
































   
  

  كنترلي و مديريتي غير كنترلي  ارائه اطالعات از سوي متقاضيان خريد  در معامله عمده":   1-1شمارة  فرم 

  :اطالعات معامله عمده   - 1

  مديريتي غير كنترلي                      كنترلي   : نوع معامله عمده   :تاريخ عرضه  :نام سهم يا حق تقدم سهم مورد عرضه  
  شرايطي    نقدي          :    معامله  نوع تسويه  :نام عرضه كننده   :د عرضه حجم سهام مور

 
  : ليست متقاضيان خريد -2

  نوع شخصيت   نام متقاضي  رديف
  )حقيقي/ حقوقي ( 

تعداد سهام يا حق تقدم 
  سهام  مورد تقاضا

سهام شركت  درصد از كل
   موضوع معامله عمده

1          
2          
3          
4          
5          

        جمع
 :مشخصات متقاضيان حقيقي  -3

شماره   نام خانوادگي   نام  رديف
  شناسنامه

ارئه تاييد   آدرس و شماره تلفن  كد پستي  كد ملي  نام پدر
  3فرم شماره 

 مستندات تمكن ماليفهرست 
 ارائه شده از سوي شخص حقيقي 

1                    
2                    
3                    
4                    

  

 :فرم  شماره سريال

 :تاريخ تكميل فرم 



   
    

  :قوقي مشخصات متقاضيان ح

 :به تفكيك ارائه گردد  متقاضي  براي هر شخص حقوقياين جدول 

  :تاريخ تاسيس   :محل ثبت   : شماره ثبت   :نام شخص حقوقي 

  هاي مالي حسابرسي شده آخرين سال مالي تاييد ارائه صورت  :   4تاييد ارائه فرم شماره   :كدپستي   :شناسه ملي 

  :گاه قانوني و تلفن تآدرس اقام

  :خصات مديران شخص حقوقي متقاضي مش
شماره   نام خانوادگي   نام  رديف

 شناسنامه
تاييد ارائه فرم شماره   آدرس و شماره تلفن  كد پستي  كد ملي  نام پدر

5  
           

           

           

           

           

           

  :مشخصات ذينفعان نهايي عمده شخص حقوقي متقاضي 

شماره   انوادگي نام خ  نام  رديف
 شناسنامه

  آدرس و شماره تلفن  كد پستي  كد ملي  نام پدر

         

         

         

         



   
  :ساير اطالعات و مستندات  

 به پيوست ارائه شده است   "رابورس ايرانضوابط مربوط به شرايط خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و ف 6تعهدنامه موضوع ماده " 6فرم شمارة  -1

 ارائه نشده است  8براي معامالت كنترلي  ارائه گرديده است               با عنايت به اينكه معامله غير كنترلي است فرم شماره  "برنامه اداره شركت  " 7فرم شمارة  -2

  

صحت اطالعات ارائه ط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب شوراي عالي بورس اين شركت با آگاهي از مقررات و ضوابط مربو/ اينجانبان/ اينجانب
كنندگان ذيل اين امضاء/ كنندهو كيفري از اين جهت به عهده امضاء) ضامني بين اعضاء كنسرسيومدر صورت تشكيل كنسرسيوم مسئوليت مدني ت(شده را تأييد نموده و چنانچه خالف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئوليت مدني 

  .اين شركت متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود/ اينجانبان/ فرم بوده و چنانچه از اين بابت خسارتي متوجه هر شخصي گردد، اينجانب

  :امضاي متقاضيان حقيقي  

 :ي          تاريخ                                   امضانام و نام خانوادگ -1
 :نام و نام خانوادگي          تاريخ                                   امضا -2
 :نام و نام خانوادگي          تاريخ                                   امضا -3

  

  :  اشخاص حقوقي متقاضي و مهر شركت صاحبان امضاي امضاي 

 مهر شركت                     تاريخ               نام شركت             نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز                        

  
  
  

 مهر شركت                     تاريخ               نام شركت             نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز                        



   

  

  "كنترلي و مديريتي غير كنترلي اطالعات معامالت عمده بررسي: "  2شمارة  فرم 

  :اطالعات معامله عمده   - 1

  :تاريخ عرضه  :نام سهم يا حق تقدم سهم مورد عرضه  
  :نام عرضه كننده   :حجم سهام مورد عرضه 

  نقدي          شرايطي :  نوع تسويه    تي غير كنترلي          غير مديريتيكنترلي        مديري: نوع معامله عمده 
             ساير          بيمه           ندارد          بانك: آيا محدوديت مقرراتي خاصي در نقل و انتقال سهام شركت وجود دارد 

  

  :ليست متقاضيان خريد -2

  نوع شخصيت   نام متقاضي  رديف
  )حقيقي/ قي حقو( 

تعداد سهام يا حق تقدم 
  سهام  مورد تقاضا

سهام شركت  درصد از كل
   موضوع معامله عمده

شناسايي كامل 
  *مشتري

1            
2            
3            
4            
5            

          جمع
 .ص شودمشخ دستورالعمل شناسايي مشتريان با عالمت 4ماده  طبق مقررات مشترياناين ستون پس از انجام شناسايي  *

 : 2كنترل معيارهاي مادة  -3
  .گردد جداول اين بند صرفاً براي معامالت كنترلي و مديريتي غير كنترلي تكميل مي

رعايت :  1بند  نام  رديف
مقررات  پولشويي 
در تجهيز منابع  

  1معامله

  : 2بند 
  2عدم سوء سابقه جرايم مالي

  : 3بند
عدم قرار داشتن در ليست 

  3بدهكاران عمده

  : 4بند 
 در  عدم سو ء سابقه  با اهميت

هاي تحت نظارت  اداره تشكل
  4در بازار سرمايه

  مستند  بررسي  وضعيت  مستند  بررسي  وضعيت مستند  بررسي وضعيت
  متقاضيان حقيقي

1                  
2                  
3                  

  متقاضيان حقوقي
1              
2          
3          

                                                            
  مشكوك به شرح مستندات پيوست -2موردي مشاهده نگرديد   - 1هاي  مقابل تكميل شود  بر اساس رويه اعالمي سازمان با يكي از عبارت  - 1
 عدم ارائه مستندات الزم: رد  مستند : وضعيت  -3اظهار نامه  : تعهدي  مستند : وضعيت  - 2ه ينپيش گواهي عدم سوء: تاييد  مستند : ت وضعي -1از موارد مقابل تكميل شود  يكي  - 2
بانك اطالعاتي : تاييد  مستند : وضعيت -1: هاي  مقابل تكميل شود در صورت دسترسي كارگزار به بانك اطالعاتي سازمان، اين بندها كنترل و بر اساس آن  با يكي از  گزينه -4و   3
هاي  با يكي از گزينهو ها بر اساس اظهار نامه مشتري  در صورت عدم دسترسي كارگزار به بانك اطالعاتي سازمان اين ستون  -بانك اطالعاتي سازمان :  رد  مستند: وضعيت-2ازمان س

 ت الزمعدم ارائه مستندا: رد  مستند : وضعيت  -2اظهار نامه  : مستند : تعهدي : وضعيت  - 1:ميل شود مقابل تك
  

 :تاريخ تكميل فرم 

 :فرم  شماره سريال



   

  :وقي به تفكيك تكميل شود جدول زير بايد براي هر متقاضي حق

  :نام شخص حقوقي متقاضي 
  : 2بند   نام   رديف

عدم سوء سابقه جرايم 
  5مالي

  : 3بند
عدم قرار داشتن در ليست 

  6بدهكاران عمده 

  : 4بند 
عدم سو ء سابقه  با اهميت در 

هاي تحت نظارت  تشكل ةادار
  7در بازار سرمايه

  مستند  بررسي  وضعيت  يمستند  بررس  وضعيت مستند  بررسي وضعيت
  مديران شخص حقوقي متقاضي

1              
2            
3            

  نفعان نهايي عمده شخص حقوقي متقاضي ذي
1                
2                
3                

  اشخاص حقوقي تحت كنترل ذي نفعان نهايي عمده
1              
2            
3            

  

  :كنترل توان مالي متقاضيان خريد 

تعداد سهام يا حق   قاضينام مت  رديف
تقدم سهام  مورد 
  تقاضاي متقاضي

ارزش حصه نقدي سهام 
  به قيمت پايه 

  )به نسبت سهم متقاضي ( 
 براي معامالت شرايطي 

درصد ارزش  50
  معامله عمده

  )به نسبت سهم متقاضي (  

آيا تمكن مالي 
. قابل احراز است

  خير/ بلي 

مستند احراز 
  8تمكن مالي

1              
2              
3              
4              
5              

  شود شود             احراز نمي احراز مي: توان مالي كنسرسيوم   :درصد ارزش معامله  50  :حصه نقدي معامله به قيمت پايه
  

                                                            
 عدم ارائه مستندات الزم: رد  مستند : وضعيت  -3اظهار نامه  : مستند  تعهدي: وضعيت  -2ه نيگواهي عدم سوء پيش: تاييد  مستند : ت وضعي - 1كي از موارد مقابل تكميل شود ي-٥
بانك اطالعاتي : تاييد  مستند :  وضعيت -1: هاي  مقابل تكميل شود  يكي از  گزينهدر صورت دسترسي كارگزار به بانك اطالعاتي سازمان، اين بندها كنترل و بر اساس آن  با -  7و 6

هاي  ها بر اساس اظهار نامه مشتري با يكي از گزينه در صورت عدم دسترسي كارگزار به بانك اطالعاتي سازمان اين ستون  -بانك اطالعاتي سازمان :  رد  مستند: وضعيت-2 سازمان 
  عدم ارائه مستندات الزم: رد  مستند : وضعيت   - 2اظهار نامه  : مستند : تعهدي : وضعيت  - 1: يل شود ممقابل تك

  
 .تمكن مالي كنترل شود احراز شرط هاي مالي حسابرسي شده آخرين سال مالي اخذ شود و  براي اشخاص حقوقي صورت 8 ‐

ش حساب بانكي متقاضي طي سه ماه قبل از ارائه درخواست، آخرين مانده حساب متقاضي و اظهار نامه براي اشخاص حقيقي بايد مستندات احراز تمكن مالي شامل گواهي رسمي گرد
در صورتي كه مدارك قابل استناد ديگري نيز عالوه بر مدارك مذكور از سوي متقاضي ارائه گردد كه موجبات احراز تمكن  مالي متقاضي . اخذ شود) در صورت وجود(مالياتي آخرين سال 

  .اهم آورد توسط كارگزار اخذ و به پيوست فرم ارائه گرددرا فر
 



   

  : ساير موارد

  برنامه شركت نيستبه شرح پيوست ارائه شده است          معامله غير كنترلي است و نيازي به ارائه   برنامه اداره شركت 
  درصورت تحقق معامله انحصار ايجاد نمي شود و اين موضوع در اظهار نامه متقاضيان اعالم شده است عدم ايجاد انحصار پس از معاملة عمده

منعي جهت انجام خريد سهام عرضه شده توسط متقاضي به صورت رسمي از شوراي رقابت ارائه نشده 
  .است

مستقيم متقاضيان در موضوع فعاليت مستقيم يا غير 
 فعاليت شركتي كه سهام آن عرضه مي شود ؟

  متقاضيان در موضوع مذكور فعاليت ندارند          
  متقاضيان به شرح گزارش پيوست در موضوع مذكور فعاليت دارند 

  

  :اظهار نظر كارگزاري  - 4

به استناد اطالعات ارائه شده و . شدكنترل اساس مستندات ارائه شده  بردريافت و بصورت كامل  اين كارگزاريتوسط  موضوع اين فرم اطالعات 
ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار "در خصوص  هاي اين كارگزاري  بررسي

  ")مصوب شوراي عالي بورس( تهران و فرابورس ايران 

  .   شواهدي دال بر عدم رعايت ضوابط مذكور مشاهده نگرديد                   

  .   شواهدي دال بر عدم رعايت ضوابط مذكور مشاهده گرديد                   

  :تاريخ  :                                         مهر كارگزاري  :                               امضاي مديرعامل كارگزاري  

  

  

  : فرابورسنظر  اظهار -5

  :باشد  هاي اين شركت به شرح زير مي نتيجه بررسي. گرديدبررسي دريافت و  فرابورس در تاريخ                          اطالعات مذكور توسط 

ضوابط مربوط به شرايط "هاي انجام شده به استناد اطالعات ارائه شده، تا زمان تاييد اين فرم شواهدي دال بر عدم رعايت مقررات بر اساس بررسي
مشاهده  ")مصوب شوراي عالي بورس(متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران 

  .نگرديد

ضوابط مربوط به شرايط "ت مقررات هاي انجام شده به استناد اطالعات ارائه شده، تا زمان تاييد اين فرم شواهدي دال بر عدم رعاي بر اساس بررسي 
به شرح  ")مصوب شوراي عالي بورس( متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران 

  .گزارش پيوست مشاهده گرديد

  :زمان تاييد:                                     تاريخ تاييد:                                  امضاي مديرمسئول در فرابورس  

  

  

. شود ابورس و يك نسخه به سازمان ارسال مييك نسخه نزد كارگزاري بايگاني مي شود، دو نسخه آن به فر .شود اين فرم در چهار نسخه توسط كارگزاري تهيه و تاييد مي
  .نمايد و نسخة ديگر را به سازمان ارسال مي اين فرم، يك نسخه را نزد خود بايگاني 5پس از تكميل  بند  فرابورس



   

  3فرم شماره 

  *اظهارنامه شخص حقيقي متقاضي

با آگاهي از مقررات و ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و  اينجانب
اشخاصي كه اطالعات  نقانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايرا 47س و با آگاهي از اينكه مطابق ماده فرابورس ايران مصوب شوراي عالي بور

مقرر در قانون  هاي ، حسب مورد به مجازاتكنندارائه نمايند يا تصديق  "بورس"و يا  "سازمان"خالف واقع يا مستندات جعلي را به 
  .نمايم، صحت اطالعات ارائه شده را تأييد ميد شدمحكوم خواهن 6/3/1375مجازات اسالمي مصوب 

  :نمايمضمناً موارد زير را تعهد مي

 ام؛ منابع مالي جهت انجام اين معامله را  با رعايت مقررات مبارزه با پولشويي تجهيز كرده .1

اق بهادار جمهوري اسالمي ايران، در جرائم مالي شامل كالهبرداري، اختالس، خيانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اور .2
 سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشويي، ورشكستگي به تقصير يا تقلب و دريافت يا پرداخت رشوه، سوء پيشينه ندارم؛

 بدهي معوق عمده به شبكه بانكي، بيمه تأمين اجتماعي، سازمان امور مالياتي و سازمان خصوصي سازي ندارم؛ .3

هميت در بازار اوراق بهادار به ويژه در اداره اشخاص تحت نظارت يا عدم ايفاي تعهدات در معامالت عمده قبلي بر خالف سابقه تخلفات با ا .4
 مقررات كه منجر به صدور حكم انضباطي در مراجع رسيدگي به تخلفات در سازمان شده باشد ندارم؛

هاي ام، به نحوي كه نتوانم بدهياز زمان درخواست ورشكسته نشده توان مالي مناسب جهت انجام معامله وجود داشته و طي پنج سال پيش .5
 خود را در زمان مقرر پرداخت نمايم؛

گونه انحصاري مطابق قوانين و مقررات مربوطه ايجاد در صورت تحقق معامله، در خصوص محصوالت يا خدمات شركت مورد معامله، هيچ .6
 نخواهد گرديد؛

 .كننده سهام افشاء گرديده استيم اينجانب در موضوع فعاليت شركت عرضههرگونه فعاليت مستقيم يا غيرمستق .7
  

رس و چنانچه خالف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئوليت مدني، كيفري و انضباطي از اين جهت به عهده اينجانب بوده و هيئت مديره سازمان بو
گيري شورا در خصوص امكان قطعيت يا عدم و يا ادامه فرآيند معامله را تا تصميم تواند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگيري نمودهاوراق بهادار مي

  .معامله توسط شورا معلق نمايد و چنانچه از اين بابت خسارتي متوجه هر شخصي گردد، اينجانب متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهم بود قطعيت

  

  :حقيقي   امضاي متقاضي

 :تاريخ                                   امضانام و نام خانوادگي          

  

  

  

  

  

.در صورت تعدد متقاضيان حقيقي، هر شخص حقيقي متقاضي بايد به طور مجزا اين فرم را تكميل نمايد*



   

  4فرم شماره 

  *اظهارنامه شخص حقوقي متقاضي 

با آگاهي از مقررات و ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در ... اينجانبان صاحبان امضاي / اينجانب
ي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالم 47بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب شوراي عالي بورس و با آگاهي از اينكه مطابق ماده 

، حسب مورد به كنندارائه نمايند يا تصديق  "بورس"و يا  "سازمان"اشخاصي كه اطالعات خالف واقع يا مستندات جعلي را به  نايرا
  . نمايم، صحت اطالعات ارائه شده را تأييد ميمحكوم خواهند شد 6/3/1375مقرر در قانون مجازات اسالمي مصوب  هاي مجازات

  :نماييميضمناً موارد زير را تعهد م

 منابع مالي جهت انجام اين معامله با رعايت مقررات مبارزه با پولشويي تجهيز شده است؛ .1

 شخص حقوقي متقاضي بدهي معوق عمده به شبكه بانكي، بيمه تأمين اجتماعي، سازمان امور مالياتي و سازمان خصوصي سازي ندارد؛ .2

قوقي متقاضي طي پنج سال پيش از زمان درخواست ورشكسته نشده به توان مالي مناسب جهت انجام معامله وجود داشته و شخص ح .3
 هاي خود را در زمان مقرر پرداخت نمايد؛نحوي كه نتواند بدهي

گونه انحصاري مطابق قوانين و مقررات مربوطه ايجاد در صورت تحقق معامله، در خصوص محصوالت يا خدمات شركت مورد معامله، هيچ .4
 نخواهد گرديد؛

 .كننده سهام افشاء گرديده استاليت مستقيم يا غيرمستقيم اينجانب در موضوع فعاليت شركت عرضههرگونه فع .5
  

، كيفري و انضباطي از اين جهت به عهده )به صورت تضامني با شخص حقوقي متقاضي(چنانچه خالف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئوليت مدني 
تواند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگيري هدنامه بوده و هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ميكنندگان ذيل اين تعاين شخص حقوقي و امضاء

معامله توسط شورا معلق نمايد و چنانچه از اين بابت  گيري شورا در خصوص امكان قطعيت يا عدم قطعيتنموده و يا ادامه فرآيند معامله را تا تصميم
  .كنندگان به نحو تضامني متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بودمضاءخسارتي متوجه هر شخصي گردد، ا

  :  اشخاص حقوقي متقاضي و مهر شركت صاحبان امضاي امضاي 

 كت مهر شر                    تاريخ               نام شركت             نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز                        

  

  

  

  

  

  

  

  

.در صورت تعدد متقاضيان حقوقي، هر شخص حقوقي متقاضي بايد به طور مجزا اين فرم را تكميل نمايد*



   

  5فرم شماره 

  *اظهارنامه مديران شخص حقوقي متقاضي

دم سهام در بورس اوراق بهادار با آگاهي از مقررات و ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معامالت عمده سهام و حق تق... اينجانبان/ اينجانب
اشخاصي كه  نقانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايرا 47تهران و فرابورس ايران مصوب شوراي عالي بورس و با آگاهي از اينكه مطابق ماده 

مقرر در  هاي رد به مجازات، حسب موكنندارائه نمايند يا تصديق  "بورس"و يا  "سازمان"اطالعات خالف واقع يا مستندات جعلي را به 
  . نمايم، صحت اطالعات ارائه شده را تأييد ميمحكوم خواهند شد 6/3/1375قانون مجازات اسالمي مصوب 

  :نمايمضمناً موارد زير را تعهد مي

ري اسالمي ايران، در جرائم مالي شامل كالهبرداري، اختالس، خيانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهو .1
 سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشويي، ورشكستگي به تقصير يا تقلب و دريافت يا پرداخت رشوه، سوء پيشينه ندارم؛

 سابقه تخلفات با اهميت در بازار اوراق بهادار به ويژه در اداره اشخاص تحت نظارت يا عدم ايفاي تعهدات در معامالت عمده قبلي بر خالف .2
 ررات كه منجر به صدور حكم انضباطي در مراجع رسيدگي به تخلفات در سازمان شده باشد ندارم؛مق

  
كنندگان ذيل اين تعهدنامه بوده و هيئت چنانچه خالف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئوليت مدني،كيفري و انضباطي از اين جهت به عهده امضاء

گيري شورا در خصوص اند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگيري نموده و يا ادامه فرآيند معامله را تا تصميمتومديره سازمان بورس و اوراق بهادار مي
كنندگان متعهد به جبران معامله توسط شورا معلق نمايد و چنانچه از اين بابت خسارتي متوجه هر شخصي گردد، امضاء امكان قطعيت يا عدم قطعيت
  .خسارات مربوطه خواهند بود

  :اي مديران شخص حقوقيامض

 :نام و نام خانوادگي          تاريخ                                   امضا -
 :نام و نام خانوادگي          تاريخ                                   امضا -

  : مهرشركت

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مجزا اين فرم را تكميل نماينددر صورت تعدد متقاضيان حقوقي، مديران هر شخص حقوقي متقاضي بايد به طور *



   

  6فرم شماره 

ضوابط مربوط به شرايط خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار  6تعهدنامه موضوع ماده 
  تهران و فرابورس ايران

  

در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اين شركت با آگاهي از مقررات و ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد / اينجانبان/ اينجانب
  :گردداوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب شوراي عالي بورس صحت اطالعات ارائه شده را تأييد نموده و متعهد مي

فرابورس تغيير  سال بعد از انجام معامله بدون اخذ موافقت هيئت پذيرش 5هاي حسابداري شركت موضوع معامله عمده حداقل تا رويه .1
 ننمايد؛

 سال صرفاً در صورت اخذ مجوز از هيئت پذيرش فرابورس صورت پذيرد؛ 2هاي غيرمولد تا فروش دارايي .2

شود، عرضه اين محصوالت در در صورتي كه محصوالت شركت موضوع معامله عمده در بورس كاالي ايران يا بورس انرژي عرضه مي .3
 م يابد؛بورس ياد شده با رعايت مقررات تداو

حقوق و منافع شركت موضوع معامله و سهامداران آن در صورتي كه متقاضي خريد فعاليت مستقيم يا غيرمستقيم در موضوع فعاليت شركت  .4
 .گرددداشته باشد، رعايت مي

و كيفري ) عضاء كنسرسيومدر صورت تشكيل كنسرسيوم مسئوليت مدني تضامني بين ا(چنانچه خالف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئوليت مدني 
/ اينجانبان/ كنندگان ذيل اين تعهدنامه بوده و چنانچه از اين بابت خسارتي متوجه هر شخصي گردد، اينجانبامضاء/ كنندهاز اين جهت به عهده امضاء

  .اين شركت متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود

  

  :امضاي متقاضيان حقيقي  

 :تاريخ                                   امضا      نام و نام خانوادگي     -4
 :نام و نام خانوادگي          تاريخ                                   امضا -5
 :نام و نام خانوادگي          تاريخ                                   امضا -6

  

  :  اشخاص حقوقي متقاضي و مهر شركت صاحبان امضاي امضاي 

 مهر شركت                     تاريخ               م شركت             نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز                        نا

  

  

  مهر شركت                    تاريخ               ام شركت             نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز                        ن



   

 7فرم شماره 

  * برنامه اداره شركت

 

  .متقاضيان خريد بايد جهت معامالت كنترلي، برنامه اداره شركت ازجمله موارد زير را  ارائه نمايند

 براي بهبود جايگاه فعلي شركت از نظر توليد، فروش، رقابت و ارتقاء آن چه برنامه هايي داريد؟ .1

 هاي مولد و غيرمولد شركت چيست؟ خصوص  بهبود استفاده از داراييبرنامه هاي آتي شما در .2

 چه برنامه هايي براي بهينه كردن ساختار نيروي انساني شركت داريد؟ .3

 ها و بهينه كردن سبد محصوالت شركت داريد؟ چه برنامه اي براي توسعه فعاليت .4

 ؟تامين منابع مالي آن، چيست  ةز و نحوگذاري مورد نيا اي شما براي شركت، ميزان سرمايه هاي توسعه برنامه .5

 براي  افزايش سهم شركت از بازار فروش محصوالت چه برنامه اي داريد؟ .6

 ؟.اي داريد براي تداوم تامين مواد اوليه شركت با رعايت صرفه و صالح چه برنامه .7

 اي داريد؟ چه برنامهبراي تقويت رعايت قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت شركت و افزايش شفافيت اطالعات آن  .8

 هاي داخلي و همچنين ضوابط حاكميت شركتي چه برنامه اي داريد؟ براي استقرار و تقويت سيستم كنترل .9

 اي جهت حفظ ساختار مديريتي شركت يا بهينه كردن آن داريد؟ چه برنامه .10

 .ساير تغييرات با اهميتي كه در روند اداره شركت خواهيد داد را تشريح نماييد .11

  :تقاضيان حقيقي  امضاي م

 :نام و نام خانوادگي          تاريخ                                   امضا -7
 :نام و نام خانوادگي          تاريخ                                   امضا -8
 :نام و نام خانوادگي          تاريخ                                   امضا -9

  

  :اي  اشخاص حقوقي متقاضي و مهر شركت  امضاي صاحبان امض

  مهر شركت                     تاريخ               نام شركت             نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز                        

 مهر شركت                     تاريخ                        نام شركت             نام و نام خانوادگي و امضاي صاحبان امضاي مجاز               



1 
 

 و تهران بهادار اوراق بورس در سهام تقدم حق و سهام عمده معامالت در ديخر انيمتقاض طيشرا  به مربوط ضوابط
  تبصره 4 و ماده 6 بر مشتمل ايران فرابورس

  "بورسي عالي شورا 10/07/1391 مورخ مصوب"

  

  : گردند يم فيتعر ريز شرح به ضوابط نيا در رفته كار به اصطالحات  :1 ماده

 كـه  باشد ميزاني به آن در معامله مورد سهام تقدم حق اي سهام تعداد كه استي ا عمده معامالت:  يكنترل التمعام - ١
 . باشد داشته وجود شركت كنترل امكان آن تملك با
 بـه  آن در معاملـه  مـورد  سهام تقدم حق يا سهام تعداد كه استي ا عمده معامالت :ي كنترل ريغي تيريمد معامالت - ٢

 .نگردد كنترل به منجر كنيل باشد داشته وجود ريمد يك حداقل انتصاب امكان آن تملك با كه باشدي زانيم
 .شود يم اطالق ماده نيا 2 و 1ي ها بند عمده معامالت از ريغ عمده، معامالت ريسا به :ي تيريمد ريغ معامالت - ٣
 بيـ ترت هـر  بـه  يـا  هامسـ  ميمسـتق  ريـ غ يـا  ميمستق تملك بواسطه كه استي قيحق شخص:  عمدهيي نها نفع يذ - ۴

 .داردي متقاضي حقوق شخص در يا مالحظه قابل نفوذ يا كنترل ،يگريد
 .باشد يمي حقوق شخص در آنها معادل يا رعامليمد و رهيمد ئتيهي اعضا منظور :رانيمد - ۵

  است؛ شرح نيا به زين آنهاي بررسة نحو باشند؛ ريز طيشرا واجد ديبا عمده معامالت در سهام ديخر انيمتقاض :2 ماده
  

 يبررس نحوه اريمع فيرد
1 
 

جهـتماليمنابعتجهيز در پولشوييمقرراترعايت
 عمده معامله در ديخر

 .باشد نكرده اعالمي متقاضي سو از را شده زيتجه منابع بودنمشكوكييپولشوبامبارزهمرجع

،يكالهبـردارشـاملي مال جرائم نهيشيپسوءنداشتن2
 ششم فصل موضوع جرائم ت،امان در انتيخ اختالس،

 ران،يـ اي اسـالم ي جمهـور  بهـادار  اوراق بـازار  قانون
 ،ييپولشـو  مجعـول،  سـند  از اسـتفاده  جعـل،  سرقت،

 پرداخـت  يـا  افتيدر و تقلب اي ريتقص بهي ورشكستگ
 رشوه

 عـدم ي گـواه   ديـ باي حقـوق  اشخاص عمدهيي نها نفعان يذ و رانيمدياويمتقاضيقيحقشخص
 را آن ارائه ،يمال جرائم در نهيشيپ سوء عدم بر اظهار ضمن يا ارائه كارگزار به را يفريك نهيشيپ سوء
 سـوابق  سـوء  ليـ دل به مذكوري گواه ارائه امكان عدم كهي صورت در. ندينما تعهد متعارف مدتي ط
 . داشت خواهد وجود رقابت در شركت امكان ادعا نيا ديمو مستندات ارائه با  باشد،ي مال ريغ

بيمه بانكي،شبكه به عمده معوق هايبدهيتننداش3
 ســازمان و ماليــاتي امــور ســازمان اجتمــاعي، تــامين
 يسازي خصوص

 اشـخاص  نيهمچنـ  و آنة عمديي نها نفعان يذ وي متقاضي حقوقشخص،يمتقاضيقيحقشخص
 دهعمـ يي نهـا  نفعانيذ مشترك كنترل تحت اي دارند كنترل آن در عمدهيي نها نفعان يذ كهي حقوق
 .باشند عمده بدهكار ربطي ذي نهادهاي سو ازي اعالمي رسم فهرست براساس دينبا دارند قرار

بهـاداراوراقبازاردر تياهم با تخلفاتسابقهنداشتن4
ي فـا يا عدم اي نظارت تحت اشخاصة ادار در ژهيو به

 كه مقررات خالف بري قبل عمده معامالت در تعهدات
 بـه ي دگيرس مراجع در يانضباط حكم صدور به منجر

 .باشد شده سازمان در تخلفات

 زيـ ن وي متقاضـ ي حقـوق  اشـخاص  عمـده يي نها نفعان يذ و رانيمداي يمتقاضيقيحقشخص
يي نها نفعانيذ مشترك كنترل تحت يا دارند كنترل آن در مذكور عمده نفعانيذ كهي حقوق اشخاص

 معـامالت  در تعهـدات ي فـا يا عـدم  اي تياهم با تخلف سابقه سازمان صيتشخ به دارند، قرار عمده
 .باشند نداشته را مقررات خالف بري قبل عمده



2 
 

 

 يبررس  نحوه اريمع فيرد
 ،يمـال  سـال  نيآخرة شدي حسابرسي مالي ها صورت اساس بري متقاضيحقوقشخصيبرا)الف  مناسبي مالتوانداشتن5

  :  گردد يم احراز ريز موارد
  . باشد نام باي حقوق صشخ الشركه سهم اي سهام كل -١
 ماتيتصـم  اثـرات  اعمـال  از پـس ي متقاضـ ي حقـوق  شخص سهام صاحبان حقوق جمع -٢

 هـر (  هيپا متيق اساس بر معامله مبلغ نصف اي معاملهي نقدة حص معادل حداقل مجمع،
 الزمي مـال  تمكن از شركتي مال اطالعات براساس نكهيا يا و بوده) است كمتر كه كدام

 .باشد برخوردار
 ،يمـال ي هـا  صـورت  نيآخـر  به نسبت حسابرس گزارش در تياهم باي بندها وجود صورت در
 .گردد يم اعمالي متقاض شركتي مالي ها صورت بر آن اثرات

 ةمثبتـ  مستندات و مدارك اساس بر معامله انجام جهت الزمي مال تمكن ،يقيحق اشخاصي برا) ب
 متوسـط  ،يبـانك ي هـا  حسـاب  ايـ  حسـاب  گـردش ي گواه ليقب ازي متقاضي سو از شده ارائه

 احـراز  ،يمتقاضي اتيمال اظهارنامه و  گذشته كسالي يطي بانكي ها حساب يا حسابي موجود
   شود يم

 باشـد  ياشخاصـ  جمله از دينباي متقاضي حقوق شخصة عمديي نها نفعي ذ ايي متقاض شخص) ج
 را خـود ي هـا  يبده باشد نتوانسته و شده ورشكسته درخواست زمان از  شيپ سال پنجي ط كه
 .دينما پرداخت مقرر زمان در

عمدهمعامالتدرخصوص شركتة ادارةبرنامداشتن6
 ي كنترل

 تملـك  از پـس  شـركت  اداره مناسـب  برنامـه  ديباي متقاضي كنترلةعمدمعامالتخصوصدر
 .دهد ارائه را سهام

  .دينما اظهار  را معامله تحقق صورت در انحصار جاديا عدميكتبتصوربهيمتقاض-الفعمدهمعامله انجام از پس انحصارجادياعدم7
ي سـو  ازي رسـم  صـورت  بـه ي متقاض توسط شده عرضه سهام ديخر انجام جهتي منع دينبا - ب

  .باشد شده ارائه  رقابتي شورا
ي و معاملـه  شـدن ي قطع يا رقابت ادامه از ،يمتقاض تيممنوع بر يمبن رقابتي شورا اعالم با *

 .گردد يمي ريجلوگ مورد حسب
درميرمسـتق يغيـاميمسـتق  تيـ فعال هرگونـه يافشا8

 .شود يم عرضه آن سهام كهي شركت تيفعال موضوع
 تيـ فعال موضـوع  در را خـود  ميرمسـتق يغ يـا  ميمسـتق  تيفعال هرگونهاستمكلفيمتقاضشخص

 .دينما اظهار داريخر كارگزار به شود يم عرضه آن سهام كهي شركت
  

 بر عالوهي گريدي ارهايمع و الزامات تيرعا ،آن سهام تملك يا شركت بر حاكم مقررات به توجه با كهي صورت رد :1ة تبصر
ـ ا در منـدرج  بـات يترت طبـق  آنهـا  تيرعا كنترل و  اعالم عرضه هياطالعي ط مراتب باشد،ي ضرور فوق موارد  ني

  .شد خواهد عمل ضوابط
 ورود ازي ريجلوگي انتظام وي قضائ صالحيذ مراجع دري دگيرس حال دري تخلفات وي فريكي ها پرونده درخصوص : 2ة تبصر

  .بود خواهد مراجع آن اعالم و ميتصم به منوط داريخر عنوان به عمده معامالت در پرونده موضوع نيمتهم



3 
 

ـ خري متقاض سازمان،ة ريمد ئتيه صيتشخ به چنانچه عمده، معامالت شدن قطعي از قبل تا : 3 مادة  رقابـت  ةبرنـد   يـا  دي
 زير اقدامات سازمان نباشد معامله موضوع سهام تملك جهت ضوابط نيا در مندرجي ارهايمع و شرايط از يك هر واجد

  :دهد يم انجام مورد حسب را
 .نمايد جلوگيري طيشرا فاقدي متقاض رقابت ادامة از رقابت، پايان از قبل تشخيص صورت در - ١
 را معاملـه  فراينـد  ادامـه  ط،يشـرا  فاقـد  انيمتقاض اي يمتقاض شدن هبرند و رقابت پايان از پس تشخيص صورت در - ٢

 قطعيـت  عـدم  يا قطعيت امكان درخصوص شورا. نمايد طرح بورس عالي شوراي جلسه اولين در را موضوع و تعليق
 .كرد خواهد گيري تصميم معامله

 تعليـق  نكنـد،  گيـري  تصـميم  سازمان سوي از ماده اين 2 بند عوموض اعالم از پس يكماه تا  شورا كه صورتي در: 1ة تبصر
  .يافت خواهد ادامه مقررات طبق معامله فرايند و شده منتفي

 قيـ تعل زمـان ة محاسـب  بدون معامله نديفرآة ادامي كل طور به و آن ثمن پرداخت و معامله هيتسوي برا مقرر مواعد :2ة تبصر
 .شود يم اضافه شده ياد مواعد به قيتعل مدت و بود خواهد

ي متقاضي سو از ضوابط نياي اجراي راستا در كهي ا محرمانه اطالعاتي افشا از ديبا ربط يذي نهادها و اشخاص : 4 مادة
  .ندينماي خوددار شود، يم ارائه ديخر

 منـدرج ي ارهـا يمع تيرعا دهند، ليتشك وميكنسرس عمده، معامله در شركتي برا ديخري متقاض چند كهي صورت در : 5ة ماد
ـ ا 2ة مـاد  موضوع)  5( بند تيرعا وم،يكنسرسي اعضاي تمامي برا 2ة ماد موضوع) 4( و) 3( ،)2( ،)1(ي  بندها در  ني

ي الزامـ  وميكنسرسي برا) 8( و) 7( ،)6(ي بندها تيرعا و وميكنسرس در آنها مشاركت سهم زانيم با متناسب ضوابط،
  .است

ـ ز موارد شاملي ا تعهدنامه عمده معامله ديخر درخواست ارائه با همزمان ديباي كنترل معامالت ديخر انيمتقاض : 6ة ماد  بـا  ري
. نـد ينما ارائه آن مهر و ديخري متقاضي حقوق شخص مجاز يامضا صاحبان يا ديخري متقاضي قيحق شخصي امضا
 : باشد يم ريز موارد شاملي متقاض تعهد
 ئتيه موافقت اخذ بدون معامله انجام از بعد سال 5 تا حداقل عمدهة معامل موضوع شركتي حسابداري ها هيرو - ١

 .ديننما رييتغ فرابورس/ بورس رشيپذ
 صـورت  فرابـورس / بـورس  رشيپـذ  ئتيه از مجوز اخذ صورت در صرفاً سال 2 تا مولد ريغي ها ييدارا فروش - ٢

 . رديپذ
 شـود،  يم عرضهي انرژ بورس يا رانياي كاال بورس در عمدهة معامل موضوع شركت محصوالت كهي صورت در - ٣

 . يابد تداوم مقررات تيرعا با شده ياد بورس در محصوالت نياة عرض
 يـا  ميمسـتق  تيفعال ديخري متقاض كهي صورت در آن سهامداران و معامله موضوع شركت منافع و حقوق تيرعا - ۴

 .باشد داشته شركت تيفعال موضوع در ميرمستقيغ
  

  
  

  
  



  معاملة عمده توسط كارگزاران  رعايت مقررات پولشويي درتجهيز منابع بررسينحوه 
ضوابط مربوط به شرايط خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم  2مادة  1بند  موضوع 

  معامالت عمدهسهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران 
شناسايي طبق مقررات مبارزه با پولشويي كه متقاضيان معامله عمده قبالً توسط كارگزار  درصورتي

در اين بايد كارگزاران  بديهي است .ايد طبق فرايند زير شناسايي شونداند، ب اوليه و كامل نشده
تكاليف . قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي انجام دهند خصوصمعامالت نيز وظايف خود را در 

  :  به شرح زير احصا شده است  مربوطهمقرراتي 
اخذ اطالعات، (متقاضي مطابق مفاد دستورالعمل شناسايي مشتريان شناسايي اوليهانجام   - 1

 ...)،  درج در پرونده و اصلي مدارك ندرجاتم تطبيق با

به  متقاضيشناسايي كامل مربوط به ذ اطالعات و مدارك اخ(انجام شناسايي كامل متقاضي  - 2
 :)شرح زير

  : اشخاص حقيقي -الف
   اخذ اطالعات مربوط به نوع و ميزان فعاليت متقاضي جهت تعيين سطح گردش مورد انتظار در

 حوزه فعاليت خود

   اخذ گواهي اشتغال به كار داراي جواز كسب 

  صورت گردش حساب جاري فعال شخص در موسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي
  طي يكسال اخير ) ممهمور به مهر موسسه اعتباري(
   اخذ جواز كسب معتبر 

  آخرين فيش تاييد شده حقوق و مزايا در مورد كاركنان دولت و يا تائيديه آخرين فهرست بيمه
  ارسالي بيمه هاي معتبر 

 ه مالياتي شخصآخرين اظهار نام  
  آخرين اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده  

  اشخاص حقوقي-ب
ماده  2-2-4مطابق بند ( يي كامل اشخاص حقوقياطالعات و مستندات مورد نياز براي شناسا 
 )دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه  4

استعالم و نسبت به صحت ربط  حسب مورد از پايگاه اطالعاتي ذي 2مدارك ياد شده در بند  - 3
استعالم كننده بايد زمان اخذ تائيديه از . اسناد و اطالعات ارائه شده اطمينان حاصل گردد

 .پايگاه مذكور را به همراه مشخصات خود در اسناد ياد شده گواهي نمايد



كليه مدارك و مستندات ارائه شده توسط متقاضي بايد توسط متصدي بررسي شده و در صورت  - 4
مشاهده قراين و شواهد دال بر عمليات و معامالت مشكوك، در قسمت وضعيت 

 .ذكر شود و مستندات و مدارك و توضيحات مربوطه ارائه شود "مشكوك"عبارت
 : مي باشد زيره شرح شناسايي معامالت و عمليات مشكوك بحداقل موارد جهت بررسي و  - 5

ح فعاليت مورد انتظار وي بيشتر است آيا معامالت و عمليات مالي مربوط به متقاضي از سط - 1- 5
  يا خير؟

  
  تعيين سطح فعاليت مورد انتظار براي اشخاص حقيقي -1-1- 5
سطح فعاليت اشخاص حقيقي بر اساس خود اظهار وي در فرم هاي مربوطه و با توجه به  - 

  .اسناد و مدارك زير بايد تعيين شود
از طريق تطبيق اظهارات وي با يك يا چند مورد از اسناد و متقاضي بايد صحت اظهارات  - 

  :گردداحراز ) حسب مورد(مدارك ذيل 
  آخرين فيش تاييد شده حقوق و مزايا در مورد كاركنان دولت و يا تائيديه آخرين فهرست بيمه

  ارسالي بيمه هاي معتبر 
  همور به مهر مم( صورت گردش حساب شخص در موسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي

  )موسسه اعتباري
 آخرين اظهار نامه مالياتي شخص  
  آخرين اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده  

در صورتي كه شخص داراي منابع درآمدي ديگر باشد الزم است اسناد و مدارك مربوطه به  -
  .هر يك از منابع درآمدي خود را بطور جداگانه ارائه كند

چنانچه متقاضي اسناد و مدارك مثبته مورد نياز براي تعيين سطح فعاليت خود ارائه نكند،  -
  . شود  تعيين) ميليون تومان 15(سطح فعاليت وي در حداقل ممكن 

  تعيين سطح فعاليت مورد انتظار متقاضي حقوقي-1-2- 5
از اسناد و صحت اظهارات متقاضي بايد از طريق تطبيق اظهارات وي با يك يا چند مورد 

  :احراز گردد) حسب مورد(مدارك ذيل 
 نوع فعاليت شركت  
 هاي فروش، هزينه و درآمد در طرح عملياتي شركت  پيش بيني  
 صورت هاي مالي حسابرسي شده شخص حقوقي در سال قبل  
  صورت گردش حساب متقاضي در موسسات اعتباري  



 آخرين اظهارنامه مالياتي متقاضي  
يك مشتري متناسب با سطح فعاليت او نبود مراتب بايد به  در صورتي كه تراكنش حساب - 

  .عنوان وضعيت مشكوك گزارش شود
آيا در اظهارات، مدارك و مستندات ارائه شده توسط متقاضي مواردي دالي بر جعلي   - 2- 5

  بودن، اظهار كذب و گزارش خالف واقع رويت شده است يا خير؟
متقاضي و اهداف تجاري شناخته شده وي مغايرت معامالت با موضوع نوع عمليات و آيا  - 3- 5

  دارد يا خير؟
قرار ) از نظر پولشويي( آيا محل سكونت و اقامتگاه قانوني متقاضي در مناطق پر خطر - 4- 5

  دارد يا خير؟
آيا نوع عمليات طبق عرف كاري متقاضي پيچيده، غير معمول و بدون اهداف اقتصادي  - 5- 5

  واضح است يا خير؟
ذينفع واقع اينكه متقاضي دال بر شواهدي آيا در اظهارات، مدارك و مستندات ارائه شده  -6- 5
به منظور بررسي موضوع ذينفع واقع موارد زير مورد بررسي قرار ( وجود دارد يا خير؟ يست ن

  ).گيرد
 درصد 10و سهامداران بيش از  بررسي تركيب اعضاي هيات مديره   
 درصد 1باالي (حقوقي اشخاص  و كنترلي بررسي ساختار مالكيت( 
  3طي (اشخاصي كه با آنها روابط تجاري عمده دارنداسامي  موضوع فعاليت وبررسي 

  )سال اخير
  كسب بمنظور ( صفحات شناسنامه اشخاص حقيقيتوضيحات مربوط به بررسي

   )خانوادگي وابطاطالعات ر

  از (سكونت  و صحت آدرس محل) مالك و مستاجر(بررسي نوع مالكيت محل سكونت
 )طريق كدپستي و با استعالم از سامانه در اختيار واحد مبارزه با پولشويي سازمان

 تعارف م ها و واريز وجوه غير بررسي گردش حساب 

در بررسي مدارك و مستندات شواهدي دال بر منطبق بودن عمليات مربوطه با   - 7- 5
 )مليات و معامالت مشكوكپيوست دستورالعمل ع(هاي  عمليات و معامالت مشكوك  شاخص

 وجود دارد يا خير؟




