
 1 

  
  
  

  دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات
   هاي ثبت شده نزد سازمان شرکت

  
  
  

 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران، مصوب آذرمـاه   45و مادة  7مادة  18و  11در اجراي بندهاي 
تصویب هیئـت   به 1386/05/03 تبصره در تاریخ  9ماده و  21فصل،  3مجلس شوراي اسالمی، این دستورالعمل در 
  .مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید

  
  تعاریف و اصطالحات -فصل اول

  

 1384مصوب آذرماه  ،قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران 1 ةهایی که در ماد و واژه اصطالحات  -1 مادة
هاي دیگر داراي  واژه. اند ر رفتهکا دستورالعمل بهاند، به همان مفاهیم در این  مجلس شوراي اسالمی تعریف شده

  :باشند معانی زیر می
 .آن در بورس پذیرفته شده باشد اوراق بهادارکه  ناشري :ناشر بورسی -1
ولی در بورس یا بازار خارج از بـورس  اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده  ناشري که :غیر بورسی ناشر -2

 .پذیرفته نشده است
ي که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شـده و در بـازار خـارج از بـورس     ناشر :ناشر بازار خارج از بورس -3

 .پذیرفته شده باشد
مطابق ضـوابط ایـن دسـتورالعمل     موقع اطالعات انتشار عمومی و بهارسال اطالعات به سازمان و : افشاء -4

 .باشد می
 .است این دستورالعمل ناشر، با رعایت شرایطمحض آگاهی  اطالعات بهافشاي  :افشاي فوري -5
و  ناشـر که بـر قیمـت اوراق بهـادار     ناشرمربوط به  ی دربارة رویدادها و تصمیماتاطالعات :اطالعات مهم -6

 .داشته باشد بااهمیت گذاران تأثیر تصمیم سرمایه
حاکی از وجود اطالعات مهمی است که بطور غیررسمی منتشر شده و توسط ناشـر تائیـد    اخباري :شایعه -7

 .ه باشدداشتبااهمیت تأثیر  ناشراوراق بهادار  رود بر قیمت مال میاحت و یا تکذیب نشده است
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داردهاي حسـابداري و  ناسـتا قـانون بـازار اوراق بهـادار،     هـا،  قانون مالیات قانون تجارت، منظور :مقررات -8
در خصوص بـازار   و سایر قوانین و ضوابط موضوعه سازمان ،مصوبات هیئت وزیران، شورا، ملی حسابرسی
 .باشد می ناشرار و اوراق بهاد

هـاي مـالی و عملیـاتی یـک واحـد تجـاري بـه منظـور کسـب منـافع از            سیاست راهبريتوانایی  :کنترل -9
 .هاي آن فعالیت

اطـالق   ناشـر نامتعارف در قیمت یا حجم دادوستد اوراق بهادار به هرگونه نوسان  :فعالیت نامتعارف بازار - 10
  .شود می

  
  

  کلیات - فصل دوم

 ،سـازمان هاي مورد نظر  مطابق فرم ،در مهلت مقرررا  موضوع این دستورالعملاطالعات ست موظف ا ناشر -2 مادة
بـه  که به تأیید دارندگان امضاي مجاز رسیده باشد،  خودکاغذي در سربرگ رسمی  یا بصورت الکترونیکی و

  .کند جهت اطالع عموم منتشر نماید طرقی که سازمان تعیین میبه زمان  هم سازمان ارسال و

وضـوع ایـن   هـاي م  و همچنـین مفـاد و نحـوة تنظـیم گـزارش      ناشـر مالی و کنتـرل داخلـی    هاي سیستم -3 ادةم
 .باشدمقررات مطابق باید دستورالعمل، 

 ۀدر زمینـ  الزامـات حـداقل   شـده اسـت،  تأکید که در این دستورالعمل  هاي افشاء ها و روش موارد، ضرورت -4 مادة
بر عهدة  ،مهم است و باید افشاي فوري شود که اطالعاتی سایرخیص تعیین و تش. باشد افشاء اطالعات می

  .است ناشر

تـأثیر   داراي اطالعـات  .باشدبه دور از جانبداري و  به موقع، قابل اتکا باید از سوي ناشر افشاشدهاطالعات  -5 مادة
مهـم  اطالعات  .ودافشا ششود،  تأثیر مثبت منتشر میداراي منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطالعات 

 .ارائه شودو تا حد امکان بصورت کمی دقیق ، صریحباید 

انتخـابی  یـا  نباید به صـورت فـردي و    سایریننگاران، سهامداران و  گران، روزنامه به تحلیلاطالعات ارائۀ  -6 مادة
  .باشدبا رعایت مفاد این دستورالعمل افشاء شده  قبالًمگر اینکه اطالعات مزبور  ،باشد
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  موارد افشاء -فصل سوم
 

 اي دوره میان وساالنه هاي مالی  ها و صورت گزارش: بخش اول
هایی که  فرم استانداردهاي ملی و یا مطابقزیر را  هاي مالی ها و صورت مکلف است گزارش بورسی ناشر - 7 مادة

  :افشا نماید و تهیههاي مقرر  ظرف مهلتشود،  توسط سازمان ارائه می
برگـزاري  روز قبـل از   10 حـداقل  اصلی و تلفیقی گـروه،  شرکت ةحسابرسی شد ۀساالنهاي مالی  صورت -1

 .ماه پس از پایان سال مالی 4و حداکثر عادي  مجمع عمومی
مجمـع   برگـزاري  روز قبل از 10 در مورد آن، حداقلحسابرس اظهارنظر و به مجامع مدیره  گزارش هیئت -2

 .عمومی
پـس از پایـان    روز 30حداکثر  ،حسابرسی نشده ۀماه 9 و 6، 3 يا دوره میانهاي مالی  اطالعات و صورت -3

 .سه ماهه مقاطع
ماهه و در مورد  6روز بعد از پایان دورة  60ماهۀ حسابرسی شده حداکثر  6اي  دوره هاي مالی میان صورت -4

 . هماه 6روز پس از پایان دورة  75هاي مالی تلفیقی هستند، حداکثر  که ملزم به تهیۀ صورت هایی شرکت
هـایی   و در مورد شـرکت  روز پس از پایان سال مالی 60هاي مالی ساالنۀ حسابرسی نشده حداکثر  صورت -5

 .روز پس از پایان سال مالی 90تلفیقی هستند حداکثر  مالی هاي که ملزم به تهیه صورت
قبـل از   روز 30 قلحدا ساالنۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروهبینی عملکرد  و پیشهاي آتی مدیریت  برنامه  -6

  .روز پس از ارائه توسط ناشر 20و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر  شروع سال مالی جدید
ماهـه حـداکثر    9 و 6، 3بر اساس عملکرد واقعـی ساالنۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه، بینی عملکرد  پیش -7

 6عملکرد واقعی  بینی براساس پیشو اظهارنظر حسابرس نسبت به  سه ماهه مقاطعروز پس از پایان  30
 .توسط ناشر آن روز پس از ارائه 20حداکثر  ماهه

  بینـی عملکـرد   اهمیـت در پـیش   تغییر بـا  در سایر مواردي که منجر بهحسابرسی شده بینی عملکرد  پیش -8
  .ناشرتوسط حسابرسی نشده ارائۀ اطالعات  روز پس از 20حداکثر  ،گردد می

 10هلدینگ در پایان هـر مـاه حـداکثر    و  گذاري اي سرمایهه شرکت هاي گذاري سرمایهاطالعات پرتفوي  -9
 .روز پس از پایان ماه

 :تحت کنترلهاي  هاي مالی شرکت اطالعات و صورت - 10
برگـزاري  روز قبـل از   10 حداقل، تحت کنترلهاي  شرکتحسابرسی شدة  ۀهاي مالی ساالن صورت - 1-10

 . عادي ساالنۀ شرکت اصلی مجمع عمومی
هـاي   مطابق مهلـت  ،تحت کنترلهاي  ماهۀ حسابرسی شدة شرکت 6اي  دوره هاي مالی میان صورت - 2-10

شـده نـزد سـازمان نیسـتند، بـه       که ثبـت  تحت کنترلی هاي در مورد شرکت. این ماده 4مقرر در بند 
 .کند هاي مالی حسابرسی نشده کفایت می ناشر و در صورت تأیید سازمان، ارائۀ صورتدرخواست 
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 گـذاري  که فعالیت اصلی آنها سـرمایه  تحت کنترلیهاي  هاي شرکت اريگذ اطالعات پرتفوي سرمایه  -3-10
 .پس از پایان دورة سه ماهه روز 30حداکثر  ماهه، 12 و 9، 6، 3باشد، در مقاطع  می در اوراق بهادار

و  3، 2، 1بنـدهاي  اطالعات مورد نظر در  افشايتهیه و  فقط موظف بهناشران غیربورسی : 1تبصرة 
   .اختیاري است توسط آنها اطالعات مندرج در سایر بندهاي این ماده افشاياشند و ب این ماده می 4

، 4، 3، 2، 1اطالعات مندرج در بنـدهاي   افشايناشران بازار خارج از بورس فقط موظف به : 2تبصرة 
 توسـط آنهـا   اطالعات مندرج در سایر بنـدهاي ایـن مـاده    افشايباشند و  این ماده می 10و  9، 8، 6

  .ري استاختیا
کـد   بـا (پردازنـد   میاوراق بهادار که عمدتاً به خرید و فروش گري مالی  هاي واسطه شرکت: 3تبصرة 
مسـتثنی  ایـن مـاده    7 اطالعات مورد نظر در بند افشاياز ) ISICمطابق استاندارد  99-65 صنعت
  .باشند می

 بـازار خـارج از بـورس   ان ناشردر خصوص این ماده،  9اطالعات مندرج در بند زمان ارسال  :4تبصرة 
  .باشد می ههما  سهدورة در پایان هر 

اي موضوع این مـاده قبـل از    دوره هاي مالی ساالنه و میان ها و صورت در صورتیکه گزارش: 5تبصرة 
  .گردد افشاتوسط ناشر مهلت مقرر در این ماده تهیه شده باشند، باید فوراً 

هاي مالی توسـط ناشـر،    ها و صورت از ارائه گزارش حسابرسان معتمد سازمان موظفند پس: 6تبصرة 
اظهـارنظر و صـدور گـزارش اقـدام      ارائه هاي مقرر در این دستورالعمل نسبت به حداکثر ظرف مهلت

  .نمایند
 
  مجامع عمومی: بخش دوم

هـاي   تـاریخ، محـل تشـکیل و دسـتور جلسـۀ مجـامع عمـومی را در روزنامـه         ،زمـان موظـف اسـت    ناشر -8 مادة
دسـتور   .نمایدافشا  روز قبل از برگزاري مجمع 10حداقل را  مراتبدرج و  و سایت اینترنتی خود نتشارکثیراال

موضوعات مهـم از قبیـل انتخـاب اعضـاي هیئـت مـدیره،       . جلسه مجامع عمومی باید صریح و واضح باشد
ها و تغییر موضوع فعالیت، باید مشخصاً در دسـتور   انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته

  .باشد نمی"سایر موارد"جلسه قید شود و قابل طرح در بخش

یـک هفتـه   حداکثر ظـرف مـدت    عالوه بر افشاي فوري تصمیمات مجامع عمومی خود، ف استموظ ناشر -9مادة 
   .نماید فشاا مجمع را ۀرئیس جلسۀ مورد تأیید هیئت از صورت متنیاز برگزاري مجامع عمومی،  پس

روز پس از تاریخ تشـکیل مجمـع    10ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومی را حداکثر ظرف مدت  -10 مادة
 .اي از آن را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابالغ ثبت، افشا نماید ها ارائه و نسخه مرجع ثبت شرکت به

در اختیار هیئت مدیره بوده و دستور جلسۀ هیئـت مـدیره تصـویب اجـراي      هیسرما شیکه افزا یدر صورت -11 مادة
مراتـب را   ،جلسۀ هیئت مدیره يبرگزار خیقبل از تار روز 10موظف است حداقل ناشر  ،باشدافزایش سرمایه 
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، مجمـع  برگـزاري  پـس از  روز کـاري  3ظرف حداکثر  ،عالوه بر افشاي فوري تصمیمات اتخاذ شدهو افشا 
  .دینماافشا  را رهیمد اتیه ياعضا دییجلسۀ مورد تا صورتمتن 

برگـزاري  از قبل را پیشنهادي توسط هیئت مدیره بندي پرداخت سودنقدي  ناشر موظف است جدول زمان -12 مادة
در صورتی که مجمع عمومی عـادي سـود نقـدي بیشـتري را نسـبت بـه       . افشا نمایدعادي   عمومی  مجمع

و  اصـالح بایست متناسب با آن  جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي می ،پیشنهاد هیئت مدیره تصویب نماید
 .روز پس از تاریخ مجمع افشا گردد 30حداکثر ظرف 

  
  اطالعات مهم: بخش سوم

   :استزیر  به شرح اطالعات مهمبرخی از مصادیق . باشد می موظف به افشاي فوري اطالعات مهم ناشر - 13 مادة
 

  :از قبیل ناشرعملکرد  نتایج و مالی وضعیت فعالیت، رویدادهاي مؤثر بر –الف 
  .ناشرتوقف تمام یا بخشی از فعالیت تعلیق یا  -
 .ناشرتغییر در نوع فعالیت اصلی  -
، که تأثیر بااهمیتی بـر وضـعیت   صورت مستقیم یا غیرمستقیم بهها  سایر شرکتسهام  گذاريتحصیل یا وا -

 .داشته باشد ناشرجاري یا آتی عملکرد 
 .و نتیجۀ آن هاي بااهمیت ها و مزایده مناقصهبرگزاري یا مشارکت در  -
 .همراه دالیل و آثار مالی ناشی از آن به تغییر در روش یا رویۀ حسابداري -
 .ناشر مدیرعامل تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی وتعیین و تغییر  ،مدیره ر ترکیب اعضاء هیئتتغییر د -
 .مهم هايقراردادیا هرگونه تغییرات اساسی  انحالل ،انعقاد -
، ورود در دعاوي مهم یا جلب دعاوي مهم یا ارجـاع اختالفـات مهـم    ناشرعلیۀ  له یا مطروحهدعاوي مهم  -

ها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع مهم حقـوقی  دادگاهقطعی  آراي ۀنتیجاعالم و نیز به داوري 
 .که بر قیمت اوراق بهادار ناشر اثرگذار باشد

 .ناشرکنندة مواد اولیۀ  هاي تأمین توجه توسط شرکت کشف منابع قابلیا  کشف ذخایر و منابع طبیعی -
 مشـتریان  یـا فنـاوري، بـازار فـروش    ، بع اولیهدستیابی به مناارائۀ خدمات جدید، تولید محصوالت جدید،  -

 .جدید
 .و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال اسم یا عالمت تجاري امتیاز تجاريو فعالیت  مجوزیا لغو تعلیق  ،تأیید -
  .گذاري و هرگونه تغییر بااهمیت در آن هاي سرمایه طرحمشخصات  -
 .ناشرکنندگان عمدة  ر مشتریان یا عرضهیا تغیی ناشرکنندگان عمدة  توقف فعالیت مشتریان یا عرضه -
 .آن کت مادرناشر یا شر اعالم ورشکستگی، ي ناشرعدم توانایی در اجراي تعهدات و قراردادها -
 .اعالم میزان سپرده بابت خسارات احتمالی طرح دعاوي یا جلوگیري از اجراي احکام -
 .تصمیمات مجامع عمومی ناشر -
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  :از قبیل ناشرر سرمایه و تأمین منابع مالی تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختا –ب 
 .تحت کنترلهاي  یا شرکت ناشرافزایش یا کاهش سرمایۀ  -
 .انتشار اوراق بهادار جدید -
 .ناشرسیاست تقسیم سود در  تغییر -
ــگ  عوامــل تأثیرگــذار - ــۀ  ،در ســایر اجــزاء ســاختار ســرمایه از قبیــل قراردادهــاي لیزین ــا ارائ تضــمین ی

 .بااهمیت و تأمین مالی خارج از ترازنامههاي بانکی  نامه ضمانت
 .ناشراستقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقایسه با گردش عملیات مالی  -
 

  :از قبیل ناشر مالکیت تغییر در ساختار –ج 
  .شرکت تغییر یابدنحوي که کنترل  ناشر بهتغییر عمده در ساختار مالکیت  -
 .و ترکیب حصیل، تمانند ادغام ناشرتغییر در ساختار  -
 

  :گذاران از قبیل و تصمیم سرمایه ناشرسایر اطالعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار  –د 
 .ناشرمنظور تغییر ساختار  تجهیزات بهآالت و  ماشینانتقال یا واگذاري  -
 .ناشر هاي فروش بااهمیت دارایییا  خرید -
 .ناشرهاي  رهن بخش قابل توجهی از دارایی توثیق یا فک -
 .ااهمیتاحتمالی بهاي  جاد یا منتفی شدن بدهیای -
 .همراه دالیل مربوطه آتی مدیریت، بههاي  یا برنامه ناشربینی عملکرد  تغییر بااهمیت در پیش -
 .به همراه دالیل مربوطه بینی پیش آیندة قابل در ناشرهاي  درآمدها و هزینهبااهمیت افزایش یا کاهش  -
یـا ورود خسـارت بـه    ...) سـوزي، سـیل، زلزلـه و    آتش(دهاي طبیعی ناشی از رویدابااهمیت ورود خسارت  -

 .ناشری و غیرعملیاتی عملیاتهاي  فعالیتواسطۀ انجام 
 .تعدیالت سنواتی بااهمیت -
 .بورس و دالیل آنشده در  هاي پذیرفته از فهرست شرکت خروجدرخواست براي  -
و نتـایج   همیتی بر فعالیت، وضـعیت مـالی  هاي تحت کنترل که اثر با ا هرگونه رویداد و یا تغییر در شرکت -

 .دارد )اصلی( عملکرد شرکت مادر
هـاي آتـی مـدیریت را     بینی عملکـرد شـرکت یـا برنامـه     ناشر موظف است تغییر بااهمیت در پیش: تبصره
روز  2شـده حـداکثر ظـرف     هاي تعیـین  افشا و گزارش مربوط را در فرم ، بالفاصلهمربوطههمراه دالیل  به

 .ارائه نماید سازمان به کاري بعد

 کننده و یا مسـتندات جعلـی   و یا گمراه که حاوي اطالعات خالف واقع یدر صورت انتشار شایعه یا گزارش -14 مادة
را بـه  شایعه یـا گـزارش مزبـور    اطالعات و توضیحات کافی در خصوص بالفاصله ، مکلف است ناشرباشد، 

 .سازمان ارسال و براي اطالع عموم افشا نماید
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هـاي   پس از رفـع محـدودیت  (با تأخیر  ،عدم افشابه  الزامبا تواند در موارد زیر، اطالعات مهم را  می ناشر -15 ةماد
  :افشا نماید )ذیل

  .شود ناشربراي بااهمیت النفع  موجب زیان یا عدمافشاي فوري الف ـ 
  .شددر حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده با ناشر ـ ب
  .رقیب فراهم کند هاي افشاي فوري مزایاي قابل توجهی براي شرکت ـ ج

  .د ـ موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد
هاي فوق نسبت به افشاي فوري اطالعـات اقـدام نمـوده و     پس از رفع محدودیت ناشر مکلف است: تبصره

  .تندات الزم به سازمان اعالم نمایددالیل استناد به هر یک از بندهاي این ماده را به همراه مس

منجر به اشاعۀ اطالعـات مزبـور یـا دادوسـتد      15در صورتی که تأخیر در افشاي اطالعات موضوع مادة  -16مادة 
  .مکلف به افشاي فوري آن اطالعات است ناشرشود، یا فعالیت نامتعارف بازار متکی به اطالعات نهانی 

  :ملزم به رعایت موارد زیر است ، ناشر16اطالعات افشاء نشده موضوع مادة  شارجلوگیري از انتبه منظور  -17مادة 
باشد و این اطالعـات صـرفاً    و کارکنان ذیصالح ناشر دسترسی به اطالعات مزبور محدود به مدیران  ـ الف

  .در اختیار آنها قرار گیرد اشخاصدر رابطه با وظایف و مسئولیت 
مشـاوران   ، حسابرسـان، عات مزبور در اختیار کارکنان، وکال، حسابداراندر صورتی که الزم باشد اطالـ ب   

بـودن ایـن اطالعـات و ممنوعیـت اسـتفادة       یننهـا قـرار گیـرد،   ناشر یا سایر اشخاص ذیصالح  مالی
  .شود تأکیدشخصی از آن در دادوستد متکی به اطالعات نهانی به آنها 

مـاده  ) 1(ص دارنده اطالعات نهانی موضوع تبصـره  اشخاص مذکور در این ماده جزء مصادیق اشخا: تبصره
  .شوند محسوب می 1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ) 46(

کلیه ناشران موضوع این دستورالعمل موظفند سایر اطالعات مورد درخواست سازمان را حسب مورد افشـا   -18مادة 
  .نمایند

  .عموم اعالم نماید ، بهد و ناشر را حسب مورد جهت اطالعتواند مکاتبات فیمابین خو سازمان می -19مادة 

در صورت عدم رعایت هر یک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قـانون بـازار اوراق    -20مادة 
  .گردد میانضباطی مربوطه پیگیري مقررات بهادار جمهوري اسالمی ایران و 

  . باشد االجرا می صویب هیئت مدیره سازمان الزمپس از ت ماه یکاین دستورالعمل  -21مادة 
  


