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 :حاکمیت شرکتی ها و اقداماترویه

و مصوبات قبلی هیات مدیره در این خصوو،  هیوات مودیره بو       سازمان بورس و اوراق بهادار پیرو دستورالعمل حاکمیت شرکتی

نسبت ب  بررسی اقدامات انجام شوده در سو ش شورکت     حاکمیت شرکتی منظور حصول اطمینان از رعایت و جاری سازی اصول 

 :های فرعی و وابست  ب  شرح زیر اقدام نموده استرکتاصلی و ش

 :هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل فاقد محکومیت ق عی کیفری موثر  یا محکومیت انضباطی موضوو    -1

 .باشندقوانین و مقررات بازار سرمای  می

 .باشندمیاکثریت اعضای هیئت مدیره غیرموظف  -2

از تصویب هیئت مودیره و بودون رای ریوری از مودیر عینفو       موظف شدن اعضای هیئت مدیره پس  -3

 .ریردصورت می

وجود حداقل یک عضو غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره با تحصیالت و تجربو  موالی رعایوت شوده      -4

 .است

ها فاقد سمت مدیرعامل یوا عضوو موظوف هیئوت مودیره      اعضای موظف هیئت مدیره در سایر شرکت -5

( اصالتا و یا ب  نمایندری از شخص حقوقی)اعضای هیئت مدیره همچنین ممنوعیت عضویت . هستند

در خصوو، بنود مورکور     . شرکت ب  عنوان عضو غیرموظف رعایت شده اسوت  3همزمان در بیش از 

 .اندای ب  کمیت  انتصابات ارائ  نمودهاعضای هیئت مدیره اقرارنام 

 .ینف  رعایت شده استدر تعیین سمت اعضای هیئت مدیره  ممنوعیت رای ریری از عضو ع -6

ممنوعیت انتخاب همزمان مدیرعامل یا اشخا، زیر نظر مدیرعامل بو  عنووان رئویس هیئوت مودیره       -7

 .شودرعایت می

هوای رئویس هیئوت مودیره      منشور هیئت مدیره تدوین و شامل شرح وظایف  اختیارات و مسوئولیت  -8

ریری ئت مدیره و نحوه تصمیممدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره  نحوه تنظیم دستور جلسات هی

 .و تصویب آن  تدوین و ب  تصویب هیئت مدیره رسیده است
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 :های هیئت مدیرهوظایف و مسئولیت

هیئت مدیره نسبت ب  ایجاد  استمرار و تقویت ساز و کارهوای اثوربخش و مستندسوازی آنهوا جهوت       -9

 :نموده است کسب اطمینان معقول از تحقق اصول حاکمیت شرکتی ب  شرح زیر اقدام

 در   هیات مدیره جهت اثربخشوی چوارچوب حاکمیوت شورکتی    : اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی

ترتیب اقدامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی را بررسی و چارچوب و  (در صورت نیاز)طی سال مالی 

 .کنندمیمورد نیاز را اتخاع 

 ان نسوبت بو  پرداخوت سوود سوهام      حقوق سهامدار: حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها

ها در تصمیمات مجوام   سهامداران خرد ب  موق  و قبل از سود سهام سهامدار اصلی و اخر نظرات آن

 .شودعمومی حفظ می

 و توامین  ( هوا نسبت ب  پرداخوت عووارو و مالیوات   )حقوق دولت رعایت : رعایت حقوق سایر عینفعان

های هیئوت  در اولویت برنام ( ها طبق توافق انجام شدهنسبت ب  پرداخت ب  موق  طلب آن)کنندران 

 .باشدمدیره می

 باشود و  افزایش قیمت سهام ک  بیانگر عملکرد نسبتا م لووب شورکت موی   : انگیزه بخشی ب  عینفعان

همچنین هیات مدیره از طریق رعایت حقوق سهامداران و سایر عینفعان ب  شرح فوق الرکر  سعی در 

 .نفعان را داردافزایش انگیزه در عی

 طبوق دسوتورالعمل افشوای    هیات مدیره از طریق افشوای رویودادهای مهوم شورکت     : افشا و شفافیت

لیکن در خصو، تاخیرهای احتمالی ایجواد شوده    .داردشفافیت الزم را های بورسی  اطالعات شرکت

 .امور مالی شرکت مسئول جلوریری از تکرار تاخیر می باشد

 کنند  هیئت مدیره با توج  ب  تصمیمات نهایی ک  در شرکت اتخاع می: هپریری هیئت مدیرمسئولیت

 .مسئولیت اداره شرکت را طبق چارچوب حاکمیت شرکتی ب  عهده دارد
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سویمان  )فرعوی   هیئت مدیره نسبت ب  استقرار ساز و کارهای اصوول حاکمیوت شورکتی در شورکت     -11

الزم ب  عکر است ساز و کارهای حاکمیت شورکتی در   .اقدام نموده و بر اجرای آن نظارت دارد( نهاوند

از طورف حسوابرس   سوسس   و ابتدا ب  صورت دستوری از طرف شرکت اصلی ب  شورکت فرعوی ابوال    

 حاکمیت شورکتی اثربخشی اجرای چارچوب اقدامات صورت ررفت  برای  و فرعی شرکت اصلی داخلی

 .ریردمیمورد بررسی قرار  در شرکت فرعی

سوازی و از اسوتقرار سواز و کارهوا و الزاموات      ق سازمانی را در شرکت تدوین و پیادههیئت مدیره اخال -11

الزم ب  عکر است جهت سواز و کارهوا و الزاموات     .اجرایی اخالق سازمانی اطمینان حاصل نموده است

با توج  ب  ابال  منشور اخالق سازمانی ب  کارکنان  هیئت مدیره مقورر نموود   اجرایی اخالق سازمانی  

 .جهت ترویج و اجرای مفاهیم مربوط   روابط عمومی اقدامات الزم را انجام دهد در

هیئت مدیره اقدامات الزم را جهت استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثر بخش  بو  منظوور کسوب     -12

ها و مناب  شرکت در برابر اتالف و سوءاستفاده  تحقوق کوارایی و   اطمینان معقول از حفاظت از دارایی

شی عملیات شرکت  کیفیت رزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات برقرار نمووده  اثربخ

 .است

هیئت مدیره واحد حسابرسی داخلی را م ابق با ضوابط و مقررات سوازمان  تشوکیل و موورد نظوارت      -13

یان  منشور کمیتو  حسابرسوی  برنامو  سوال     8ماده  2از این بابت هیئت مدیره طبق بند  .دهدقرار می

 67الی  62بندهای  برنام  مرکور و طبق حسابرس داخلی و هیئت مدیره حسابرسی داخلی تصویب و

-حاکم بر رزارشگری مالی  اقودامات الزم را انجوام موی   های داخلی چک لیست رعایت الزامات کنترل

 .دهد

ت از طریوق رزارشوات حسابرسوی داخلوی و صورتجلسوا     هوای داخلوی را   هیئت مدیره سیستم کنترل -14

و افشوا   درج« های داخلیرزارش کنترل» ب  صورت ساالن  در بررسی و نتایج آن را کمیت  حسابرسی 

و حسابرس مستقل شرکت نیز در رزارش خود ب  مجم  عمومی صاحبان سوهام در خصوو، رعایوت    

های داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت م وابق بوا ضووابط و    استقرار و بکارریری سیستم کنترل

 .نمایدمیمرتبط  اظهارنظر  مقررات

هیئت مدیره ترتیبی اتخاع نموده ک  از رعایت کلی  قوانین و مقررات در خصو، دارنودران اطالعوات    -15

 .نهانی اطمینان حاصل شود
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های مربوط ب  نقض قوانین و مقررات و نارسایی در هیئت مدیره ساز و کاری برای جم  آوری رزارش -16

الزم ب  عکر اسوت   .و اطال  رسانی نموده و بر اجرای آن نظارت دارد شرکت و رسیدری ب  آنها تدوین

تشکیل واحد حسابرسی داخلی و اخر رزارشوات از واحود مورکور و همچنوین     هیئت مدیره از طریق 

را  نقوض قووانین و مقوررات و نارسوایی در شورکت     های تخصصوی  نکوات   بررسی صورتجلسات کمیت 

 .آوردآوری و رسیدری ب  عمل میجم 

هیئت مدیره فرآیندی را مستقر نموده ک  براساس آن هر سال  اثربخشی هیئت مودیره و مودیرعامل     -17

های تخصصی هیئت مدیره و همچنین اعضای هیئت مدیره عیوربط در  کمیت  حسابرسی  سایر کمیت 

زم ال .های مرکور ب  نحو مناسبی مسوتند نمووده اسوت   های فرعی و وابست  را ارزیابی و ارزیابیشرکت

و  (BSC)رزارشوات کوارت ارزیوابی متووازن      بررسوی  از طریوق  هور سوال    ب  عکر است هیئت مدیره

  عملکورد  صصی شرکت اصلی  فرعوی و وابسوت   های تخکمیت  حسابرسی و سایر کمیت  صورتجلسات

و همچنوین  هوای تخصصوی هیئوت مودیره     هیئت مدیره و مدیرعامل  کمیت  حسابرسی  سایر کمیت 

هوای مورکور بو  نحوو     های فرعی و وابست  را ارزیابی و ارزیوابی ره عیربط در شرکتاعضای هیئت مدی

 .نمایدمیمناسبی مستند 

تنظویم و نتوایج اجورای آن را     از طریق تصمیمات خود در هیئوت مودیره   هیات مدیره برنام  بهبود را -18

رشات حسابرسی داخلوی و  از طریق رزا هامورد پیگیری و ارزیابی قرار داده و از کیفیت اجرای آن برنام 

 .اطمینان حاصل نموده است های تخصصیصورتجلسات کمیت 

های اعضای هیئت در زمین  کسوب و کوار و حاکمیوت    ها و آراهیهیئت مدیره از ب  روز بودن مهارت -19

اطمینان یافتو  و ایون موضوو  را بو  نحوو مناسوبی        های مربوط    از طریق شرکت در کالسشرکتی

 .نمایدمیمستند 

هیئت مدیره از طراحی و اجرای مناسوب سواز و کارهوای برقوراری روابوط مووثر بوا سورمای  روراران           -21

امووری مورتبط   از این طریق امور سهام شرکت هر زمانی ک  سهامداران  .اطمینان حاصل نموده است

تمایل ارتباط با هر  سرمای  رراران بالفعل و بالقوهو چنانچ   رسانی کردهخدمت  داشت  باشند با سهام

 .شودیک از مدیران شرکت داشت  باشند  امکان ارتباط مستقیم برقرار می

مسئولیت اداره اثربخش جلسات هیئت مدیره و اطمینان از رنجاندن مسائل مهم و راهبردی شورکت   -21

 .در دستور جلسات هیئت مدیره  با رئیس هیئت مدیره است
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شود ک  از مناف  شرکت و سوهامداران حفاظوت   تایید و اجرا میمعامالت با اشخا، وابست  ب  شکلی  -22

همچنوین  . شوود کند و تضاد مناف  در معامالت با اشخا، وابست  توسط هیئت مدیره نظارت و افشا موی 

دستورالعمل الزامات افشای اطالعات و تصویب معامالت اشخا، وابسوت  ناشوران   »معامالت مرکور طبق 

 .رسد  مستندسازی و ب  تصویب هیئت مدیره میشناسایی« بورسی و فرابورسی

کمیت  حسابرسی  کمیت  ریسک و کمیت  انتصابات تحت نظور هیئوت مودیره و بوا شورایط و وظوایف        -23

ها پس از تشکیل جلسوات  و صورتجلسات آن تعیین شده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده است

 .شودتصمیم ب  هیات مدیره ارجا  داده می   جهت بررسی واز طریق دبیرخان  هیات مدیره هاآن

وی طبوق قووانین و مقوررات     . مدیر عامل مسوئولیت اصولی اموور اجرایوی شورکت را بور عهوده دارد        -24

های دقیق  ب  موقو  و شوفافی از عملکورد خوود و     تصمیمات و مصوبات هیات مدیره را اجرا و رزارش

 .دهدشرکت در اختیار هیات مدیره قرار می

دار مسوئولیت همواهنگی و مستندسوازی    دارای یک دبیرخان  مستقل هسوت کو  عهوده    هیات مدیره -25

آوری اطالعات موردنیاز و پیگیوری انجوام اموور کارشناسوی موورد درخواسوت       جلسات هیات مدیره  جم 

 .باشداعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره می

هوای تخصصوی   جلسات هیئت مدیره شامل اطالعوات ارسوالی کمیتو     مستندات و اطالعات مرتبط با -26

 .ریردهیئت مدیره  بدون هیج مانعی در اختیار دبیر هیئت مدیره قرار می

ای از موضوعات جلس  همراه با دعوتنام   ب  نحو و با فاصل  زمانی مناسبی بو  اطوال  اعضوای    خالص  -27

 .رسدهیئت مدیره می

دبیر هیئت مدیره ب  پیشونهاد رئویس   . بر عهده دبیر هیئت مدیره استریاست دبیرخان  هیئت مدیره  -28

 .کندهیئت مدیره و با تصویب هیئت مدیره انتخاب شده و زیر نظر رئیس هیئت مدیره انجام وظیف  می

مسئولیت تنظیم صورت مراکرات و مصوبات هیات مدیره  پیگیری مصوبات و تهی  روزارش از اجورای    -29

وی تمام مصووبات و صوورت موراکرات هیوات     . عهده دبیر هیات مدیره استمصوبات هیات مدیره بر 

 .کندمدیره را ب  ترتیب شماره و تاریخ جلس  نگهداری می

های اجرایی دبیرخان  هیئت مدیره در قالب منشوری ب  پیشنهاد رئیس هیئت مدیره تشکیالت و روی  -31

 .تدوین شده و ب  تصویب هیئت مدیره رسیده است
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ای ک  متناسب با عملکورد  قوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی ب  رون مبنای ح -31

 .آنان باشد  توسط هیئت مدیره تعیین شده است

غیور از آنچو  کو  در مجمو  عموومی      )ممنوعیت تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش یا سایر عنواوین   -32

 .ودشان  رعایت رردیده استبرای اعضای هیئت مدیره توسط خ( صاحبان سهام تصویب شده

هوای مناسوب   هیئت مدیره رعایت یکسان حقوق کلی  سهامداران از جمل  موارد زیر را با اتخواع رویو    -33

 .برقرار نموده است

 حضور سهامداران از طریق اطال  رسانی ب  : رای در مجام  عمومی صاحبان سهام حضور و اعمال حق

از طریوق  حوق رای در مجوام  عموومی    ام  کثیراالنتشوار و  موق  ب  آنها از طریق سامان  کدال و روزن

 .کاغری صورت می ریرد

 تمام اطالعات مالی و غیرموالی شورکت از طریوق    : العات ب  موق  و قابل اتکای شرکتدسترسی ب  اط

 .ریردسامان  کدال و درراه اینترنتی شرکت ب  موق  در اختیار سهامداران قرار می

 ملک و ثبت مالکیت سهام سهامداران ب  موق  و از طریق قوانونی انجوام   ت: تملک و ثبت مالکیت سهام

 .شودمی

  منواف  شورکت بو  موقو  و یکسوان و طبوق قووانین و مقوررات بوین          : سهیم بودن در مناف  شورکت

 .شودسهامداران تقسیم می

   ب  موق  و طبق قانون بین سوهامداران تقسویم موی     سود سهام شرکت: موق  سود سهامپرداخت ب-

 .شود

در زمانبندی پرداخت سود سهام  ممنوعیت پرداخت سود دارنودران سوهام کنترلوی  پویش از سوایر       -34

 .سهامداران رعایت شده است

 :جلسات هیئت مدیره

 .شودجلسات هیئت مدیره در ماه حداقل یکبار تشکیل می -35

ن جلسو  بو    های شش ماه  تعیین و در اولیترتیب و تاریخ بررزاری جلسات هیئت مدیره برای دوره -36

 .رسدتصویب هیئت مدیره می
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های تخصصی و دفعات حضوور هور   هیئت مدیره تعداد جلسات بررزار شده طی سال و جلسات کمیت  -37

یک از اعضای هیئت مدیره در جلسات را در رزارش ساالن  خود ب  مجم  عموومی صواحبان سوهام درج    

 .نموده است

ریورد و  ره با نظر رئیس هیئت مدیره تعیین موی ترتیب اولویت طرح دستور جلسات عادی هیئت مدی -38

م وابق  . ها داشت  باشنددر صورتیک  اکثریت اعضای هیئت مدیره مشترکا نظر دیگری در خصو، اولویت

 .با تصمیم اکثریت اقدام شده است

نظر مخالف هر یک از اعضای هیئت مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیئت مدیره ب  همراه دالیل  -39

 .شودت  عیل صورتجلس  قید میمخالف

 .شوددر مواردی ک  موضوعی از دستور جلسات خارج شده باشد  دالیل آن در صورتجلس  عنوان می -41

 :نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره

شورکت آرهوی   . در مواردی ک  انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور جلسو  مجمو  عموومی باشود     -41

 .نمایدبررزاری در روزنام  کثیر االنتشار شرکت آرهی می روز قبل از 25دعوت ب  مجم  را حداقل 

 :مجامع عمومی صاحبان سهام

قبل از تشکیل مجام  و اعمال حق رای  مالکیت و یا وکالت سهامداران توسوط هیئوت مودیره تاییود      -42

 .شودمی

 .مدیرعامل  اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیت  حسابرسی در مجام  عمومی حضور دارند -43

های مالی در دستور جلس  مجم  باشد  باالترین مقام موالی شورکت در   ک  تصویب صورت در مواردی -44

 .های مالی حضور دارندزمان طرح صورت

 .اکثریت اعضای هیئت مدیره در مجم  حضور دارند -45

تصمیمات الزم در خصو، بندهای رزارش حسوابرس مسوتقل و بوازرس قوانونی شورکت در صوورت        -46

 .شودیخالص  مراکرات مجم  منعکس م

حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیئوت مودیره و نحووه جبوران      -47

 .شودخدمات اعضای هیئت مدیره توسط مجم  عمومی صاحبان سهام تعیین می
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طی جلسات مجام  عمومی صاحبان سهام  فرصت کافی و معقول برای پرسش و پاسوخ سوهامداران و    -48

 .ودشهیئت مدیره فراهم می

برای تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجم  عمومی صواحبان سوهام  موضوو  در کمیتو       -49

حسابرسی مورد بحث و بررسی قرار ررفت  و دالیول تغییور و نتوایج بررسوی بو  هموراه پیشونهادهای        

 .شودکمیت  حسابرسی  ب  مجم  عمومی صاحبان سهام اعالم می

صد ارائ  پیشنهاد تغییر حسوابرس مسوتقل و بوازرس قوانونی را     در مواردی ک  شرکت یا سهامداران ق -51

قبل از پایان دوره تصدی سمت وی دارند  مراتب با عکر دلیل و بو  هموراه نظور کمیتو  حسابرسوی       

 .رسدروز قبل از بررزاری مجم  ب  اطال  سازمان بورس و اوراق بهادار می 11حداقل 

 :پاسخگویی و افشا

های مالی ساالن   از جمل  صورت)قوانین و مقررات افشای آن الزامی است هایی ک  طبق کلی  رزارش -51

هوای داخلوی و روزارش    رزارش تفسیری مدیریت  روزارش فعالیوت هیئوت مودیره  روزارش کنتورل      

پوس از تاییود سوازمان بوورس و اوراق بهوادار و قبول از برروزاری        ( حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکتی و ساختار آن  از طریق پایگاه اینترنتی شرکت در اختیوار   های حاکمیتمجم   همچنین روی 

 .عموم قرار ررفت  است

 :شوداطالعات زیر در یک یادداشت جداران  در رزارش تفسیری مدیریت افشا می -52

  ای اعضای هیئت مدیره و مودیرعامل  میوزان   نام  مشخصات کامل  تحصیالت  تجارب و مدارک حرف

 . یا غیرموظف بودن  مستقل بودن آنان مالکیت سهام آنان  موظف

 حقوق و مزایای مدیران اصلی. 

  های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنهاکمیت. 

  های حاکمیت شرکتی و ساختار آنروی. 


