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  به نام خدا
  
  

 "دهی دارندگان اطالعات نهانی نحوه گزارش"دستورالعمل اجرایی 
  
  

اوراق  بـازار  قانون 46ماده  2دهی دارندگان اطالعات نهانی، در اجراي تبصره  دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش
  .یدتوسط هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رس 11/10/86در جلسه مورخ بهادار 

  
  :ه در این دستورالعمل عبارتند ازاصطالحات بکار رفت )1 مادة
بـازار اوراق   قـانون  46مـادة   1عبارت است از هر یک از اشـخاص موضـوع تبصـرة    : "دهنده شخص گزارش") الف

  .باشد دهی می همان ماده مکلف به گزارش 2که براساس تبصرة  بهادار
به منظور اعـالم مشخصـات خـود بـه عنـوان دارنـدة        "دهنده شخص گزارش"فرمی است که ): 1(فرم شماره ) ب

  .کند ارسال میبورس و اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار تهران اطالعات نهانی تکمیل و به سازمان 
ه، هرگونه تغییـر  انجام معاملپس از مکلف به تکمیل آن  "دهنده شخص گزارش"فرمی است که ): 2(فرم شماره ) ج

  .باشد رابطۀ وي با ناشر اوراق بهادار میتغییر بهادار و یا در مالکیت اوراق 
و ارائۀ آن به سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و شـرکت     مکلف به تکمیل رکت فرمی است که ش): 3(فرم شماره ) د

  .باشد بورس اوراق بهادار تهران می
  

ـ   "دهنده اشخاص گزارش") 2 مادة دة اطالعـات نهـانی محسـوب    که نسبت به ناشر پذیرفته شده در بـورس دارن
  :عبارتند ازشوند  می
  مدیران شرکت شامل اعضاي هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیرعامل و معاونان آنان،) الف
  بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکالي شرکت،) ب
رکت را در اختیار دارنـد  سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد سهام ش) ج

  یا نمایندگان آنان،
کـه مالـک حـداقل    ) هلدینگ(هاي مادر  ربط یا نمایندگان شرکت مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیره و مدیران ذي) د

  پذیر باشند، ده درصد سهام یا داراي حداقل یک عضو در هیئت مدیرة شرکت سرمایه
سـازمان  . ت و یا موقعیت خود به اطالعات نهانی دسترسـی دارنـد  سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارا) هـ

  .تعیین نمایداین بند را حسب مورد تواند اشخاص مشمول  میبورس و اوراق بهادار 
  .باشند دهی می اشخاص حقیقی موضوع بندهاي این ماده، طبق این دستورالعمل مکلف به گزارش: تبصره
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از جملـه اطالعـات معـامالت اوراق بهـادار بـه      اطالعات مورد نظر مکلف است،  "دهنده شخص گزارش" )3 مادة
هاي مقرر در این ماده به اطالع سازمان بـورس   این دستورالعمل را ظرف مهلت "2و  1هاي شمارة  فرم"شرح 

  :برساندتهران و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار 
  .از اینکه به عنوان دارندة اطالعات نهانی شناخته شود روز پس 15حداکثر  "1فرم شمارة "تکمیل و ارائۀ  –الف 
  :روز پس از 15حداکثر  "2فرم شمارة "تکمیل و ارائۀ  –ب 

 انجام معامله •
 اوراق بهادارتغییر در مالکیت  •
  .با ناشر "دهنده شخص گزارش"رابطۀ تغییر  •

  
شـوند موظـف اسـت     یرفتـه مـی  که در بورس پذبهاداري مرتبط با ناشران اوراق  "دهنده شخص گزارش" )4 مادة

  .را پس از پذیرش در بورس و قبل از عرضۀ اولیۀ اوراق، تکمیل و ارائه نماید" 1فرم شمارة "
  

اي تغییر یابد که دیگر نسـبت بـه ناشـر دارنـدة      در صورتیکه رابطه شخص گزارش دهنده با ناشر به گونه )5 مادة
و بورس و اوراق بهـادار  به سازمان  2رم شمارة اطالعات نهانی محسوب نشود موظف است مراتب را طبق ف

  .اعالم کنداوراق بهادار تهران بورس 
 

بـه سـازمان بـورس و     "3فـرم شـمارة   "مطابق را  "دهنده اشخاص گزارش"شرکت مکلف است فهرست) 6 مادة
ف هرگونه تغییر در فهرسـت مزبـور بایـد ظـر    . گزارش دهدتهران اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار 

  .یک هفته اطالع داده شود
  

اسـت کـه ذیـل فرمهـاي      "اي دهنـده  شخص گـزارش "مسئولیت صحت اطالعات گزارش شده برعهده ) 7 مادة
  .نماید میمربوطه را امضا 

به صورت الکترونیکی، استفاده از عالیم شناسایی منحصـر بـه فـرد تخصـیص داده      در صورت تکمیل فرم :تبصره
ز قبیل شناسۀ کاربري و رمز عبور و امضاي الکترونیکی در حکـم امضـاي   ا "دهنده شخص گزارش"شده به 
  .االجرا شدن این دستورالعمل بوده و قابلیت استناد قانونی خواهد داشت از تاریخ الزمنامبرده 

  
شـوراي   25/7/1378مصـوب جلسـۀ   (نامۀ اجرایی انتشار اخبار معامالت براسـاس اطالعـات درونـی     آئین) 8 مادة

  .گردد یر مقررات مغایر این دستورالعمل لغو میو سا) بورس
  

  .باشد االجرا می الزم 1387تبصره به تصویب رسیده و از ابتداي سال  2ماده و  9این دستورالعمل در ) 9 مادة
  



 3 

  سازمان بورس و اوراق بهادار
  

  )اعالم وضعیت اولیه(دارندگان اطالعات نهانی  -)1(فرم شماره 
  

  ش دهندهمشخصات و آدرس شخص گزار .1
 :شماره شناسنامه  :نام پدر :نام خانوادگی:                                                                         نام 

                      :شمارة ملی  --/-- /--  :تاریخ تولد  :محل صدور شناسنامه 
  
  شخص گزارش دهنده نشانی. 2

  :صندوق پستی  :پستیکد   :پالك  :کوچه  :خیابان  :شهرستان  :استان
  :آدرس پست الکترونیکی  :همراهتلفن   :تلفن محل کار  :تلفن منزل

  
  و ناشر شخص گزارش دهنده رابطه. 3

  -- /-- /--      : 2اریخ مشمولیتت  :سمت  ه د  ج ب الف  :1نوع رابطه با ناشر  :نام ناشر
  -- /-- /--      : 3تاریخ مشمولیت  :سمت  ه د  ج ب الف  :نوع رابطه با ناشر  :نام ناشر

 
  مومت شخص گزارش دهندهیمشخصات همسرو اشخاص تحت وصایت، وکالت، والیت یاق. 4

  توضیحات  نوع رابطه شخص گزارش دهنده با نامبرده  شماره ملی  محل صدور شناسنامه  شماره شناسنامه  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف
     قیم ولی    وکیل     وصی      همسر                                
     قیم ولی    وکیل     وصی      همسر                                
     قیم ولی     وکیل    وصی      همسر                                

  
                                                

  :به شرح زیر 1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر  46ماده  1نوع رابطه با ناشر براساس تبصره  1
مدیره و  مدیرعامل و اعضاي هیئت) د . اختیار دارند یا نمایندگان آنان درصد سهام شرکت را در  از ده تکفل خود، بیش که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت سهامدارانی) ج .بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکالي شرکت) ب .آنان عامل، مدیرعامل و معاونان مدیره، هیئت مدیران شرکت شامل اعضاي هیئت) الف

 .رسی دارنددست "اطالعات نهانی"به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به  سایر اشخاصی که با توجه) هـ .پذیر باشند مدیرة شرکت سرمایه حداقل یک عضو در هیئت که مالک حداقل ده درصد سهام یا داراي) هلدینگ(هاي مادر  ربط یا نمایندگان شرکت ذي مدیران
 ن درشمول دارندگان اطالعات نهانی تاریخ قرار گرفت 2
 ن درشمول دارندگان اطالعات نهانی تاریخ قرار گرفت 3
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  بهادارشخص گزارش دهنده  اوراقاعالم اطالعات مالکیت . 5

  مالک کد معامالتی  3نحوه کسب مالکیت  تعداد  2نماد معامالتی  1اوراق بهادار نوع  شر اوراق بهادارنام نا
            
            
            

 
  ومت شخص گزارش دهندهمقی و اشخاص تحت وصایت، وکالت، والیت یا همسر بهادار اوراقاطالعات مالکیت  اعالم. 6

  مالک کد معامالتی  نحوه کسب مالکیت  تعداد  نماد معامالتی  اوراق بهادار نوع  شر اوراق بهادارنا نام  نام خانوادگی  نام
                
                
                

  
  : توضیحات    
  
  
  

 امضاء شخص گزارش دهنده      
  تکمیلتاریخ  

  .شخص گزارشگر باید تمامی صفحات پر شده را امضا نماید) الف

 .باشد می  84قانون بازار اوراق بهادارمصوب آذرماه  49ماده  ، ازجمله جرائمارائه ناقص، خالف واقع یا عدم ارائه اطالعات خواسته شده توسط شخص گزارش دهنده)ب

  

                                                
  .و سایر اوراق بهادار سهام، حق تقدم سهام، اوراق مشارکت، اوراق مشتقه ١
 .پر شودهستند، در بورس براي ناشرینی که داراي نماد معامالتی  این قسمت فقط 2
 قانونی قهري، معامالت یا انتقاالت حقوقی، :نحوه کسب مالکیت 3
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  رس و اوراق بهادارسازمان بو
  

  )اعالم اطالعات فعالیت(دارندگان اطالعات نهانی  -)2(فرم شماره 
  

  مشخصات و آدرس شخص گزارش دهنده .1
 :شماره شناسنامه    :نام پدر :نام خانوادگی:                                                                         نام 

                      :شمارة ملی  --/-- /--  :یخ تولدتار  :محل صدور شناسنامه 
  
  شخص گزارش دهندهتغییرات نشانی . 2

  :صندوق پستی  :کد پستی  :پالك  :کوچه  :خیابان  :شهرستان  :استان
  :آدرس پست الکترونیکی  :اهرهمتلفن   :تلفن محل کار  :تلفن منزل

 
  و ناشر شخص گزارش دهنده تغییرات رابطه. 3

  :توضیحات  ابطه قبلی با ناشرر  رابطه با ناشر  نام ناشر
 5درصورت قطع رابطه براساس مادة (

دستورالعمل مراتب همراه با علّت قطع 
  .)رابطه در این ستون درج شود

    تاریخ مشمولیت    سمت  نوع رابطه با ناشر    2تاریخ تغییر  سمت  1نوع رابطه با ناشر  
  --/-- /--     ه د  ج ب الف  --/-- /--     ه  د   ج  ب  الف  

 
   3خص گزارش دهندهومت شممشخصات همسرو اشخاص تحت وصایت، وکالت، والیت یا قی اتتغییر. 4

  4توضیحات  نوع رابطه شخص گزارش دهنده با نامبرده  شماره ملی  محل صدور شناسنامه  شماره شناسنامه  نام پدر  نام خانوادگی  نام
     قیم ولی    وکیل     وصی      همسر                              
     قیم ولی    وکیل     وصی      همسر                              

 

                                                
که  سهامدارانی) ج .بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکالي شرکت) ب .آنان عامل و معاونانعامل، مدیر مدیره، هیئت مدیران شرکت شامل اعضاي هیئت) الف: اطالعات نهانی عبارتند از  در این تبصره اشخاص دارنده .، پر شود1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر  46ماده  1نوع رابطه با ناشر براساس تبصره  1

سایر ) هـ .پذیر باشند مدیرة شرکت سرمایه حداقل یک عضو در هیئت که مالک حداقل ده درصد سهام یا داراي) هلدینگ(هاي مادر  ندگان شرکتربط یا نمای ذي مدیره و مدیران مدیرعامل و اعضاي هیئت) د . اختیار دارند یا نمایندگان آنان درصد سهام شرکت را در  از ده تکفل خود، بیش به تنهایی و یا به همراه افراد تحت
 .دسترسی دارند "اطالعات نهانی"به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به  اشخاصی که با توجه

 .نی پر شوددارندگان اطالعات نهاتغییر در مشمولیت تاریخ  2
  .ومت شخص گزارش دهنده پر می شودمقی والیت یا وکالت، همسر و اشخاص تحت وصایت، مشخصاتتغییرحذف، اضافه شدن و یا این قسمت در صورت  3
  .پر می شود یافته،در این قسمت شرح تغییرات شامل موارد حذف، اضافه یا تغییر 4
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  بهادارشخص گزارش دهنده  اوراقاعالم اطالعات مالکیت . 5
  اوراق بهادارآخرین موجودي   اوراق بهادار تحصیل شده است یا  واگذار شده  کد معامالتی  2نماد معامالتی  1بهادار اوراق نوع  شر اوراق بهادارنام نا

  
    تعداد  4نوع   3نحوه کسب مالکیت

                
                
                

  
  گزارش دهندهومت شخص مهمسرو اشخاص تحت وصایت، وکالت، والیت یا قی بهادار اوراقاعالم اطالعات مالکیت . 6

  اوراق بهادارآخرین موجودي   اوراق بهادار تحصیل شده است یا  واگذار شده  کد معامالتی  نماد معامالتی  اوراق بهادار نوع  شر اوراق بهادارنام شرکت نا  نام خانوادگی  نام شخص
  

    تعداد  نوع  نحوه کسب مالکیت
                    
                    
                    

 
  

  : توضیحات    
 امضاء شخص گزارش دهنده      

 امضاء تاریخ                  

  .شخص گزارشگر باید تمامی صفحات پر شده را امضا نماید) الف

 .باشد یم  84قانون بازار اوراق بهادارمصوب آذرماه  49ماده  ، ازجمله جرائمارائه ناقص، خالف واقع یا عدم ارائه اطالعات خواسته شده توسط شخص گزارش دهنده )ب

  

                                                
 و سایر اوراق بهاداراوراق مشتقه  مشارکت،اوراق  حق تقدم سهام، سهام،: نوع اوراق بهادار 1
 .پر شودهستند، در بورس براي ناشرینی که داراي نماد معامالتی  این قسمت فقط 2
 قانونی قهري، معامالت یا انتقاالت حقوقی، :نحوه کسب مالکیت 3
  .است واگذار شده وشامل تحصیل شده  ٤
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  سازمان بورس و اوراق بهادار
  

  شرکتدارندگان اطالعات نهانی اعالم فهرست  -)3(فرم شماره 
  : نام شرکت

  
  : تاریخ تهیه و ارسال

  
شماره   نام پدر  خانوادگی نام  نام  ردیف

  شناسنامه
محل صدور 
  تاریخ انتصاب  آخرین سمت  شماره ملی  تاریخ تولد  شناسنامه

                                      
                                      

                                      

                                      

                                      
                                      

  
  و مهر مدیر عامل شرکتامضاء     

 امضاء تاریخ                  

  


