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دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار   ۱۹و ۲۱در اجرای مفاد ماده 

  شرکت ت مدیره ئهیت مدیره و دبیر خانه ئهی  ورمنش( ۱۳۹۷تیر  ۲۷)مصوب تهران و فرابورس ایران 

تبصره به  ۱۱ماده و  ۲۰در   .................................)سهامی عام( در تاریخ  راساننخریسی و نساجی خسروی خ

 االجراست. ، الزمت مدیره شرکت رسید و از تاریخ تصویبئتصویب هی

 ویژگیهای اعضا هیئت مدیره:

اب می  ت مدیره آن شرکت است. در شرکت چند نفر را به عنوان مدیر انتخئهی ،یرکت تجارش مهمترین ارکان هر زا

  های فعالیت وکنترل هدایت  ،ریزی برنامه مسئولیت و اختیار موظف غیر و موظف بطور و کنند تا آن ها به نمایندگی

.کنند اداره را شرکت و  بگیرند عهده بر  مستقیم غیر یا مستقیم طور به را شرکت  

 

 ماده)۱( : اعضا، ترکیب و محدودیت های هیئت مدیره

مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می شود که به وسیله مجمع عمومی عادی    تئشرکت به وسیله هی-۱-۱

، مطابق با اساسنامه شرکتاز بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند ) 

ت مدیره حداقل پنج نفر می  دستورالعمل حاکمیت شرکتی تعداد اعضا هیا  ۴قانون تجارت و ماده ال حیه صا ۱۰۷ماده 

هیات مدیره می بایست به میزانی باشد که امکان انجام بحث های سودمند و تصمیم گیری منطقی   باشد. )تعداد اعضا

 و همچنین نظارت کافی در ارتباط با امور شرکت فراهم باشد(.

ت مدیره بر ئیا اعضا علی البدل هیمجمع عمومی عادی می تواند عالوه بر اعضا اصلی نسبت به انتخاب عضو  :۱ رهتبص

 اساس اولویت اقدام نماید. 

ت مدیره یا نماینده وی باید غیر موظف و دارای تحصیالت مالی )حسابداری  ئحداقل یکی از اعضا هی :۲تبصره 

و تجربه مرتبط باشد.  (تصادمدیریت با گرایش مالی یا اق ایمدیریت مالی و سایر رشته ه ،داقتصا  

ت مدیره پس از تصویب ئت مدیره باید غیر موظف باشند همچنین موظف شدن اعضا هیئت اعضا هیاکثری :۳تبصره 

ت مدیره امکان پذیر خواهد بود و مدیر ذینفع در این تصمیم گیری حق رای ندارد. ئهی  

باید دانش الزم در زمینه مالی و   ،ت مدیرهئاعضا هی ،ورالعمل حاکمیت شرکتیست د ۱۷ماده مطابق تبصره  :۴تبصره 

 حقوقی کسب نمایند. 
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محدودیت های زیر باید در انتخاب و تغییر مدیران مد نظر قرار گیرد: -۱-۲  

ت ئت مدیره شرکت در بیش از یک شرکت و به عنوان عضو غیر موظف هیئانتخاب مدیرعامل و اعضا موظف هی -الف

. ، مجاز نیستمدیره  

قانون  ۲ تبصره سایر شرکتها تابع ضوابط مقرر شده در یره مدت ئل در هیت مدیره و مدیر عامئعضویت اعضا هی -ب

  شورای مجلس۱۳۹۵ ماه اردیبهشت ۲۰ مصوب تجارت قانون از قسمتی اصالح  قانونی الیحه( ۲۴۱) ماده  اصالح

. باشد می اسالمی  

دنی ( با  م قانون ۰۳۳۱و   ۱۰۳۲وم )تعیین شده در موارد و یا سببی از طبقه اول و دافراد دارای رابطه نسبی  -ج

یران شرکت را نمی توان به عنوان مدیر در این شرکت منصوب کرد.مد  

ت مدیره انتخاب شود.ئمدیر عامل نمی تواند همزمان به عنوان رئیس هی -د  

ت مدیره انتخاب می شود.ئن اشخاص غیر موظف هی ت مدیره مطابق ضوابط و مقررات هلدینگ از بیئ رئیس هی -ه  

اشخاص حقوقی انتخاب شود. باید از بینت مدیره شرکت ئاعضا هی -و  

 ماده )۲( : تکمیل اعضا هیئت مدیره 

  یا و باشد نشده تعیین البدل علی عضو و شود مقرر نصاب  حد از ت مدیره بنا به هر دلیلی کمترئیهرگاه تعداد اعضا ه

   ظرف  حداکثر مانده باید قیمدیران با نباشند،  مدیره تئهی در خالی محلهای تصدی  برای کافی البدل علی اعضا تعیین

. نمایند دعوت مدیره تئهی  اعضا تکمیل جهت را شرکت عادی عمومی مجمع یکماه  

روز پس از  ۱۵ت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر ظرف ئدر صورتیکه اشخاص حقوقی عضو هی  :۱تبصره 

حکم استعفای شخص  دی بماند، در تص یکماه بال  اب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدتانتخ

ت مدیره می باشد. ئحقوقی از عضویت در هی  

 ماده )۳( : استعفای اعضا هیئت مدیره 

ت ئا به هیروز قبل موضوع ر ۳۰باید حداقل  ،ت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهدئدرصورتیکه هر عضو هی

 مدیره و بازرس اطالع دهد. 
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 ماده )۴( : غیبت در جلسات هیئت مدیره

جلسه متوالی یا شش جلسه در سال شمسی بدون   ۴ت مدیره یا نماینده وی بیش از ئعدم حضور هریک از اعضا هی

ده اعضا هت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت به عئ، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیعذر موجه

ت مدیره می باشد. ئهی  

 ماده )۵(:مدت ماموریت مدیران 

در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران   .سال استمدیران دو   یتمدت مامور

ی  ات مدیره و اعضا علی البدل برئ. تجدید انتخاب اعضاء هیسابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود

 دوره های بعد بالمانع است. 

 ماده )۶(:سهام وثیقه مدیران :

ت مدیره باید معادل یک دهم درصد سهام شرکت یا حداقل معادل پنج میلیارد ریال از سهام ئضا هیاعهریک از 

 ها و خدمات مصرفی تعدیل می شود( را به عنوانسال یکبار متناسب با نرخ تورم و شاخص بهای کاال ۲شرکت )که هر 

 سهام وثیقه مدیران نزد شرکت تودیع کنند.

 ماده )۷(:رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره :

ت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی ئت مدیره در اولین جلسه خود، از بین اعضا هیئهی

در رای گیری شرکت  ت مدیره عضو ذینفع نبایدئت مدیره تعیین می نماید. )در تعیین سمت اعضا هیئباشند برای هی

 ت مدیره نخواهد بود. ئمدت عضویت آنها در هی بیش از رهت مدیئو نیابت نایب رئیس هیمدت ریاست رئیس نماید( 

ت مدیره نمی تواند  ئرئیس هی ت مدیره را ازسمتهای مذکور عزل کند.ئتواند رئیس و نایب رئیس هی ت مدیره میئهی

 مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی.  ،در عین حال مدیرعامل همان شرکت نیز باشد

 

 ماده )۸(:وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیئ ت مدیره :

ت مدیره از این ئ هی ت مدیره نیز همچون سایر اعضائت مدیره مسئولیت اداره شرکت را به عهده دارند و رئیس هیئهی

نقش رهبری     چشم انداز شرکتجا آوردن ماموریت و  هت مدیره که با هدف بئرئیس هی جهت مسئول می باشد.

قبال مجمع عمومی و ذینفعان نیز مسئولیت بر عهده خواهد  در و ردعهده می گی را بر ه ت مدیره تشکیل شدئهی

حاکمیت شرکتی نقش اصلی را بازی می کند و در این  داشت در شخصیت رئیس هیات مدیره اصل عدالت از مفهوم

ها به شکل ذیل تعیین می گردد:  تزمینه برخی مسئولی  

رعایت قوانین.  کار و مزبور به ویژه پیگیری موضوع دستور ها در جلسات حث، مدیریت بت مدیرهئهی اداره جلسات -۱  
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مکلف به دعوت آنها می باشد. ت مدیره ئ دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هی -۲  

مگر  مسئولیت  -۳  ( مجمع.  ک  ریاست  مواقعی  ع  هدر  یا  جلسه انتخاب  آنها جزو دستور  کلیه  یا  مدیران  از  بعضی  زل 

 (. شدمجمع با

ت مدیره(و حصول ئت مدیره )به همراه دبیر هیئ، تعیین دستور کار جلسات هیت مدیرهئبرنامه ریزی جلسات هی  -۴

 ت مدیره به اطالعات به موقع و قابل اتکاء. ئاعضا هی اطمینان از دسترسی

زیابی ه و اریرت مدئاطمینان از حسن عملکرد هی  ت مدیره در خارج از جلسه وئیت های هیلهماهنگ نمودن فعا  -۵

 عملکرد آنها. 

 ت مدیره و تعیین رؤسای کمیته های تخصصی.ئت هیاراهنمایی مدیر عامل در خصوص چگونگی اجرای مصوب -۶

 ت نمی باشد. قوانین و مقررا ت مدیره مطابقئ، نافی تکالیف و وظایف رئیس هیت مدیرهئوجود دبیر هی:۱صره تب

 ی حضور داشته باشند.در مجامع عمومد ت مدیره بای ئمدیر عامل و اعضا هی:۲تبصره 

 

 ماده )۹(: دبیر خانه  و دبیر هیئت مدیره :

دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  ۲۳مفاد تبصره ماده   ت مدیره باید بر اساسئهی

.    دهد تشکیل مدیره تئهی نظر  رزی  باشد دبیر یک دارای ت مدیره را که ئ و فرابورس ایران دبیر خانه هی بهادار تهران

. انتخاب دبیر از افراد خارج از  شود می عزل و نصب مدیره تئهی تصویب و عامل  مدیر  پیشنهاد با مدیره تئهی دبیر

، مانع از  داشته باشد ولی عدم حضور دبیر ه حضوررت مدیئ. دبیر باید در تمامی جلسات هیت مدیره بال مانع استئهی

ت مدیره عبارتست از : ئیری نمی باشد. وظایف دبیر هیگ برگزاری جلسه و تصمیم  

ت مدیرهئلسات هیپیگیری و ایجاد هماهنگی برای تشکیل به موقع ج -الف  

ت مدیرهئه هین، مستند سازی جلسات در دبیر خا، اخذ امضاهای مجازت مدیرهئتهیه صورتجلسات هی -ب  

ت مدیره.ئجمع آوری اطالعات مورد نیاز هی -ج  

ت مدیره. ئتکالیف قانونی هی  نان از اجرایمیحصول اط -د  

ت مدیره ئپیگیری نتایج ارزیابی عملکرد اعضا هی-ه  

ت مدیره به قسمتهای مختلف شرکت. ئابالغ مصوبات هی -و  



 (سهامی عام) نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت

 مدیره تئهی منشور 

 

5 

 

ت مدیرهئپیگیری و تهیه گزارش از اجرای به موقع و صحیح مصوبات هی -ز  

ت مدیره به ایشان محول می گردد. ئسایر وظایفی که ازسوی هی-ح  

 

 ماده )۱۰(:نحوه تنظیم دستور جلسات و تشکیل جلسات  هیئت مدیره

ر جلسه ای همراه دعوتنامه و  ، باید طی دستوخالصه ای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسه ای مطرح شود-۱-۱۰

عضا بتوانند  ت مدیره برسد تا ائطالع اعضا هی، قبل از جلسه به ا، به نحوه و با فاصله زمانی مناسبمستندات مربوطه

. تاریخ  ت مدیره تعیین می شودئت مدیره توسط هیئنمایند. ترتیب برگزاری جلسات هی تصمیمات مرتبط را اتخاذ

، باید قبل از شروع دوره توسط دبیر جلسه تنظیم و به تصویب ماهه ۳ای دوره های ت مدیره برئتشکیل جلسات هی

سات به دعوت کتبی مدیر ه حداقل دوبار برگزار شود این جلت مدیره باید در هر مائجلسات هی. ت مدیره برسدئهی

ت مدیره تشکیل خواهد شد. ئ، رئیس و یا دو نفر از اعضا هیعامل  

ت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از  ئو تشکیل جلسات هی بین تاریخ ارسال دعوتنامه

دعوتنامه برای مدیرانی که ، ارسال در صورتجلسه قید شود تاریخ تشکیل جلسه بعدی تعیین و ،ت مدیرهئجلسات هی

ا در هر محل  ت مدیره در مرکز اصلی شرکت یئ.جلسات هیدر همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت

 دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد و در هر ماه حداقل یکبار تشکیل خواهد شد. 

ت مدیره مطرح و در صورت موافقت ئجلسه هی ت مدیره ابتدا باید درئضا هیموضوعات پیشنهادی هر یک از اع-۲-۱۰

ت مدیره قرار گیرد. ئت مدیره در دستور جلسات آتی هیئاکثریت اعضا هی  

اذ تصمیم . اتخت مدیره مطرح نمایند ئآزاد و سازنده در جلسات هی ،مدیران باید نظر خود را به گونه ای آشکار-۳-۱۰

ا آن بصورت دست گردان ( ممنوع است. نظرات اعضا مخالف مدیره )تهیه صورتجلسه و امض ت ئبدون تشکیل جلسه هی

 با تصمیمات اتخاذ شده باید در صورتجلسه قید شود.

ت مدیره خارج شود، دالیل آن باید در صورتجلسه عنوان گردد. ئرتی که موضوعی از دستور جلسه هیدر صو  -۴-۱۰  

 ماده )۱۱(: حد نصاب و اکثریت الزم برای رسمیت جلسه هیئت مدیره 

ت مدیره در آن جلسه حضور داشته باشند. ئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضا هیئجلسات هی

مدیره با موافقت اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. ت ئتصمیمات هی  
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 ماده )۱۲(: صورتجلسات هیئت مدیره 

ت  ئمضای کلیه مدیران حاضر و دبیر هیسه ای تنظیم شود که به ات مدیره باید صورتجلئز جلسات هیبرای هریک ا

ات متخذه در جلسه با قید مدیره در جلسه برسد نام مدیران حاضر و غایب و خالصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیم

  ی از تصمیمات مندرج در صورتجلسهتاریخ در صورتجلسه ذکر می گردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعض 

صورتجلسه قید شود. مخالف باشد باید در ذیل  

ت  ئ، پیگیری مصوبات و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیت مدیرهئمسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هی

رتیب شماره و ت مدیره را به تئ. وی باید تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیت مدیره استئمدیره بر عهده دبیر هی

ی کند. تاریخ جلسه نگهدار  

 ماده )۱۳(: وظایف ، اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره 

  معامالت و  عملیات هرنوع و شرکت نام به اقدامی هرگونه برای مدیره تئهی شرکت اساسنامه   ..........براساس ماده 

 نامحدود  راختیا دارای نباشد عمومی   مجمع ت صالحی در آن درباره تصمیم  اتخاذ و انجام که شرکت موضوع به مربوط

ت مدیره حسب مورد باید به منظور انجام  ئ . هیل اختیارات مزبور در اساسنامه ذکر شده استکام تفضیل به که است

، جبران ، انتصابات، حسابرسی، مدیریت ریسکنظارت و ارزیابی ،، برنامه ریزی و توسعههبردیامور مهم از قبیل امور را

مقررات مرجع مافوق تشکیل و عملکرد آنها  و  ضوابط  مطابق را تخصصی های کمیته …عامالت با اهمیت و  ، مخدمات

ن واجد شرایط شرکت امکان  ، اعضا مستقل و نیز کارکنات مدیرهئرا مورد نظارت قرار دهند. اعضا غیر موظف هی

 عضویت در کمیته های مزبور را دارند. 

است.ت مدیره ئی از اعضا غیر موظف هیریاست این کمیته ها با یک:۱تبصره   

ابرسی و ریسک و انتصابات در این شرکت مطابق ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار  کمیته حس:۲تبصره 

 تشکیل می گردد.

پس از   ،ت مدیرهئگیری در خصوص موضوعات مورد بحث و بررسی در کمیته های تخصصی هیتصمیم : ۳تبصره 

جام خواهد شد.ت مدیره انئ، در هیه های مربوطهقرائت گزارش کمیت  

 ماده ۱۴ :معامالت مدیران با شرکت 

شرکت  ت مدیره یا مدیرعامل ئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضا هیئاعضا هی

امالتی که با شرکت ت مدیره در معئ، نمی توانند بدون تصویب هیت مدیره یا مدیرعامل آنها باشندئشریک یا عضو هی

. احکام اینگونه  ستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوندرکت می شود به طور میا به حساب ش

 معامالت در قانون تجارت مقرر شده است. 
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 ماده ۱۵:اعطای وام یا اعتبار به مدیران

 هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت، حق ندارند ت مدیره به استثناء اشخاص حقوقیئو اعضا هیمدیرعامل شرکت 

. ، اینگونه عملیات به خودی خود باطل استتحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند

ت ئ، در جلسات هیت مدیرهئهیصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخا

و اوالد اوالد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در امل همسر و پدر و مادر و اوالد مدیره شرکت می کنند و همچنین ش

 این ماده هم میگردد. 

 

 ماده ۱۶ : رقابت مدیران با شرکت 

انند معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت ت مدیره شرکت نمی توئاعضا هیمدیرعامل و 

، مسئول  تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردداز مقررات این ماده تخلف کند و ، هر مدیری که باشد انجام دهند

رت یا تقویت منفعت.. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خساجبران آن خواهد بود  

 ماده ۱۷ : وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مدیرعامل

ن مدیرعامل شرکت  ت مدیره را به عنوائخارج از هی ت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضا خود یائهی

ت مدیره می تواند ئی. ه، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند، مدت تصدیانتخاب نماید و حدود اختیارات

. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض ت مدیره را به مدیرعامل تفویض نمایدئات هیقسمتی از اختیار

،  ت مدیره باشدئ. در صورتی که مدیرعامل عضو هیشرکت حق امضاء دارد ، نماینده شرکت محسوب و از طرفهشد

عامل باالترین مقام اجرایی و ، مدیر ت مدیره بیشتر نخواهد بودئو در هیدوره مدیریت عامل او از مدت عضویت ا

ت ئ مصوبات هی، تصمیمات و بق قوانین و مقررات، وی باید ط، در این راستامسئولیت اصلی امور شرکت را بر عهده دارد 

. ت مدیره قرار دهدئ، به موقع و شفافی از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیمدیره را اجرا و گزارشهای دقیق  

 

ت مدیره به اداره ثبت ئ، باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیحدود اختیارات مدیرعامل ، مشخصات ونام:  ۱تبصره 

سمی آگهی شود.اعالم و پس از ثبت در روزنامه رشرکت ها   

 

 

 ماده ۱۸ : بالتصدی بودن سمت مدیریت عامل
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ت  ئ، هیبالتصدی شود، سمت مدیرعاملی شرکت ، فوت و یا هر دلیل دیگریاری، برکندر صورتیکه به دلیل استعفاء

. در صورتیکه انتخاب مت برگزیند مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این س

، یک نفر را به عنوان ت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این مادهیئه  ،مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد

و مسئولیتهای مدیرعامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.  نماینده با دارا بودن کلیه وظایف  

 ماده ۱۹ : صاحبان امضای مجاز 

ت ئ. هی، امضا می شودت مدیره تعیین کندئ، توسط اشخاصی که هید آور شرکت، قراردادها و اسناد تعهه اوراقکلی

  نظر تحت مستقیماً که معاونانی و مدیران  یا ، مدیرعامل ت مدیرهئصاحبان امضای مجاز را از بین اعضا هیمدیره باید 

 درج جهت شرکتها تثب اداره به ای صورتجلسه طی خاصاش این اسامی. کند  انتخاب ،میکنند وظیفه انجام مدیرعامل

.شود می اعالم کثیراالنتشار های روزنامه و رسمی روزنامه در  

 ماده ۲۰ : تصویب

تبصره در جلسه هیئت مدیره مورخ ............................... با  ۱۱ماده و   ۲۰منشور هیئت مدیره و دبیرخانه هیئت مدیره در 

ن و فرابورس ایران  شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس تهراحاکمیت شرکت و دستور العمل امه رعایت مفاد اساسن

ت.ر خواهد گرفرد بازنگری قرامورد تصویب اعضا هیئت مدیره قرار گرفت و در صورت نیاز، مو  

 

 

 

 

 

 

 


