
ران یا یاسالم یقانون بازار اوراق بهادار جمهور

 و اصطالحات  فی تعار -اول   فصل

 :باشند یم  ریز  یمعان  یقانون بکار رفته است، دارا   نیکه در ا  ییهااصطالحات و واژه   -  1  ماده

 .شودیم  دهی »شورا« نام  ن یاز او بعد    شودیم  لیتشک  قانون  نی( ا3است که به موجب ماده )  ییبورس و اوراق بهادار: شورا  یعال  یشورا  - 1

 .شودیم  دهی»سازمان« نام  نیو بعد از ا  شودیم  لیقانون تشک  ن ی( ا5است که به موجب ماده )  یسازمان بورس و اوراق بهادار: سازمان - 2

د.  ریگیقانون، مورد داد و ستد قرار م  نیمعامله گران طبق مقررات ا  ایو    کارگزاران  متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط  یبورس اوراق بهادار: بازار - 3

 .شودیاداره م  و  سیعام تأس  ی( در قالب شرکت سهامشود یم  دهیپس بورس نام  نیاوراق بهادار )که از ا  بورس

 .شودیم  لیقانون تشک  نی( ا37جب ماده )است که به مو   یأتی: هیداور  أتیه - 4

م ی است که به منظور تنظ  یخودانتظام  یمجامع مشابه، تشکلها  ری گذاران و سا  هیسرما  کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران،  یکانون: کانونها  - 5

ی تجار  ریغ  ،یدولت  ریمصوب »سازمان« به صورت مؤسسه غ  یدستورالعملها   طبق  در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند،  تیقانون به فعال  نیکه طبق ا  یاشخاص  نیب  روابط

 .رسندیبه ثبت م  یانتفاع  ریو غ

خود و انتظام    یا حرفه  یتهایفعال  میتنظ  یبرا  نیدارد و همچن  عهده  قانون بر  نیکه به موجب ا  یفیحسن انجام وظا  یاست که برا  یتشکل خودانتظام: تشکل - 6

 .قانون، وضع و اجراء کند  نیا  تی رعا  با  داند،یرا که الزم م  یو انضباط  یاحرفه   یاعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردها   نیب  به روابط  دنیبخش

.دهدیوجوه را انجام م  هیاوراق بهادار و تسو  تیانتقال مالک  ، یثبت، نگهدار  به  است که امور مربوط   یوجوه: شرکت  هیاوراق بهادار و تسو  یمرکز   یشرکت سپرده گذار  - 7

 .ردیگی مذاکره صورت م  هیکه معامالت اوراق بهادار در آن بر پا  کیالکترون  ریغ  ای  ک یاست در قالب شبکه ارتباط الکترون  یخارج از بورس: بازار   یبازارها  - 8

قرار   ناشر  اریو منابع حاصل از عزضه اوراق بهادار در اخت  شودیدر آن انجام م  داالنتشاریجد  اوراق بهادار  یسینو  رهیعرضه و پذ  ن یاست که اول  ی: بازارهیبازار اول - 9

 .ردیگیم

 .ردیگیستد قرار م  و  در آن مورد داد  ه،یاست که اوراق بهادار پس از عرضه اول  ی: بازارهیبازار ثانو - 10

 .شودیکاال داد و ستد م  ایبهادار    اوراق  بر  یمعامله مبتن  اری و اخت  یآت  یاست که در آن قراردادها  یبازار مشتقه: بازار - 11

 .کندی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر م  یناشر: شخص حقوق - 12

 .کندیم  معامله  و به حساب آنها  گرانید  یاست که اوراق بهادار را برا  یکارگزار: شخص حقوق - 13

 .کندی به نام و حساب خود معامله م  ایآنها و    حساب  و به  گرانید  یاست که اوراق بهادار را برا   یگر: شخص حقوقکارگزار / معامله  - 14

دامنه نوسان   دیتحدو    نیاوراق بهادار مع  یعرضه و تقاضا  م یو تنظ  ینقدشوندگ  شیافزا  است که با اخذ مجوز الزم با تعهد به   یگربازار گردان: کارگزار / معامله  - 15

 .پردازدیآن، به داد و ستد آن اوراق م  متیق

 .دهدیگذار مشاوره م  هیاوراق بهادار، به سرما  فروش  و  دیمشخص، درباره خر  یاست که در قالب قرارداد   ی: شخص حقوقیگذار   هیمشاور سرما - 16

ww .پردازدیگذار م  هیسرما  یو فروش اوراق بهادار برا   دیخر  به  مشخص و به منظور کسب انتفاع،  یاست که در قالب قرارداد  یسبد گردان: شخص حقوق - 17
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  ، یگرمعامله  ،یکارگزار یتهایفعال تواندیو م کندیم تیگذاران فعال  هیسرما عامه ناشر اوراق بهادار و نیاست که به عنوان واسطه ب ی: شرکتهیسرما نیشرکت تأم - 18

 .اخذ مجوز از »سازمان« انجام دهد  با  مشابه را  یتها یو فعال  یسینو  رهیتعهد پذ  ،یسینو  رهیپذ  ،یمشاوره، سبد گردان  ،یگردان  بازار

آن    یاعضا   یبازنشستگدوران    یرا برا   یلیتکم  یای مزا  ،ی گذار  هیسرما  و  اندازپس   یاست که با استفاده از طرحها   ییگذار  هی: صندوق سرمایصندوق بازنشستگ - 19

 .کندیفراهم م

 انیخود، در سود و ز  یگذار  هیو مالکان آن به نسبت سرما  باشدیم  بهادار  در اوراق  یگذار  هی آن سرما  یاصل  تیاست که فعال  یمال  ی: نهادیگذار  هیصندوق سرما - 20

 .کندی صندوق شر

ه یسرما  گران، بازار گردانان، مشاورانبه کارگزاران، کارگزاران / معامله  توانیم  جمله  فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن   یمال  ی : منظور نهادها یمال  ینهادها - 21

ی بازنشستگ   یو صندوقها   هیسرما  نیتأم  یشرکتها   ،یپردازش اطالعات مال  یشرکتها   ،یگذار   هیسرما  یشرکتها   ،ی گذار  هیسرما  یصندوقها  ،یمؤسسات رتبه بند  ،یگذار 

 .کرد  اشاره

شرکت،    اتیکنترل عمل  یکه برا  کندیکسب م  یآنقدر حق رأ  انتفاع،  جهت کسب  ری پذ  هیدر شرکت سرما  یگذار   هیکه با سرما  ی(: شرکت نگیشرکت مادر )هلد - 22

 .مؤثر باشد  رهیمد  أتیه  یدر انتخاب اعضا  ایو    کند  را انتخاب  رهیمد  أتیه

 .قرار دهد  یابی ارزش  مورد  قانون را  نیو اوراق بهادار موضوع ا  هاییاست که دارا  یاس مال: کارشنابیارزش - 23

منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را   ایو    نی مالک ع  یبرا   انتقال  ابل نقل وق  یاست که متضمن حقوق مال   یمستند  ایاوراق بهادار: هر نوع ورقه   - 24

 .هم در نظر گرفته شده است  معادل  قانون،  نیو اوراق بهادار در متن ا  یمفهوم ابزار مال  و اعالم خواهد کرد.  نییتع

 .یعرضه عموم  یانتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برا  - 25

 .: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروشیعرضه عموم - 26

 .است  یگذاران نهاد   هیاوراق بهادار توسط ناشر به سرما  می: فروش مستقیعرضه خصوص - 27

 .پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد  تعهد  آن و  یقانون  ندهینما  ایاوراق بهادار از ناشر و    دیخر  ندی: فرآیسینو  رهی پذ - 28

 .به فروش نرسد  یسینو  رهیکه ظرف مهلت پذ  یاوراق بهادار   دیخر  ی: تعهد شخص ثالث برا یسینو  رهی تعهد پذ - 29

 .ردی گیعموم قرار م  اریدر اخت  یسینو  رهیبهادار قابل پذ  اوراق  آن، اطالعات مربوط به ناشر و  قیاست که از طر  یاه ی: اعالمیسینو  رهیپذ  هیاعالم - 30

 .شودیشرکت، به سازمان داده م  ثبت  یاست که در مرحله تقاضا   یثبت: مجموعه فرمها، اطالعات و اسناد و مدارک  هیانیب - 31

و در صورت انتشار    شود یناشر آن مربوط م  ایبه اوراق بهادار، معامالت    میمستق  ریغ  ایو    میعموم که بطور مستق  ی: هرگونه اطالعات افشاء نشده برا یاطالعات نهان - 32

 .ردگذا یم ریمعامله اوراق بهادار مربوط تأث  یگذاران برا   هیسرما  میتصم  ای  و  متیبر ق

 .شودیم  یدار یگذاران خر  هیاست که از محل وجوه سرما  یمال  یها ییسبد: مجموعه دارا - 33

 ارکان بازار اوراق بهادار  -دوم   فصل

ی اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرا  یشفاف، منصفانه و کارا  بازار  حفظ و توسعه  ،یگذاران و با هدف سامانده  هیاز حقوق سرما  تیحما  یدر راستا  -  2  ماده

ww .شودیم  لیقانون تشک  نیمندرج در ا  اراتیو اخت  فیوظا  ب،یشورا و سازمان با ترک  قانون،  نیا
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 :باشد یم  لیشورا به شرح ذ  ی را بر عهده دارد. اعضا   بازار  کالن آن  یاستها یس  بیرکن بازار اوراق بهادار است که تصو  نیشورا باالتر  -  3  ماده

 .ییو دارا  یامور اقتصاد  ریوز - 1

 .یبازرگان  ریوز - 2

 .رانیا  یاسالم  ی جمهور  یکل بانک مرکز   سیرئ - 3

 .و اتاق تعاون  رانیو معادن ا  عیو صنا  یاتاق بازرگان  یرؤسا  - 4

 .کرد  خواهد  فهیانجام وظ  زیسازمان ن  یشورا و سخنگو   ریسازمان که به عنوان دب  سیرئ - 5

 .یمعاون و   ایدادستان کل کشور   - 6

 .از طرف کانونها  ندهینفر نما  کی - 7

.رانیوز  أتی ه  بیو تصو  ییو دارا  یامور اقتصاد   ریوز  شنهادیبه پ  بهادار  بازار اوراق  یاحرفه  یبا مشورت تشکلها   یمنحصرا از بخش خصوص  یسه نفر خبره مال - 8

 .ییهر بورس کاال  یبرا   رانیوز  أتیه  بیو تصو  ربطی ذ  ریوز  شنهادیبه پ  ینفر خبره منحصرا از بخش خصوص  کی - 9

 .خواهد بود  ییو دارا  یامور اقتصاد  ریشورا با وز  استیر  -  1  تبصره

 .و کارکنان سازمان انتخاب کرد  رهیمد  أتیه  یاعضا  انیاز م  توانینم  ( پنج سال است و آنان را9( و )8(، )7)  یموضوع بندها  یاعضا  تیمدت مأمور  -  2  تبصره

 .خواهد بود  ری دوره امکانپذ  دو  یماده حد اکثر برا   نی( ا9( و )8(، )7)  یموضوع بندها  یانتخاب مجدد اعضا   -  3  تبصره

 .کنندی م  همان بورس شرکت  یر یگ  میبه تصم  (، فقط در جلسات مربوط9موضوع بند )  یاعضا  -  4  تبصره

 :باشد یم  ریشورا به شرح ز  فیوظا  -  4  ماده

 .قانون  نیا  یبر اجرا  هیعال  و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت  یالزم جهت سامانده  ری اتخاذ تداب - 1

 .و مقررات مربوط  نیانقو   نظام و  یکل  یاستها یبازار اوراق بهادار در قالب س  یو خط مش  استهایس  نییتع - 2

 .رانیوز  أتیه  بیقانون جهت تصو  نیا  یاجرا   یالزم برا   یهانامه   نیآئ  شنهادیپ - 3

 .دیجد  یمال  یابزارها  بیتصو - 4

.هیسرما  نیتأم  یوجوه و شرکتها   هیاوراق بهادار و تسو  یمرکز   یگذار  سپرده  یخارج از بورس، شرکتها  یبورسها، بازارها  تیو لغو مجوز فعال  قیصدور، تعل - 5

 .سازمان  یمال  یبودجه و صورتها  بیتصو - 6

 .از سازمان  تیبه شکا  یدگیو رس  تینظارت بر فعال - 7

 .سازمان و نظارت بر آنها  یهایوصول  زانی نوع و م  بیتصو - 8

 .الزحمه آنحق  نییحسابرس سازمان و تع  -انتخاب بازرس   - 9

 .سازمان  رهیمد  أتیه  یانتخاب اعضا - 10

 .سازمان  رهیمد  أتیه  یو اعضا  سیرئ  یا یحقوق و مزا  نییتع - 11

 .الزحمه آنانحق  نییو تع  یداور  أتیه  یانتخاب اعضا - 12

ww .یجهان  یبازارها   شده خود در  رفته یپذ  یمجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتها   یاعطا  - 13
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 .به بورس  یاوراق بهادار خارج  رشیمجوز پذ  یاعطا  - 14

 .در بورس  یمجوز به بورس جهت معامالت اشخاص خارج  یاعطا  - 15

 .به بازار اوراق بهادار مربوط باشد  رانیوز  أتیه صیکه به تشخ  یامور   ریسا - 16

.بود  االجراء خواهدالزم  ییو دارا  یامور اقتصاد  ریوز  دییمصوبات شورا پس از تأ  -  تبصره

شرکتها در    رشیاز حق پذ یو سهم یافتی در یو از محل کارمزدها بوده مستقل یو مال یحقوق  تیشخص یاست که دارا  یدولت ری غ یمان، مؤسسه عمومساز - 5 ماده

بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق    یشورا  یمحل وجوه امان  از  شده  ادیسازمان    یانداز و راه   تیآغاز فعال  یاداره خواهد شد. منابع الزم برا   درآمدها  ریبورسها و سا

 .شودیم  نیبهادار تهران تأم

 .دیخواهد رس  رانیوز  أتیه  بیو به تصو  هیشورا ته  توسط  قانون  نیا  بیتصو  خیسازمان حد اکثر ظرف سه ماه از تار  التیاساسنامه و تشک  -  تبصره

به   یدولت  ریمنحصرا از کارشناسان بخش غ  یو تجربه در رشته مال  شهرت  حسن  یو دارا  نیمافراد ا  انیپنج عضو است که از م  ی سازمان دارا  رهیمد  أتی ه  -  6  ماده

 .کندی م  را صادر  رهیمد  أتیه  یشورا حکم اعضا  سی. رئشوندیشورا انتخاب م  بیو با تصو  شورا  سیرئ  شنهادیپ

 :است  ریسازمان به شرح ز  رهیمد  أتیه  اراتیو اخت  فیوظا  -  7  ماده

 .آن به شورا  شنهادیقانون و پ  نیا  یاجرا  یالزم برا  یهانامه   نیآئ  هیته - 1

 .قانون  نیا  ییاجرا  یدستورالعملها  نیو تدو  هیته - 2

 .قانون و مقررات مربوط  نیا  ینظارت بر حسن اجرا  - 3

 .اوراق بهادار و نظارت بر آن  ی ثبت و صدور مجوز عرضه عموم - 4

 .عهده شورا است  بر  آنها  بیکه تصو  یینهادها  ریبورسها و سا  سیو لغو مجوز تأس  قیدرخواست صدور، تعل - 5

 .ستیشورا ن  میعمل مستق  حوزه  قانون که در  نیموضوع ا  یمال  یکانونها و نهادها  س یو لغو مجوز تأس  قیصدور، تعل - 6

 .قانون  نیموضوع ا  یمال  یاساسنامه بورسها، کانونها و نهادها   بیتصو - 7

 .از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار  ی ر یشگیالزم جهت پ  ری اتخاذ تداب - 8

.آنها  یر یگیو پ  صالحی سازمان است به مراجع ذ   عهده  قانون بر  نیاعالم آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعالم آنها طبق ا - 9

 .اوراق بهادار به شورا  بازار  تیوضع  نیدر مورد عملکرد سازمان و همچن  یادوار  یو گزارشها   یمال  یارائه صورتها  - 10

 .گذاران در بازار اوراق بهادار  هیسرما  از حقوق و منافع  تیو انجام اقدامات الزم به منظور حما  یضرور   ری اتخاذ تداب - 11

 .یو نظارت  یاستگذاریس  ینهادها   ریبا سا  یالزم در بازار اوراق بهادار و همکار   یهایهماهنگ  جادیا - 12

 .در بازار اوراق بهادار به شورا   دیجد  یمال   یابزارها   یریبکارگ  شنهادیپ - 13

 .در بورس  یخارج  یو حقوق  یقیاشخاص حق  یگذار   هینظارت بر سرما - 14

ww .شورا  توسط  بیخدمات سازمان جهت تصو  یانواع درآمدها و نرخها   شنهادیبودجه و پ  هیته - 15
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 .قانون  نیموضوع ا  یمال  ینهادها   ریبورس و سا  یخدمات و کارمزدها  یسقف نرخها   بیتصو - 16

.سازمان بر آن شرکتها  نظارت  عام نزد مرجع ثبت شرکتها و  یسهام  ینامه سازمان قبل از ثبت شرکتها  دییصدور تأ - 17

 .ثبت شده نزد سازمان  یتوسط شرکتها   تیاطالعات با اهم  یو نظارت بر افشا   یبررس - 18

 .یحسابرس  یاستانداردها  نیتدو  أتیه  ژهیبه و  یبا مراجع حسابدار  یو هماهنگ  کینزد  یهمکار - 19

 .بازار اوراق بهادار  یآت  یاستها یس  نیتدو  یکالن و بلند مدت برا  قاتیانجام تحق - 20

 .یجهان  و  یامرتبط منطقه  یبه سازمانها   وستنیو پ  یالمللنی ا مراجع بو مشارکت ب  یهمکار - 21

 .که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد  یامور  ری انجام سا - 22

.بالمانع است  گریدوره د  کی  یبرا   پنج سال است و انتخاب مجدد آنان  رهیمد  أتیه  یاز اعضا  کیهر    تیمدت عضو  -  8  ماده

.خواهد شد  نییماه تع  ی مدت س  یشورا برا   بیتصو  اعضاء و  شنهاد یبه پ  رهیمد  أتیاعضاء ه  نیسازمان از ب  رهیمد  أتیه  سیرئ  -  9  ماده

 .آن خواهد بود  ییمقام اجرا  نیسازمان و باالتر  س یرئ  ره،یمد  أتیه  سیرئ  -  1  تبصره

 .خواهد شد  نییسازمان در اساسنامه سازمان تع  سیرئ  اراتیو حدود اخت  فیوظا  -  2  تبصره

دستگاهها، بنگاهها و نهادها    ریدر سا  یگرید  تیمسؤول  رش یپذ  ای  اشتغال  حق  وجه  چیهه  به صورت موظف و تمام وقت بوده و ب  رهیمد  أتیه  یاشتغال اعضا  -  10  ماده

 .را نخواهند داشت  یدولت  ریغ  و  یاعم از دولت

مقرر در    بیظرف پانزده روز حسب مورد به ترت  مانده،یمدت باق  یبرا  یو   نیجانش  ره،یمد  أتیه  یاز اعضا  کیهر    یاستعفا   ایفوت و    ،یدر صورت برکنار   -  11  ماده

 .خواهد شد  دیدر اساسنامه سازمان ق  یبرکنار  طیشد. شرا  خواهد  ( منصوب6ماده )

را به نحو احسن انجام دهند و در انجام    خود یقانون  فی کنند که وظا  ادی  قبل از شروع بکار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند  رهی مد  أتیه  یاعضا  -  12  ماده

. متن  ندیرا بنما  رهیمد  أتیحفظ اسرار سازمان و ه  تیرعا  و  مقرون به صالح کشور بوده  رندیگیرا که م  یماتیتصم  هیرا بکار برند و کل  یطرفی و ب  دقت   تینها  فیوظا

 .مندرج خواهد شد  سازمان  سوگند نامه در اساسنامه

 .شودیم  پرداخت  سازمان از محل بودجه سازمان  رهیمد  أتیه  یو اعضا  سیرئ  یا یحقوق و مزا  -  13  ماده

.شودیو از محل بودجه سازمان پرداخت م  نییشورا تع  بیتصو  شورا و با  سیرئ  شنهادیشورا در جلسات شورا، به پ  یدولت   ری غ  یحق حضور اعضا  -  تبصره

.ندیهمسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نما  خود،  یهاییفهرست دارا  دیبا  رهیمد  أتیه  یاعضا   ت،یدر بدو انتصاب و خاتمه عضو  -  14  ماده ww
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بازرس    -انتخاب حسابرس    شود،یسال توسط شورا انتخاب م  کی  یبرا  یعضو جامعه حسابداران رسم  یمؤسسات حسابرس  نیبازرس سازمان از ب  -حسابرس    -  15  ماده

 .خواهد بود  ری امکانپذ  دو دوره  یحد اکثر برا 

در انجام معامالت مذکور    م یمستق  ریغ  ای  میو مشارکت مستق  تیفعال  هرگونه  ایدر شرف ثبت نزد سازمان    ایانجام هرگونه معامالت اوراق بهادار ثبت شده    -  16  ماده

 .است  ممنوع   اشخاص تحت تکفل آنها  زیسازمان و ن  یسه حسابرسمؤس  یو شرکا   رانیسازمان، مد  شورا،  یتوسط اعضا

به آن اشتغال    ریدو سال اخ   یپاره وقت خود را که ط  ایتمام وقت    مشاغل   نیخود و همچن  یو مال  یاقتصاد   یتها یشورا و سازمان موظفند فعال  یاعضا  -  17  ماده

 .گزارش دهند  هییقوه قضا  سیبه رئ  دارند،  ایاند  داشته 

خود    فیوظا  یکه در اجرا  یااطالعات محرمانه   میمستق  ریغ  ای  میمستق  یافشا   سازمان مکلفند از  یمؤسسه حسابرس  یو شرکا   رانی شورا، سازمان، مد  یاعضا  -  18  ماده

 .شودیقانون محکوم م  نی( ا46)  در ماده  مقرر  یکنند. متخلف به مجازاتها  یخود، خوددار   یپس از خاتمه دوران تصد  یحت  شوند،یم  مطلع  از آنها

  ، ی بانکها، مؤسسات اعتبار   هیقانون را از کل  نیدر چارچوب ا  ازیمورد ن  اطالعات  خود با مجوز دادستان کل کشور،  یقانون  فیوظا  ی در اجرا  تواندیسازمان م  -  19  ماده

ی حقوق  ای  یقیاشخاص حق  زینام آنهاست و ن  حیتصر  ایمستلزم ذکر    آنها  که شمول حکم نسبت به  ییاز جمله دستگاهها  ،یو عموم  یدولت  یدستگاهها   ،یدولت  یشرکتها 

 .ندیشده ارائه نما  نییتع  سازمان را در موعد  ازیدستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطالعات مورد ن  هی. کلدینما  مطالبه  یدولت  ریغ

ه یبازار اول -سوم   فصل

بدون    قیاوراق بهادار به هر طر  یو عرضه عموم  باشدیقانون م   نیمقررات ا  تیرعا  منوط به ثبت آن نزد سازمان با  هیاوراق بهادار در بازار اول  یعرضه عموم  -  20  ماده

 .قانون ممنوع است  نیا  مفاد  تیرعا

ن یتضم  ا،یمزا  دییبوده و به منزله تأ  یاطالعات  تیو مصوبات سازمان و شفاف  یقانون  مقررات  تی از رعا  نانیثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطم  -  21  ماده

 .گردد  دیق  یسینو  رهیپذ  هیدر اعالم  دیموضوع با  ن ی. اباشدینم  سازمان  سطو مرتبط با اوراق بهادار ت  یطرحها   ایدر مورد شرکتها    یو سفارش  هیتوص  ایو    یسودآور 

 .دینما  میبه سازمان تسل  یجهت اخذ مجوز عرضه عموم  یسینو  رهی پذ  هیاعالم  ثبت و  هیانیاوراق بهادار را همراه با بثبت    یناشر موظف است تقاضا   -  22  ماده

و نحوه   یسینو  رهیپذ   هیانتشار اعالم  یچگونگ  زیشود و ن میبه سازمان تسل  دیبا  که  یسینو  رهی پذ  هیثبت و اعالم  هیانیب  اتیثبت اوراق بهادار، محتو  یفرم تقاضا  -  تبصره

ww .رسدیشورا م دییو به تأ  میتنظ  است که توسط سازمان  یمرجع ثبت شرکتها و سازمان به موجب دستورالعمل  نیب  یهماهنگ
w.

ira
na

rz
e.

ir



 .کندیاقدام م  یسینو  رهیپذ  هیاعالم  دییآنها با مقررات، نسبت به تأ   انطباق  از  نانیآن و اطم  میثبت اوراق بهادار و ضما  یتقاضا  یسازمان پس از بررس  -  23  ماده

ره یمدت پذ  تواندی روز تجاوز نخواهد کرد. سازمان م  ی. مدت مذکور از س کندیم  نییکه سازمان تع  ردی انجام پذ  یظرف مدت  دیاوراق بهادار با یعرضه عموم  -  1  تبصره

 .کند  دیتمد  گریروز د  یناشر و احراز ادله موجه حد اکثر به مدت س  یتقاضا   با  را  یسینو

که سازمان    یقیو فروش اوراق بهادار از طر  عیتوز  جیرا از نتا  سازمان  ،یناشر موظف است حد اکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عموم  -  2  تبصره

 .شودیمشخص م  یسینو  رهیپذ  هی. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل، در اعالمدیمطلع نما  نمود،  خواهد  نیمع

 .مجاز است  سازمان  توسط  یعرضه عموم  ندیفرآ  لیتکم  دییشده، پس از تأ  هیفاده از وجوه تأداست  -  3  تبصره

 .گذاران عودت داده شود  هیپانزده روز به سرما  مدت  حد اکثر ظرف  دیشده با  یوجوه گردآور  یعرضه عموم  ندیفرآ  لیدر صورت عدم تکم  -  4  تبصره

روز مراتب را به اطالع    یمدت س  ی دهد، ط  صیاوراق بهادار ناقص تشخ  انتشار  ثبت و اخذ مجوز  یرا برا   یشده و ضمائم ارسال  لیتکم  یاگر سازمان فرم تقاضا   -  24  ماده

درخواست در سازمان، مراتب  ثبت    خ یروز از تار  یس  . سازمان در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حد اکثر ظرفدینمایم   هیدرخواست اصالح  و  ناشر رسانده

 .بهادار به ناشر اعالم کند  اوراق  عدم موافقت خود را با ثبت  ایموافقت  

توسط مرجع ثبت شرکتها،   یسینو رهی پذ هیآنها، اجازه انتشار اعالم هیسرما شی افزا ایعام  یسهام  یثبت شرکتها  یقانون، برا  نیاالجراء شدن االزم خیاز تار - 25 ماده

 .شودیموافقت سازمان صادر م  از  پس

( قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب  4موضوع ماده )  رانیا  یاسالم  یجمهور   یبانک مرکز   اراتیو اخت  فیقانون، وظا  نیاالجراء شدن االزم  خیاز تار  -  26  ماده

 .شودیبه سازمان واگذار م 30/6/1376

 .است  یماده مستثن  نیا  از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول  قانون معاف  نیکه به موجب ا  یاوراق مشارکت  -  تبصره

 :از ثبت نزد سازمان معاف است  ریاوراق بهادار ز  -  27  ماده

 .هایو شهردار  یاوراق مشارکت دولت، بانک مرکز  - 1

 .یمرکز   تحت نظارت بانک  یو اعتبار  یاوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مال - 2

 .یخصوص  یهاعرضه شده در عرضه اوراق بهادار   - 3

 .سازمان باشد   توسط  شده  نییکه کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تع  یعام  یسهام هر شرکت سهام - 4

 .گرید  یتوسط سازمانها و مراجع قانون  منتشره  اوراق  لیبه ثبت نداشته باشند از قب  ازیشورا ن  صی که به تشخ  یاوراق بهادار   ری سا - 5

 نییکه سازمان تع  یطیو فروش آنرا طبق شرا  عیتوز  طینحوه و شرا  و  اوراق  اتیکه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوص  یناشر اوراق بهادار   -  تبصره

 .کند  گزارش  به سازمان  کند،یم

.شودیآنها تحت نظارت سازمان انجام م  تیسازمان است و فعالبه ثبت نزد    منوط  قانون  نیموضوع ا  یمال  یخارج از بورس و نهادها   یبورسها، بازارها  سیتأس  -  28  ماده ww
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  ی نهادها   یحسابرس  ژهیو  یو نوع گزارشها   یدهاساسنامه، نحوه گزارش   در  تیموضوع فعال  ه،ی حد اقل سرما  ران،یو مد  رهیمد  أتیه  یاعضا  یاحرفه   تیصالح  -  29  ماده

 .سازمان برسد دییبه تأ  دیبا  قانون،  نیموضوع ا  یمال

 

 

 ه یبازار ثانو - چهارم  فصل

 

  ست ین  یاوراق بهادار رشی . بورس مجاز به پذرسدیسازمان م  بیبه تصو  و هر بورس  شنهادیاست که به پ   یاوراق بهادار در بورس طبق دستورالعمل رشیپذ  -  30  ماده

 .نشده است  ثبت  که نزد سازمان

 .است  یماده مستثن  نیاوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول ا  -  تبصره

 

  ن یو به اطالع عموم برساند. ا  هیرا طبق ضوابط مصوب سازمان ته  معامله  یاوراق بهادار معامله شده در روزها   متیبورس مکلف است فهرست، تعداد و ق  -  31  ماده

 .خواهد شد  یاست و در سوابق بورس نگهدار   یرسم  سند  فهرست در حکم

 

.  دیصادر نما  یاز بورسها را حد اکثر به مدت سه روز کار کیهر    معامالت توقف انجام  ایو    ل یدستور تعط  ،یاضطرار   طیشرا  صیسازمان مجاز است با تشخ   -  32  ماده

 .خواهد بود  دیشورا قابل تمد  بیمدت مزبور با تصو  ،یاضطرار   طیشرا  در صورت تداوم

 .رسدیشورا م  دییبه تأ  سازمان  شنهادیخواهد بود که به پ  ییاضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرا  طیشرا  -  تبصره

 

  ن یمقررات ا  تیدر کانون مربوط و رعا  تیو تحت هر عنوان، منوط به عضو  شکل  به هر  یو بازار گردان  یگر/ معامله   یکارگزار   ،یکارگزار   تیشروع به فعال  -  33  ماده

 .آن است  ییاجرا  ی ها و دستورالعملها نامه   نیآئ  قانون و

 کانون   یتعداد اعضا  کهی . هنگامدهدی مربوط به آن کانون را سازمان انجام م  فیوظا  است،  نشده  لیگران و بازار گردانان تشککانون، کارگزاران / معامله  کهیتا زمان  -  تبصره

 .است  یالزام  گردانان  گران و بازارکانون، کارگزاران / معامله   لیتشک  د،ینفر رس  ازدهیسطح کشور به    در

 

بورس به    شنهادیاست که به پ  یدر آن بورس طبق دستورالعمل  رشیبه پذ  موکول  در هر بورس  یو بازار گردان  یگر/ معامله   یو کارگزار  یکارگزار   تیفعال  -  34  ماده

 .رسدیم  سازمان  دییتأ

 

  ن یآئ  ایقانون    نیاز مقررات ا   کیخود از هر    یاعضا  ریگردانان، ناشران و سا   بازار  گران،کارگزاران، کارگزار / معامله  یخلفات انضباطبورس به ت  رهیمد  أتیه  -  35  ماده

 و   یسازمان قطع  ی. رأباشدینظر در سازمان م  دیابالغ قابل تجد  خیاز تار  ماه  کیبورس به مدت    ی. رأدینمایم  یدگیخود رس  ینامه انضباط  نیطبق آئ  ربطی ذ  یهانامه 

ww .باشدیم  االجراء الزم
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  ت ی از فعال   یناش  ربطی اشخاص ذ   ری گذاران و سا  هیناشران، سرما  ،یگذار   هیسرما  گران، مشاورانکارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله  نیاختالفات ب  -  36  ماده

 .شودیم  یدگ یرس  یداور  أتیتوسط هدر صورت عدم سازش در کانونها    آنها،  یاحرفه 

 

  ی اقتصاد  یهانهیصاحبنظران در زم نیقضات باتجربه و دو عضو از ب نیب  از هییقوه قضا سیعضو توسط رئ  کیکه  باشدیمتشکل از سه عضو م یداور  أتیه - 37 ماده

  البدل ی عضو عل  ک،یخود، هر    یاصل  ندهیشورا عالوه بر نما  دییبا تأ  سازمان  و  هییقوه قضا  سی. رئدینمایم  یدگیشورا به اختالفات رس  دییسازمان و تأ  شنهادیپ  به  یو مال

 .باشدیم  یهمانند عضو اصل  البدلیعل   عضو  طی. شرادیشرکت نما  یداور  أتیمربوط در ه  یعضو اصل  بتیتا در صورت غ  ندینمایم  یمعرف  و  نییتع

 .خواهد بود  هییقوه قضا  ندهیبا نما   یداور  أت یه  استیر  -  1  تبصره

 .بالمانع است  گریدو دوره د  یاکثر برا   حد  و انتخاب مجدد آنان  باشدیدو سال م  البدلیو عل  یاصل  یاعضا  تیمدت مأمور  -  2  تبصره

 .گرددیم  لیاست که در محل سازمان تشک  یاخانه   ریدب  یدارا   یداور  أتی ه  -  3  تبصره

 .شودیدر قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت م   یداور  أتیبودجه ه  -  4  تبصره

 .باشدیثبت اسناد و امالک م  یاجرا  ری ها و دوااداره   عهده  آن به  یاالجراء است و اجرا و الزم  یقطع  یداور  أتیه  یصادر شده از سو   یآرا  -  5  تبصره

 

 خود را   تیدائم از فعال  ایموقت    یریمشابه درخواست کناره گ  یتشکلها  ریو سا  یگذار   هیگر، بازار گردان، مشاور سرماکارگزار، کارگزار / معامله   کهیدر صورت  -  38  ماده

 فیتکل  نییمربوط تا تع  قیو وثا  نهای. تضمندینمایم  عیخود را نزد کانون تود   تیفعال  به بورس مربوط اعالم نموده و مجوز  زیباشند، مراتب را به سازمان، کانون و ن  داشته

 ه یگران، بازار گردانان، مشاوران سرمانسبت به کارگزاران، کارگزار / معامله  ماده  نیا  ریخواهد ماند. قسمت اخ  ی تعهدات آنها به قوت خود باق  ریانجام شده و سا  معامالت

 .است  یمجر  زین  شود،یم  لغو  ای  قیقانون تعل  نی( ا35آنها بر اساس ماده )  تیمشابه که عضو  یتشکلها   ریو سا  یگذار 

 

و ابالغ    میکه توسط سازمان تنظ  یمشابه ملزمند طبق دستورالعمل  یتشکلها   ری سا  و  یگذار  هیگران، بازار گردانان، مشاوران سرماکارگزاران، کارگزار / معامله  -  39  هماد

 .ندینما  میتسل  ربطی و به مراجع ذ  هیالزم را ته  یگزارشها   شود،یم

 

 

 ه یو ثانو ه یاول یدر بازارها یاطالع رسان  -پنجم   فصل

 

نامه    نیحد اکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئ  آورد،یاوراق بهادار بدست م  ثبت   ندیکه در فرآ  یتا مجموعه اطالعات  دیاتخاذ نما  یبیسازمان موظف است ترت  -  40  ماده

 .ردیدسترس عموم قرار گ  در  مربوطه

 

را    هیفعال در بازار سرما  یتشکلها  ه یو کل  یگذار   هیگردانان، مشاوران سرما  بازار  گران،ن، معاملهسازمان موظف است بورسها، ناشران اوراق بهادار، کارگزارا  -  41  ماده

 .را انتشار دهند  خود  تیکشور، اطالعات جامع فعال  یمل  یو حسابرس  یحسابدار   یتا بر اساس استانداردها   دینما  ملزم
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  یی اجرا  یها و دستورالعملها نامه  نیو آئ  یمال  یو گزارشده  یحسابدار   یاستانداردها   ،یرا طبق مقررات قانون  یمال  یناشر اوراق بهادار موظف است صورتها   -   42  ماده

 .کند  هیته  شود،یسازمان ابالغ م  توسط  که

 

هستند که در اثر قصور،    یگذاران  هیجبران خسارات وارده به سرما  مسؤول  شر،نا  یو مشاوران حقوق  ابانیحسابرس و ارزش    ه،یسرما   نیناشر، شرکت تأم  -  43  ماده

 .اندده یآنها باشد، متضرر گرد  فعل  ترک  ایاز فعل   یکه ناش  هی ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اول  لیبه دل  ای  تخلف و  ر،یتقص

کنند،    تیشکا  یداور  أتیه  ایبورس    رهیمد  أت یکشف تخلف به ه  خیتار  پس از  کسالیحد اکثر ظرف مدت    توانندیماده م  نیموضوع ا  دگانیخسارت د  -  1  تبصره

 .توسط ناشر نگذشته باشد  یسه سال از عرضه عموم  از  شیب  نکهیمشروط بر ا

 .باشندیخسارت م  یبه ادعا  باشند، مجاز  دهیخر  تخلف  ماده را قبل از کشف و اعالم  نیکه اوراق بهادار ناشر موضوع ا  یفقط اشخاص  -  2  تبصره

 

 اوراق   یعرضه عموم  ،یسینو  رهیپذ  هیاعالم  ایثبت    هیانیکننده از طرف ناشر در ب  گمراه  ایاز ارائه اطالعات خالف واقع، ناقص    یدر صورت آگاه  تواندیسازمان م  -  44  ماده

 .که باشد، متوقف کند  یارا در هر مرحله   بهادار

 

که توسط سازمان   ییرا طبق دستورالعمل اجرا ریمکلف است حد اقل موارد ز  است، کرده افتیشار اوراق بهادار خود را از سازمان درکه مجوز انت یهر ناشر - 45 ماده

 :دیشد، به سازمان ارائه نما   خواهد  نییتع

 .شده  یساالنه حسابرس  یمال  یصورتها - 1

 .سه ماهه  یمال  یشده و صورتها  ی شش ماهه حسابرس  یمال  یشامل صورتها  یااندوره یم  یمال  یصورتها - 2

 .به مجامع و اظهارنظر حسابرس  رهیمد  أتیگزارش ه - 3

 .گذاران دارد  هیسرما  میاوراق بهادار و تصم  متیبر ق  یتیکه اثر با اهم  یاطالعات - 4

 

 

 و مجازاتها  می جرا - ششم  فصل

 

هر دو مجازات محکوم    ایمتحمل نشده    انیز  ایپنج برابر سود بدست آمده    تا  معادل دو  ینقد  یبه جزا  ای  کسالیاز سه ماه تا    یری به حبس تعز  ریاشخاص ز  -  46  ماده

 :خواهند شد 

به نفع خود    ای  گرانیاز انحاء به ضرر د  یقرار گرفته به نحو  یو   اری در اخت  فهیوظ  قانون را که حسب  نیمربوط به اوراق بهادار موضوع ا  یکه اطالعات نهان  یهر شخص - 1

 موارد   ریموجبات افشاء و انتشار آنها را در غ  ایمورد استفاده قرار دهد و    ،یعموم  داشته باشند، قبل از انتشار  یندگیکه از طرف آنها به هر عنوان نما  ینفع اشخاص  به  ای

 .دیفراهم نما  مقرر

ww .دینما  به معامالت اوراق بهادار مبادرت  یکه با استفاده از اطالعات نهان  یهر شخص - 2
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اشخاص به انجام معامالت    یاغوا   ایکاذب و    یمتهایق  جادیا  ایبهادار    اوراق  گمراه کننده از روند معامالت  یظاهر   جادینوعا منجر به ا  یکه اقدامات و  یهر شخص - 3

 .شود  بهادار  اوراق

 .دیاوراق بهادار نما  یبه منظور عرضه عموم  یسینو  رهیپذ  هیاعالم  ای  یقانون اقدام به انتشار آگه  نیمقررات ا  تیکه بدون رعا  یهر شخص - 4

 :شوندیشرکت شناخته م  یاطالعات نهان  یبه عنوان اشخاص دارا   ریاشخاص ز  -  1  تبصره

 .عامل و معاونان آنان  ریعامل، مد  أتیه  ره،یمد  أتیه  یشرکت شامل اعضا   رانی مد-  الف

 .شرکت  یمشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکال بازرسان،    -  ب

 .آنان  ندگانینما  ایدارند    اریسهام شرکت را در اخت  (%10)از ده درصد  شیبه همراه افراد تحت تکفل خود، ب  ایو   ییکه به تنها  یسهامداران  -  ج

عضو در    کیحد اقل    یدارا   ای%( سهام  10( که مالک حد اقل ده درصد )نگی)هلد  مادر  یشرکتها   ندگانینما  ای  ربطی ذ   رانی و مد  ره یمد  أتیه  یعامل و اعضا   ریمد  -  د

 .باشند  ریپذ  هیسرما  شرکت  رهیمد  أتیه

 .دارند  یدسترس  یخود به اطالعات نهان  تیموقع  ایو    اراتیاخت  ف،ی که با توجه به وظا  یاشخاص  ریسا  -  ه

نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام    یبر اطالعات نهان  یرا که مبتن  خود  ماده موظفند آن بخش از معامالت اوراق بهادار  نی( ا1اشخاص موضوع تبصره )   -  2  تبصره

 .و بورس مربوط گزارش کنند  سازمان  معامله، به

 

 ه یرا در ته  یمدارک جعل  ایاطالعات، اسناد و    ایکنند و    قیتصد  ای  ندینما  ارائه  بورس  ایرا به سازمان و    یمستندات جعل  ایکه اطالعات خالف واقع    یاشخاص  -  47  ماده

 .محکوم خواهند شد  6/3/1375مصوب    یمجازات اسالم  قانون  مقرر در  یقانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتها   نیموضوع ا  یگزارشها 

 

 قرار دارد، بدون   یو  اریدر اخت  ایاز آنها مطلع شده    فهیرا که برحسب وظ   یاشخاص  اسرار  که   ی گذار  هیگر، بازار گردان و مشاور سرماکارگزار، کارگزار / معامله   -   48  ماده

 .محکوم خواهد شد 6/3/1375مصوب    ی( قانون مجازات اسالم 648مقرر در ماده )  یبه مجازاتها   د،یافشاء نما  مجوز

 

هر دو مجازات محکوم    ایمتحمل نشده    انیز  ایبرابر سود بدست آمده    سه  تا  کیمعادل    ینقد  یجزا   ایماه تا شش ماه    کیاز    یریبه حبس تعز  ریاشخاص ز  -  49  دهما

 :خواهند شد 

که مستلزم اخذ مجوز است   یبازار گردان ای ،ی گرکارگزار / معامله ،یکارگزار ل یاز قب ییتهای قانون تحت هر عنوان به فعال نیمقررات ا تیکه بدون رعا یهر شخص - 1

 .کند  یمزبور معرف  نیاز عناو  کیخود را تحت هر    ای  دینما  مبادرت

  ی م آن خوددار بورس مربوط بوده و از انجا  ایمدارک مهم به سازمان و    ای  و  از اطالعات، اسناد  یقسمت  ایقانون مکلف به ارائه تمام    نیکه به موجب ا  یهر شخص - 2

 .کند

  ت ی که مسؤول  یهر شحص  زی و ن  باشدیو امثال آنها جهت ارائه به سازمان م  یسینو  رهیپذ  هیاعالم  ایثبت    هیانیاسناد، مدارک، اطالعات، ب  هیکه مسؤول ته  یهر شخص - 3

قانون    نیمحوله از مقررات ا  فیوظا  یرا بر عهده دارد و در اجرا   مذکور  مستندات و اطالعات  قیهرگونه تصد  ای  یاقتصاد  ا ی  ی فن  ،یگزارش مال   هیته  اینظر    اظهار  و  یبررس

 .دیتخلف نما

ww .به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد  مربوط  خالف واقع  یگزارشها   ایکه عالما و عامدا هرگونه اطالعات، اسناد، مدارک    یهر شخص - 4
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ی آن در حسابها   یموظف به نگاهدار   یسپرده شده و و   یانجام معامله به و  یکه برا  را  یکه اوراق بهادار و وجوه  یبازار گردان  ایگر  کارگزار، کارگزار / معامله  -  50  ماده

محکوم   6/3/1375مصوب  یقانون مجازات اسالم (674مقرر در ماده ) یمجازاتها مورد استفاده قرار دهد، به گرانید ایاست، بر خالف مقررات و به نفع خود  جداگانه

 .خواهد شد

اعمال   یقیشده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حق ینیب شیپ  یمجازاتها ،یقانون توسط اشخاص حقوق نیدر صورت ارتکاب تخلفات مندرج در ا - 51 ماده

 .اندرا بر عهده داشته   یریگ  میتصم  تیشده، مسؤول  ادی  یحقوق  اشخاص  که از طرف  شودیم

اعالم نموده و حسب مورد موضوع    صالحی ذ  ییکرده و به مراجع قضا  یگردآور  قانون را  نیموضوع ا  میسازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرا  -  52  ماده

مراجعه   یجبران آن به مراجع قانون یبرا  تواندیم دهیاندیز باشد، اشخاص شده ریمتوجه سا ی انیمذکور ضرر و ز می. چنانچه در اثر جرادی نما یر یگیپ یشاک را به عنوان

 .دینما  م یتسل  انیضرر و ز  دادخواست  نموده و وفق مقررات،

مقررات متفرقه  - هفتم  فصل

کانون خود پس   جادیسازمان نسبت به ا لیبهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشک اوراق فعاالن بازار ری گران، بازار گردانان و ساکارگزاران، کارگزاران / معامله - 53 ماده

 .اساسنامه آن اقدام کنند  بیتصو  از

.داشته باشد  تیدر مالک  میمستق  ریغ  ای  میبورس را بطور مستق  سهام  %( از2/5درصد )  میاز دو و ن  شیب  تواندینم  ،یحقوق  ای  یقیسهامدار حق  چیه  -  54  ماده

ر یغ ای میوجوه را بطور مستق  هیاوراق بهادار و تسو  یمرکز یگذار  سپرده  %( از سهام شرکت5از پنج درصد )  شیب تواندینم یحقوق ای یقیسهامدار حق چیه - 55 ماده

 .داشته باشد  تیمالک  در  میمستق

.شودیبه سازمان منتقل م  1345بورس اوراق بهادار تهران مصوب    سیتأس  بورس موضوع قانون  یسوابق، اسناد و مدارک شورا  هیسازمان کل  لیپس از تشک  -  56  ماده

ها ییدارا  ریبهادار، حقوق و تعهدات و سا  و اوراق  یبانک  یهاوجوه نقد، سپرده   منقول،  ری موجود اعم از منقول و غ  یسازمان کارگزاران بورسها   یها ییاموال و دارا  -  57  ماده

شورا احصاء و    ندهیمنتخب کارگزاران بورس مربوط و نما  ندهینما  سازمان،  سیمرکب از رئ  ی اتهیگسترش بورس، در کم  رهیوجوه ذخ  نیو همچن  هایاز کسر بده  پس

بیپس از تصو  تهیکم  نیا  ماتی. تصمشودیم  میتسه  اری اخت  در  یو منابع مال  هیبه عنوان سرما  بیبورس مربوط و سازمان به ترت  یشرکت سهام  نیب  ازین  حسب ضرورت و

ww .باشدیم  االجراء الزم  ییو دارا  یامور اقتصاد   ریوز
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براى تهیه بسته کامل سواالت استخدامى بانک ها، اینجا کلیک نمایید

https://iranarze.ir/tag/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7/


.گرددیم  دیسوابق کارکنان سازمان کارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون کار بازخر  -  تبصره

.را به عمل خواهد آورد  ازیمورد ن  یقانون  یو ارائه راهکارها  قانون  نیآن با ا  قیو تطب  ییکاال  یل کردن بورسهافعا  یدولت اقدامات الزم برا   -  58  ماده

که مقررات   ندیاقدام نما  یقانون، موظفند به نحو  نیمراجع مذکور در ا  ریو سا  رانیوز  أت یاالجراء است و هبطور کامل الزم  بیقانون چهار ماه پس از تصو  ن یا  -  59  ماده

 .باشد  دهیرس  بیتصو  به  و  افتهیمدت استقرار    نیقانون، ظرف ا  نیا  ییمناسب اجرا  التی و تشک  یو سازمان  ییاجرا

،  قانون است   نیبا ا  ریکه مغا  یو مقررات  نیقوان  هیو کل  27/2/1345  مصوب  بورس اوراق بهادار  سیقانون، قانون تأس  نیمقرر در ا  ی ها  مهلت  یپس از انقضا   -  60  ماده

 .شودیلغو م

ی و هشتاد و چهار مجلس شورا   صدیو س  کهزاریماه    آذر  شنبه مورخ اولروز سه   یو نه تبصره در جلسه علن   ستیفوق مشتمل بر شصت ماده و ب  قانون

. دی نگهبان رس  یشورا دییبه تأ 1384/ 9/ 2 خ یو در تار بیتصو یاسالم
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براى تهیه بسته کامل سواالت استخدامى بانک ها، اینجا کلیک نمایید
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