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  اشخاص وابسته و تصویب معامالت اطالعات یافشاالزامات  دستورالعمل

  یو فرابورس یناشران بورس
 ي سازمان بورس و اوراق بهادار هيئت مديره 03/10/90مصوب 

گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و  در راستای حمایت از حقوق سرمایه

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب  7ماده  18و  11، 8فانه اوراق بهادار طبق بندهای منص

 تبصره به تصویب 5 و ماده 13در  3/10/1390در تاریخ  این دستورالعملمجلس شورای اسالمی(  1384آذرماه 

 تورالعمل، از تاریخ ابالغ آن، برایی سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. رعایت مفاد این دس هیئت مدیره

 الزامی است. پذیرفته شده در بورس و فرابورس های  شرکت

های  اجرایی افشای اطالعات شرکتدستورالعمل یك   شده در ماده های تعریف اصطالحات و واژه - 1مادۀ 

تعریف دامنه  بجز، 12شماره االجرا  الزماستاندارد حسابداری  6همچنین بند و  ثبت شده نزد سازمان

 اند: کار رفته بهضوابط حاضر ، با همان مفاهیم در است  شده تکمیلکه به شرح زیر  "اشخاص وابسته"

 باشد. منظور ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می ناشر : -

 وابسته عبارتند از: اشخاص :وابستهاشخاص  -

 ،12ستاندارد حسابداری شماره ا 6بند ذکر شده در  وابسته اشخاص .1

 ،یم و غیر مستقیم در اختیار دارندطور مستق را به ناشر%  از سهام 10اشخاصی که حداقل  .2

 ،اند بوده ناشر یا مدیرعامل مدیره سال اخیر عضو هیئت 2فعلی آن، در مدیران که  شرکتی .3

 د،باشن ناشرمل یا مدیرعا مدیره سال اخیر آن در حال حاضر عضو هیئت 2مدیران  شرکتی که .4

و ... )اعم از آنکه  ی بازنشستگیهاکارکنان، صندوق  مانند تعاونی ،ناشردارای روابط خاص با اشخاص  .5

 ا،هکنترل شوند یا خیر( و همچنین شرکتهای تحت کنترل آن ناشرتوسط 

 ،ناشرکننده یا دارای نفوذ قابل مالحظه در  مربوط به اشخاص کنترل مشارکت خاص .6

ها، مدیر  مانند مدیرمالی، مدیر پروژه ناشرهمانند معاونان مدیرعامل، مدیران اجرایی  اجراییمدیران ارشد  .7

  ،انسانی منابع

یا باشد و  نفوذ داشته مدیرانگیری  که بر تصمیم ناشرکننده مواد اولیه  مینهر مشتری و یا هر تأ .8

را تحت تأثیر قرار دهد.  بتواند تصمیمات پیرامون معامالتباشد و  ناشرتصمیمات آنها تحت نفوذ 

در طی دوره، از یك مشتری کسب گردد و یا  ناشر% از درآمد عملیاتی 30در صورتیکه حداقل همچنین 

کننده مواد اولیه انجام گردد، مشمول این تعریف  در طی دوره از یك تامین ناشر% از خرید 30حداقل 

 شد.خواهد 



 باشد. می ناشردیر عامل و اعضای هیئت مدیره ، مدر این دستورالعمل منظور از مدیران تبصره:

افشای "با عنوان  12مکلف است عالوه بر رعایت الزامات مقرر در استاندارد حسابداری شماره  ناشر - 2مادۀ 

 .دمفاد این مقررات را رعایت نمای ،"اطالعات اشخاص وابسته

به ترتیبی که معامله و با شرح مناسب وه گرباید به تفکیك هر  وابسته اشخاصبا  بااهمیت معامالت  - 3مادۀ 

افشا شود و از عبارات کلی دریافت، پرداخت، خرید، فروش و  این دستورالعمل ذکر شده است 4در ماده 

 اجاره استفاده نشود.

 شود. افشابه تفکیك هر معامله های ثابت باید خرید و فروش دارائی :1 تبصره

شود  در جهت تأمین مالی واحد گزارشگر و یا شخص وابسته انجام میهایی که ها و پرداختدریافت :2تبصره 

های  ایست در یادداشتب و می )شامل اصل و فرع(، جزء معامالت با اشخاص وابسته محسوب خواهد شد

م که مربوط به معامالت انجا دریافتها و پرداختهای دوره جاری ا. ضمنشود افشا های مالی توضیحی صورت

از قبیل ) مربوط به آنها و همچنین، تعدیالت انجام شده در دوره جاری باشد ی قبل میها گرفته در دوره

بایست افشا  می، تعدیالتبا ذکر دالیل  (الوصول در نظر گرفته شده طی دوره مطالبات مشکوک  هزینه

 گردد.

 رح زیر است:باید افشا شود به شو معامالت آنها حداقل اطالعاتی که در مورد اشخاص وابسته   - 4مادۀ 

 ،ناشروابستگی شخص وابسته با  نوع -

  معامالت انجام شده طی دوره به تفکیك هر شخص وابسته،و موضوع  مبلغ -

ای در طی دوره با  )حتی اگر معامله شدهنحوه تسویه و نرخ سود تضمین مانده حسابهای فیمابین،  -
 باشد.( شخص وابسته مزبور انجام نشده

 ،های فیمابینحساب مربوط به مانده الوصول ذخیره مطالبات مشکوک -

 ،ناشی از معامالت با اشخاص وابستهالوصول طی دوره  هزینه مطالبات سوخت شده و مشکوک -

 وامهای مرتبط با اشخاص وابسته،یا دریافت اقساط میزان بازپرداخت  -

 ،ها( بین اشخاص وابسته ها و بدهیانتقال منابع و تعهدات )دارایی -

 ،بالعکسبه نفع هریك از اشخاص وابسته و  ناشرتوسط  ارائه شده جزئیات هرگونه تضمین -

 ،به اشخاص وابسته )یا به سایرین، از طرف اشخاص وابسته( و بالعکس ناشرای  تعهدات سرمایه -

ارزش  وکارشناس رسمی، استعالم بها، برگزاری مناقصه یا مزایده و ...(  )نظریهنحوه تعیین قیمت  -
 ،معامالتمنصفانه 

 ،به تفکیك معامالت انجام شده با هر یك ناشی از معامالت با اشخاص وابستهیان( سود )ز -

 .ای سال قبل، شامل مانده حساب، سود )زیان( معامله اقالم مقایسه -

 برای هریك از طبقات زیر انجام شود:به تفکیك  افشای اطالعات اشخاص وابسته باید  - 5مادۀ 

 کننده، سهامدار کنترلدر یا شرکت ما -

 ،ناشربر  مالحظه  مشترک یا نفوذ قابل  کنترل  دارای شخاصا -



 تحت کنترل واحد،وه یا گرهای همشرکت -

 واحدهای تجاری فرعی، -

 ،واحدهای تجاری وابسته -

 های خاص،مشارکت -

 ،ناشر مدیره و مدیران ارشد اجرایی اعضای هیئت -

 سایر اشخاص وابسته -

های ماالی  همراه صورت به پیوستل باید مطابق با جداول اطالعات مربوط به اشخاص وابسته، حداق  - 6مادۀ 

اطالعات و اساناد الزم   سازمان،مکلف است در صورت درخواست  ناشرافشا گردد. ای  دوره ساالنه و میان

 .ارسال نمایدرا 

و همچنین مؤسسات  ناشرامل مدیره و مدیرع، اعضاء هیئتاصالحیه قانون تجارت 129ماده  اجرایدر  - 7مادۀ 
آنها مدیره و یا مدیرعامل یئتهشریك یا عضو  ناشرمدیره و یا مدیرعامل یی که اعضای هیئتها و شرکت

به طور مستقیم  شودمی ناشریا به حساب  ناشرمدیره در معامالتی که با توانند بدون اجازه هیئتباشند نمی
  یا سهیم شوند.طرف معامله واقع و مذکور در تبصره این ماده(  به شرح) یا غیرمستقیم

، معامله مدیر ذینفع بصورت غیر مستقیم از نظر مقررات این دستورالعمل ناشرمعامله اشخاص ذیل با  تبصره:
 این ماده خواهد بود: فادمشمول م تلقی شده و

( اعضاء هیئت االجرا الزم یاراشخاص حقوقی تحت کنترل )به مفهوم مذکور در استانداردهای حسابد .1
 .ناشرمل مدیره و مدیر عا

سسات و مؤ( االجرا الزم یاراشخاص حقوقی تحت کنترل )به مفهوم مذکور در استانداردهای حسابد .2
، شریك یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ناشرهایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت

 .باشند میآنها 

و  ناشرهمسر، فرزندان و همسران آنان، پدر، مادر، برادر و خواهر اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل   .3
به عناوینی از قبیل قیم یا وصی متولی  ناشرهمچنین اشخاصی که اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل 

 امور آنها است.
مدیره  باید به تصویب هیئتتجارت، اصالحیه قانون  129ماده  موضوعمعامالت با اشخاص وابسته   - 8مادۀ 

باید ترتیبی  ناشرمدیره، مدیر ذینفع، حق رأی ندارد.  گیری و تصویب در هیئت برسد و در جلسۀ تصمیم

نظریه کارشناس رسمی، استعالم  ل مبلغ معامله و مبنای تعیین آن،از قبی الزم اطالعاتاتخاذ نماید که 

ای مشابه، قیمت منصفانه، مشخصات کامل موضوع قرارداد، ه بها، برگزاری مناقصه یا مزایده یا روش

، منافع مستقیم یا غیرمستقیم مدیر ذینفع و ناشرمشخصات کامل طرف قرارداد و نوع وابستگی آن با 

گیری مناسب در اختیار  سمت وی در شخص طرف معامله و سایر اطالعات ضروری برای تصمیم

درخصوص نوع وابستگی  یر ذینفع نیز مکلف است اطالعات الزممددر این راستا،  مدیره قرار گیرد. هیئت

-گیری مناسب در اختیار هیئتتصمیمغیرمستقیم در طرفین معامله را جهت  وو درصد مالکیت مستقیم 

 مدیره قرار دهد.



باید منافع یکسان معامالت با اشخاص وابسته گیری در خصوص در هنگام تصمیم ناشرمدیره هیئت  - 9مادۀ 
را بر هر امر دیگری مقدم داشته و فقط در صورت متعارف و منصفانه بودن معامله، انجام  ناشرمداران سها

 گردد.واال متخلف محسوب میرا تصویب نماید ای  چنین معامله
مدیره مکلف است بالفاصله هیئت اصالحیه قانون تجارت، 129در مورد معامالت مشمول ماده  - 10مادۀ 

مطلع نماید و همچنین گزارش روشنی  بطور کتبی ای که اجازه آن داده شده استمعاملهرا از  ناشربازرس 
از آن حاوی کلیه شرایط معامله به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف 

، نظر خود شود که بصورت جداگانه و مشخص قرائت می است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله
 ای به همان مجمع تقدیم نماید.ره چنین معاملهرا دربا

اتخاذ تصمیم نسبت به معامله مذکور باید جدا از سایر موضوعات دستور جلسه مجمع عمومی صورت  تبصره:
ع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی مدر مج ذینفع در معامله مدیرگیرد و 

 جلسه قید گردد.یئت رئیسه مجمع کنترل و در صورتو این موضوع باید توسط ه دندار
قانون تجارت، چنانچه ارزش موضوع معامله  اصالحیه 129در صورت انجام معامالت موضوع ماده  - 11مادۀ 

 های مالی حسابرسی شده باشد: صورتمطابق آخرین  ناشری یدرصد دارا پنجمعادل یا بیش از 
 نماید: افشااطالعات زیر را  -ساعت 48داکثر ظرف ح-وراً مکلف است پس از انعقاد معامله ف ناشر .1

طرفین معامله، تاریخ انجام معامله، میزان سهام قیمت منصفانه معامله، موضوع معامله، مبلغ معامله، 
 ی ذینفع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اشخاص طرف معامله.هرمدیمدیرعامل یا عضو هیت

در خصوص شرایط معامله و منصفانه نظر کمیته حسابرسی را قرارداد،  مکلف است پیش از انعقاد ناشر .2
 دریافت کند. ،بودن آن

درصورت ارائه مستندات  توانندرا در اختیار دارند می ناشردرصد از سرمایه  پنج حداقلسهامدارانی که  .3
یر منصفانه بودن االجرا یا غ کافی حاکی از نقض قوانین، مقررات، مفاد اساسنامه یا استانداردهای الزم

نسبت به بررسی  از طریق انجام حسابرسی ویژه به هزینه متقاضی،از سازمان تقاضا نمایند تا معامله، 
 .موضوع و ارسال آن حسب مورد به مرجع ذیصالح اقدام نماید

، مدیر یا مدیر عامل آن در ناشردر صورت طرح دعوی از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی علیه   -12ماده 
های طرح دعوی در هیقانون بازار، پس از ارائه تأیید 37جع قضایی یا هیئت داوری موضوع ماده مرا

تواند اطالعات، اسناد و مدارک مرتبط با پرونده را به هریك از مراجع مذکور توسط خواهان، سازمان می
 ار دهد.کننده قرتشخیص خود از هریك از اشخاص تحت نظارت دریافت و در اختیار مقام رسیدگی

اصالحیه  129به غیر از اشخاص موضوع ماده – در صورتی که ارزش معامالت با سایر اشخاص وابسته -13ماده

های مالی حسابرسی شده معادل یا بیش از پنج درصد دارایی ناشر مطابق آخرین صورت -قانون تجارت

ده، بر معامالت با سایر که در این دستورالعمل آم 129مقررات حاکم بر معامالت مشول ماده باشد، 

 اشخاص وابسته نیز حاکم خواهد بود. 



 

 اطالعات مربوط به اشخاص وابسته: Xيادداشت شماره 

X- 1 :میلیون ریالارقام به "                                   ، به شرح زیر است:در طی سال معامالت با اشخاص وابسته" 

نام  

شخص 

 وابسته

نوع 

 1وابستگی

 1x13سال  2x13سال 

 
 معامله موضوع

 129آيا مشمول مفاد ماده

 باشد؟ می ق.ت

تعيين  نحوه

 2 قيمت

مبلغ 

 3معامله

سود)زيان( 

 معامله ناخالص

مانده 

 )بدهی( طلب

مبلغ 

 معامله
 سود)زيان( معامله

مانده 

 طلب)بدهی(

شرکت مادر/ 

 کننده سهامدارکنترل 
           

کنترل  داراي اشخاص

ذ قابل مشترک يا نفو 

 برشرکت مالحظه 

           

           

           

شرکتهاي همگروه/ 

 تحت کنترل واحد

           

           

           
واحدهاي تجاري 

 فرعی
           
           

واحدهاي تجاري 

 وابسته
           
           

 مشارکتهاي خاص
           

           

مديره و  اعضاي هيئت

 مديران ارشد اجرايی

           

           
           

ساير اشخاص 

 وابسته

           

           
           

 

 

 



 

 

افشا و در باید هر دو درصد از سهام آن را در اختیار دارد  5 که مدیره تست و هم یکی از اعضای هیئا شرکتدر صورتیکه طرف معامله، هم شرکت وابستۀ  ،تمام انواع وابستگی باید ذکر شود. بعبارت دیگر : 1

 جدول ارائه گردد.

 .مدیره رسمی یا هیئت گذاری توسط کارشناس مانند قیمت بازار یا قیمت: 2

  فتراق باید افشا شود.معامالت حقیقی، موارد ابر  بین شرایط معامالت با اشخاص وابسته و شرایط حاکماهمیت  وجود تفاوت با صورت در : 3

 تصویب معامالت فوق باید با رعایت مقررات دستورالعمل صورت پذیرد.: 4

X- 2   :به شرح زیر استانجام نشدهای با آنها  معامله ،ای که طی سال مانده حساب اشخاص وابسته ،: 

نام شخص 

 وابسته
 نوع وابستگی

 1x13سال  2x13سال 

 )دريافت( پرداخت
ه مطالبات تعديالت )هزين

 الوصول و ...(  مشکوک
مانده طلب )بدهی( مانده طلب )بدهی(

1 

      

    ×××2   

      

 

 است. به دلیل ................ تعدیل گردیده که باشد ریال می بالغ بر ........ میلیونشخص مزبور بابت طلب از  1x13 مالی سال پایانالوصول  ذخیره مطالبات مشکوک :1

  است. مزبور به دلیل ................ تعدیل گردیده طلب :2 


