نهیانی   مطابق دستورالعمل نحوه گزارش "اشخاص گزارش دهنده"ارائه فهرست  -1.9

 رست مزبور تغییر در فه

 این 13 مالی ناشر درمجمع موضوع مادۀ  مدیره و یا باالترین مقام اجرایی بخش اعضای موظف هیئتمدیرعامل، حضور  عدم -2

 دستورالعمل 

 دستورالعملاین  16بازرس قانونی ناشر به مجمع عمومی موضوع مادۀ  /خودداری از دعوت کتبی حسابرس -3

 عبارت است از: ،گرددبا درج در پرونده میو مدیران ارشد آن ه ناشر بتخلفاتی که موجب تذکر کتبی  -24مادۀ 

 زیر:و این دستورالعمل به شرح  موضوع دستورالعمل افشاتأخیر در افشای اطالعات  -1
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 ه ساالن عملکرد بینی و پیش مدیریتهای آتی  برنامه  -1.1

 ه بینی عملکرد ساالن های آتی مدیریت و پیش به برنامه اظهارنظر حسابرس نسبت -1.2

 ماهه  9 یا 6، 3، براساس عملکرد واقعیهبینی عملکرد ساالن پیش -1.3

 ماهه  6بینی براساس عملکرد واقعی  اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش -1.4

   عملکرد  بینی شده درصورتِ تغییر بااهمیت در پیش عملکرد حسابرسی بینی پیش -1.5

 ل کنتر تحتاشخاص شدۀ  ماهۀ حسابرسی 6ای  دوره مالی میان  های صورت -1.6

 ،میاه یکبیار   6همراه اظهارنظر حسابرس درمورد آن هیر   های توسعه و تکمیل، به اطالعات بااهمیت درخصوص طرح -1.7

 این دستورالعمل 8موضوع مادۀ 

روز قبیل از برگیزاری مجمیع عمیومی     11مدیره حداقل  بندی پرداخت سودنقدی پیشنهادی توسط هیئت جدول زمان -1.8

 عادی

نسبت به  ، در صورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را شده اصالح جدول زمانبندی پرداخت سود نقدیِ -1.9

 پیشنهاد هیئت مدیره تصویب نماید 

 باشدسرمایه   تصویب اجرای افزایشموضوع آن که   یصورت درمدیره  دستور جلسۀ هیئت -1.11

  سرمایه  درخصوص تصمیمات افزایش رهیمد هیئت یاعضا دییجلسۀ مورد تا صورت -1.11

 این دستورالعمل 5 مادۀ  1تقسیم سود موضوع تبصره ط مشی خعدم اعالم  -2

 و قوانین و مقررات مربوط با موضوع فعالیت آن، استانداردهاعدم تطبیق عملیات ناشر  -3

 این دستورالعمل 5مادۀ  3تبصره  موضوعانجام اقدامات شرکتی از جمله توزیع سود عدم رعایت الزامات مربوط به  -4

 .این دستورالعمل(11)موضوع مادۀ  گرددنبه نحوی که امکان حضور سهامداران جزء فراهم  ،مکان برگزاری مجمعتعیین  -5

که ناشیر در نظیر داشیته باشید شیهر مکیان        عدم اعالم مراتب به سازمان قبل از انتشار آگهیِ دعوت به مجمع، در صورتی -6

 این دستورالعمل( 11 مادۀ  2برگزاری مجمع را نسبت به سال قبل تغییر دهد )موضوع تبصره 

 12العاده )موضوع میادۀ   عدم اخذ موافقت سازمان در خصوص تغییر در مفاد اساسنامه، قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق -7

 (دستورالعملاین 

برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، بدون اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر رعاییت قیانون و   العاده  عمومی فوقمجمع دعوت از  -8

 مقررات 

عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق مشارکت، بدون اخذ تأییدییه سیازمان مبنیی بیر رعاییت        ت از مجمع عمومیدعو -9

 مقررات ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار 

 6موضوع مادۀ  ،به سهامدار و یا سهامداران عمدهو نظایر آن نظارت  ۀالزحم حق، تحت عنوان حق مدیریتمبالغی پرداخت  -11

 دستورالعملاین 

موضیوع   ،پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان کمک بالعوض به اشخاص خارج از شرکت بدون تصویب مجمیع عمیومی   -11

 دستورالعملاین  19مادۀ 
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 عبارتند از: ،گرددبا درج در پرونده و اعالم به عموم میو مدیران ارشد آن به ناشر تخلفاتی که موجب اخطار کتبی  -25مادۀ 

 زیر:به شرح  ضوع دستورالعمل افشامو تأخیر در افشای اطالعاتِ -1

 ه های مالی ساالنۀ حسابرسی شد صورت -1.1

 مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن  گزارش هیئت -1.2

 های تحت کنترل  های مالی ساالنۀ حسابرسی شدۀ شرکت صورت -1.3

 ماهۀ حسابرسی شده  6ای  دوره های مالی میان صورت -1.4

 ماهۀ حسابرسی نشده 9 یا 6، 3ای  دوره های مالی میان اطالعات و صورت -1.5

 مالی ساالنۀ حسابرسی نشده  های صورت -1.6

  دستورالعملاین  17های مالی ساالنه، طبق الزامات مادۀ  عدم افشای حداکثر سود قابل تقسیم در صورت -2

ن ایی  4هیای میالی )موضیوع میادۀ     بازرس قانونی نسبت بیه صیورت   /حسابرس« عدم اظهارنظر»یا « مردود »ارائه گزارش -3

عیدم  »(، به استثنای مواردی که بعلت وقیوع شیرایطی خیارج از حیطیۀ اختییارات میدیریِت شیرکت، گیزارش         دستورالعمل

 .باشدشده  هتوسط حسابرس ارائ« اظهارنظر

افشا، منعکس شیده   دستورالعملِنگاران، سهامداران و سایرین قبل از آنکه طبق مفاد  گران، روزنامه ارائۀ اطالعات به تحلیل -4

 باشد 

 بازرس قانونی  / حسابرس تشخیص به مالی و کنترل داخلی ناشر های سیستم عدم کفایت -5

 دستورالعملاین  5مادۀ  موضوع ،شده توسط ناشر نقدی اعالمبندی پرداخت سود مطابق جدول زمانعدم پرداخت سود نقدی  -6

 رالعملدستواین  3موضوع مادۀ  ،اشخاص تحت کنترلعدم انتخاب حسابرس معتمد سازمان برای  -7

 عدم برگزاری مجمع عمومی عادی حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی -8

دلییل  که بنیا بیه هر   ، در صورتیماه حداکثر ظرف مدت یک مدیره  هیئتعادی جهت تکمیل اعضاء عمومی عدم دعوت مجمع -9

 باشد    نداشته یا وجودالبدل تعیین نشده  مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی عدۀ اعضای هیئت

هایی که اعضای  مدیره و مدیرعامل شرکت و یا مؤسسات و شرکت عدم رعایت مفاد اساسنامه مبنی بر اینکه اعضای هیئت -11

مدیره  توانند بدون تصویب هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی شریک یا عضو هیئت ،مدیره یا مدیرعامل شرکت هیئت

  طرف معامله واقع و یا سهیم شوند طور مستقیم یا غیرمستقیم شود به کت یا به حساب شرکت میدر معامالتی که با شر

اشخاصیی کیه بیه     ،مدیره به اسیتثناء اشیخاص حقیوقی    ، اعضاء هیئتمبنی بر اینکه مدیرعاملعدم رعایت مفاد اساسنامه  -11

ییا سیایر اشیخاص ذکیر شیده در      کننید و   مدیره شرکت میی  مدیره، درجلسات هیئت نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت

تواند دیون آنان را تضیمین ییا تعهید     گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی حق ندارند هیچ اساسنامه،

 کند 

کیه متضیمن   توسط مدیران و میدیرعامل،  انجام معامالتی نظیر معامالت شرکت عدم رعایت مفاد اساسنامه مبنی بر عدم  -12

 شرکت باشد  رقابت با عملیات
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به بازرس، مدیران، کارکنان و افراد تحت  اخت وجه، دارایی و امتیازات دیگرپردعدم رعایت مفاد اساسنامه در خصوص عدم  -13

 تکفل آنها غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است و یا انجام معامالت با آنها

که ملزم بیه   هایی شرکتای در   مالی ساالنه و میاندوره های بینی عملکرد و صورت در مورد ارائۀ اطالعات پیش -1تبصره

گیری است  های مالی تلفیقی و اصلی مبنای تصمیم های مالی تلفیقی هستند، ارائۀ همزمانِ اطالعات و صورت تهیه صورت

 اشد.ب های مالی تلفیقی در مهلت مقرر به منزلۀ عدم رعایت مقررات و وقوع تخلف می و عدم ارائۀ اطالعات و صورت

تواند برای  روز باشد، مرجع رسیدگی می11ر در ارائۀ اطالعات حداکثر تا که تخلفات صرفاً مربوط به تأخی در مواردی -26 ماده

و میزان تأخیر در ارائۀ اطالعات مذکور، حسب مورد یک  دالیل توجیهی ،، اهمیتچند فقره تخلف با توجه به تعداد موارد

 تنبیه انضباطی در نظر بگیرد.

 گردد. روز مشمول این ماده می 3روز یا کمتر باشد، تأخیر تا حداکثر 11اطالعاتی که مهلت ارائۀ آنها  در مورد -1 تبصره 

 ،گرددمیبا درج در پرونده و مدیران ارشد آنها عمدۀ ناشر کتبی به سهامدار/سهامداران  که موجب تذکر تخلفاتی -27مادۀ 

 از:ندعبارت

 فعلی، در دوره مالکیت سهامدار/سهامداران عمده درج در پروندۀ ناشرتذکر کتبی با  2دریافت  -1

 بازار دومهای  عدم احراز شرط حداقل سهام شناور و حداقل تعداد سهامداران در مورد شرکت -2

 شرکت در بازار دوم فهرست شده و بازارگردان نداشته باشد  -3

 عمومی عادی الزحمۀ حسابرس/بازرس قانونی ناشر در مجمع حقمبلغ عدم تعیین  -4

عدم اخذ رأی در مجامع به صورت کتبی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و حسابرس/بازرس قانونی و ییا در   -5

پیذیر   ت شفاهی امکیان گیری به صور که به تشخیص حسابرس/بازرس قانونی ناشر یا به پیشنهاد سازمان، رأی مواردی

 نباشد 

و نظرات نمایندۀ سازمان و یا سیهامداران در چیارچوب دسیتور جلسیه،      ای که امکان طرح سواالت گونه ادارۀ مجمع به -6

 (دستورالعمل این 14)موضوع مادۀ  فراهم نشود

 21مادۀ  )موضوعخالصۀ مذاکرات  جلسۀ مجمع و صورت عدم درج نظرات و مشروح تذکرات نماینده سازمان در صورت -7

 (دستورالعمل  این

 ورس اوراق بهادارانجام نقل و انتقال سهام شرکت خارج از ب -8

 دارای تحصییالت میالی )حسیابداری،    میدیره کیه    هیئیت حداقل یک عضو )یا نمایندۀ وی( غیرموظیف  عدم انتخاب  -9

  و تجربه مرتبط باشد (یاقتصاد یاهای مدیریت با گرایش مالی  سایر رشتهو یا مدیریت مالی، اقتصاد 

 خص مدیرۀ ناشر توسط یک ش تصدی سمت مدیریت عامل و ریاست هیئت -11

و اعالم به با درج در پرونده و مدیران ارشد آنها ۀ ناشر /سهامداران عمدکتبی به سهامدارتخلفاتی که موجب اخطار  -28مادۀ 

 از: ندعبارت ،گرددعموم می

 این دستورالعمل  18و  17مواد موضوع عدم رعایت الزامات مربوط به حداکثر میزان تقسیم سود  -1

 دستورالعملاین  12موضوع مادۀ ، کسب مجوز از سازمان بدون  تغییر اساسنامهتصویبِ  -2
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 تصویبِ تغییر سرمایه، بدون اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر رعایت قانون و مقررات  -3

 تصویبِ انتشار اوراق مشارکت، بدون اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار  -4

 دستورالعملاین  3موضوع مادۀ  ،یان حسابرسان معتمد در مجمع عمومیعدم انتخاب حسابرس ناشر از م -5

 پاداشهیئت مدیره در مجمع عمومی و یا عدم رعایت سقف حداکثر مبلغ و حق حضور عدم تعیین مبلغ قطعی پاداش  -6

 15 میادۀ   موضیوع  ،شودبه صورت یکسان سهامداران  رعایت حقوق عمومی که منجربه عدم اتخاذ تصمیماتی در مجمع -7

 دستورالعمل   این

 درخواست ناشر   عدم رعایت مقررات مربوط به لغو پذیرش اوراق بهادار به -8

حسب  ،مرجع رسیدگی، ذیلتخلفات هر یک از وقوع یا  عدم رعایت مفاد دستورالعمل افشا به شرح زیر و در صورت -29مادۀ 

 :ا اعمال نمایدر 21موضوع ماده انضباطی  تنبیهاتاز یک یا چند مورد تواند  مورد می

  های آتی مدیریت بینی عملکرد ناشر یا برنامه تغییر بااهمیت در پیشافشای تأخیر در  -1

بینی قبلی و یا انحیراف عمیده    بینی عملکرد ساالنه نسبت به پیش دالیل موجه برای تغییر بااهمیت در پیش   عدم ارائۀ -2

 (دستورالعملاین  7مادۀ و  دستورالعمل افشامفاد ع موضو) بینی عملکرد ساالنه با نتایج واقعی بین بودجه و پیش

 عدم افشای فوری اطالعات مهم -3

 جعلی کننده و یا مستندات ع و یا گمراهواق حاوی اطالعات خالف گزارش خصوص شایعه یادرفوری اطالعات  عدم افشای -4

جهیت تیأخیر در    مل افشیا دستورالع 15 استناد به هر یک از بندهای مادهدالیل خصوص کافی در مستندات ارائۀ عدم -5

  پذیر نبودنِ دالیل و مستندات ارائه شده و یا توجیه ؛افشای اطالعات

منجر  اطالعات مذکور در صورتی که تأخیر در افشای دستورالعمل افشا، 15موضوع مادۀ  عدم افشای فوری اطالعاتِ -6

  تعارف بازار شودبه اشاعۀ اطالعات مزبور یا دادوستد متکی به اطالعات نهانی یا فعالیت نام

 عدم رعایت الزامات مربوط به جلوگیری از انتشار اطالعات افشاء نشده  -7

 عدم رعایت الزامات مربوط به نحوۀ تنظیم دستور جلسۀ مجامع عمومی -8

 عدم افشای سایر اطالعات مورد درخواست سازمان  -9

 عدم رعایت شرایط اختصاصی پذیرش و یا موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش -11

 و مقررات ، قانونم رعایت سایر الزامات موجود در اساسنامۀ ناشرعد -11

نماید.  خصوص ناشر را همزمان برای سهامدار/سهامداران عمدۀ آن نیز ارسال می مرجع رسیدگی، تمامی آرای صادره در -30مادۀ

ین و مقررات اقدام نماید. سهامدار/سهامداران عمدۀ ناشر مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که ناشر نسبت به رعایت کامل قوان

تواند عالوه بر ناشر، به سهامدار/سهامداران عمدۀ ناشر و مدیران  درصورت تکرار یا تعدد تخلفات ناشر، مرجع رسیدگی می

 ارشد آنها نیز تذکر یا اخطار کتبی با درج در پرونده اعالم نماید.

ناشر را در ارتکاب تخلفات موضوع این دستورالعمل مؤثر سهامداران عمدۀ سهامدار/چنانچه مرجع رسیدگی عملکرد  -31مادۀ 

سهامدار/سهامداران عمدۀ ناشر و اعمال تنبیه انضباطی در خصوص توجه به نوع تخلف نسبت به  تشخیص دهد، با

 نماید. مدیران ارشد آنها اقدام می
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به افشای سریعِ  ادر شده باشد، ناشر ملزمص فعلیترک یا  بدلیل عدم ارائۀ اطالعاتمرجع رسیدگی  در مواردی که رأی -32مادۀ 

یا انجام فعل مزبور اطالعات موردنیاز  ارسال که باشد. در صورتی میاقدامات مربوطه  فوری یا انجاماطالعات موردنیاز 

گزارش تخلفاتی مجدداً در کمیته مطرح خواهد شد. در این حالت باشد،  صورت نگرفته ،روز پس از ابالغ رأی 21ظرف

 از تنبیهات انضباطی را اعمال نماید.شدیدتری تواند درجۀ  میسیدگی مرجع ر

ارشد آنها مدیران آن، به  عمدۀ انیا سهامدار/سهامدارو تذکرها و اخطارهای موضوع این دستورالعمل، عالوه بر ناشر  -33مادۀ 

 نیز داده خواهد شد.

د، اقدامات الزم جهت جلوگیری از بروز تخلفِ در حد مسئولیت خوکه هر یک از مدیران ارشد،  در صورتی -1تبصره 

 یا تبرئه خواهد گردید. باشد، با ارائۀ مستنداتِ مربوطه، حسب مورد مشمول تخفیف  موضوعِ رأی را انجام داده

در صورتی مشمول تخفیف مدیره باشد، عضو مخالف  تخلفِ موضوعِ رأی، مربوط به تصمیمات هیئتچنانچه  -2تبصره 

و یا در صورت فراهم نبودن این  قید نموده باشدمدیره  هیئتاً در صورتجلسه احتدد که نظر خود را صرگر می تبرئهیا 

 امکان، نظر خود را کتباً به مدیر عامل شرکت و رئیس هیئت مدیره اعالم نموده باشد.

، که ناشر صورتی دراست. « اخطار کتبی با درج در پرونده 1»معادل « تذکر کتبی با درج در پرونده 3»: هر 34مادۀ 

اخطار کتبی با درج در پرونده یا معادل آن را دریافت  1ارشد آنها مدیران و یا هریک از  ۀ آنعمد انسهامدار/سهامدار

  د.نگرد میعمومی اعالم د، مشمول ننموده باش

فهرست عالم در شود از طریق ا صادر میاین دستورالعمل،  مفادموجب  اعالم عمومیِ آرای انضباطی که به -1تبصره 

 انجام خواهد شد.سایت رسمی سازمان در  مربوطه

  گردد. می "لغو پذیرش"مشمول  اخطار کتبی با درج در پرونده یا معادل آن را دریافت نموده باشد، 5 که ناشر : در صورتی 35مادۀ 

 طیی گزارشیی جهیت    شیود، مراتیب    "لغیو پیذیرش  "، مشمول موجب مفاد این دستورالعملناشر به  چنانچه -1 تبصره 

 شود. به هیئت پذیرش ارائه میدر خصوص لغو پذیرش گیری نهایی  تصمیم

یک یهات موضوع این دستورالعمل به ببرای مدت معین یا تخفیف تنتنبیه تعلیق تواند نسبت به  میمرجع رسیدگی  -36مادۀ 

  .قید نمایدرأی متن اً در تحارا صریا تعلیق جهات تخفیف  در اینصورت باید ،دام نمایدتر اق درجه پایین

که مجازات آنها از یک درجه باشند یا تکرار تخلفات بیش از دوبار به  در صورتی دستورالعملتخلفات موضوع این تعدد  -37مادۀ 

تواند درصورت تکرار یا تعدد  مرجع رسیدگی میمنجر به تشدید تنبیه انضباطی خواهد شد.  ،رسیدگیتشخیص مرجع 

 تبدیل کند.شدیدتر  ۀدرج یک به نضباطی رااتنبیه  ،تخلفات

تذکر با »ماه از تاریخ ابالغِ  31طی  ،آنهاو یا هریک از مدیران ارشد  ۀ آنعمد انکه ناشر، سهامدار/سهامدار صورتیدر  -38مادۀ 

، شود می استثنای تذکر بدون درج در پرونده( )به ، مرتکب تخلفِ دیگری که مشمول رأی انضباطی«درج در پرونده

 نخواهد گرفت.مورد استناد قرار  پس از آنحذف شده و آنها از پروندۀ تذکرِ کتبیِ مذکور د، ننگرد

 باشد. سال می 4در مورد اخطار کتبی، مدتِ ذکر شده در این ماده برای حذف اخطار،  -1 تبصره 
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ها، بازارهای خارج از بورس یا  یرۀ بورسمد یا عضو هیئتکه ناشر یا سهامدار/سهامداران عمدۀ آن نهاد مالی  درصورتی -39مادۀ 

 کنندۀ بررسیمرجع به باشند، آرای انضباطیِ صادره توسط مرجع رسیدگی، گذاری مرکزی و تسویه وجوه  شرکت سپرده

 گردد. و حسب مورد سبب سلب صالحیت مدیران متخلف می ارجاع شدهآنها تأیید صالحیت مدیران 

گذاری  ها، بازارهای خارج از بورس یا شرکت سپرده بورسدیرۀ نهادهای مالی، متقاضیان عضویت در هیئت م -1 تبصره 

که قبالً بموجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی شده باشند، آرای مذکور در  درصورتیمرکزی و تسویه وجوه 

 تأیید صالحیت عدملحاظ خواهد شد و حسب مورد سبب ه عضویت در هیئت مدیربررسی تأیید صالحیت آنها جهت 

 گردد. می متقاضی

های متقاضی پذیرش در بورس، قبالً بموجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی  که مدیران شرکت درصورتی -40مادۀ 

شده باشند، آرای مذکور در بررسی پذیرش شرکت لحاظ خواهد شد و حسب مورد، تا زمانیکه شرکت نسبت به تغییر 

 ننماید، شرکت در بورس پذیرفته نخواهد شد.مدیران متخلف اقدام 

، موضوع خصوص جنبۀ مجرمانۀ آنهااز جنبه تخلفاتی بوده و در   تنبیهات انضباطی ذکر شده در این دستورالعمل، صرفاً -41 مادۀ

 گردد. مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران پیگیری می

، عدم صالحیت و به استناد آرای انضباطی صادره تواند براساس پیشنهاد مرجع رسیدگی مان میهیئت مدیره ساز -42مادۀ 

گیری  به مراجع ذیصالح تصمیم و یا حسب مورد غیرمحرمانه ای هر یک از مدیران ارشد ناشر را به صورت محرمانه حرفه

 اعالم نماید. 

   باشد. یسه مجمع میدرخصوص مجامع عمومی ناشر، مرجع ذیصالح هیئت رئ -1تبصره  
 

 سایر موارد -فصل چهارم

 1384دی 18شده در بورس، مصوب  های پذیرفته انضباطی شرکت نامۀ آیین، دستورالعملاالجرا شدن این  از تاریخ الزم -43ۀ ماد

 لغوسازمان   مدیرۀ  هیئت 1385تیر  14نامه، مصوب  آن آیین 31الی 25شورای بورس، و دستورالعمل اجرایی مواد 

 شوند. می

 و  سازمان بورس به تصویب هیئت مدیرۀ 12/11/1387 تاریخ تبصره در 16 ماده و 44 فصل، 4در  دستورالعملاین  -44مادۀ 

 بهادار رسید.  اوراق


