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ماده  -1اصطالحات و واژههای اختصاری تعریف شده در ماده یک قااون ااارار اوراب اداادار وردانری ا االما ایارا مصان
آذرماه  ،1831در این آیین وامه ویز اه هرا مفاهیم اه کار ارده ماشنود .ایر اصطالحاتا که در این آیینواماه ااه کاار ر تاه
ا ت ،دارای معاوا ریر ماااشند:
 -1قاون  :قاون اارار اوراب ادادار وردنری ا الما ایرا  -مصن 1831
 -2ودادها و تشکل های تحت وظارت :کلیة ودادها و تشکل هایا که ارا اس قاون  ،مجنر تأ یس یا عالیت خند را ار شانرا یاا
ارما دریا ت ورنده ااشند ار قبیل انرس ها ،اارارهای خارج ار انرس،کاون ها ،اارارهاای مشات،ه ،اانرسهاای کااییا،
شرکتهای پردهگذاری مرکزی اوراب ادادار و تسنیة وونه و ودادهای مالا.
ماده  -2پس ار پذیرش اوراب ادادار ارا اس ماده( )83قاون  ،معامالت آ در هر انرس ارا اس م،رراتاا خناهاد ااند کاه ااه
تصنیب شنرا مار د.

ماده  -8انرس ها ،کاون ها ،اارارهای خارج ار انرس و شرکتهای پردهگذاری مرکازی اوراب اداادار و تسانیة ووانه ،تشاکل
خنداوتظام محسن ماشنود .مصادیق ایر تشکلهای خنداوتظام تن ط شنرا تعیین ماشنود.
ماده  -1شرکتهای پردهگذاری مرکزی اوراب ادادار و تسنیه وونه ،شرکتهای(هلدینگ) و ابدگردا هاا ار مصاادیق ودااد
مالا محسن ماشنود .ایر مصادیق ودادهای مالا اا رعایت اند( )21ماده ( )1قاون تن ط شنرا تعیین ماشنود.
ماده  -5ودادها و تشکلهای تحت وظارت مشرنل م،اررات «قااون » ،ایان آیاینواماه و هرنناین م،رراتاا کاه در واارون
اختیارات قاونوا تن ط ارکا ذیصالح اارار اوراب ادادار وضع ماگردد ،هستند.

ماده  -6شنرا مروع تعیین و تصنیب اوناع «اوراب ادادار قاال معامله» منضنع اند( )21مادة( )1قاون ا ت .ارما ار اوتشاار و
یا معامله اوناع اوراقا که هننر در رمرة اوراب مذکنر قرار وگر تهاود ولنگیری ماکند .م،ررات یرم در این خصنص اه پیشانداد
هیئت مدیره ارما اه تصنیب شنرا خناهد ر ید.
ماده  -7وگنوگا تشکیل ،ر ریت یا تن و ادارة ولسات شنرا ،تصریمگیری و ااالغ مصاناات آ بباق د اتنرالعرلا خناهاد
اند که اه تصنیب شنرا مار د.

ماده  -3ارما ااید وشا  ،مدر و یک وشریة ویژه داشته ااشد .اوتش ار این وشریه اا رعایت م،ررات قاونوا مرانبه یکسال پاس
ار شروع عالیت ارما اا درج منارد ریر الزاما ا ت:
 -1م،ررات و ضنااط مرانط اه اارار اوراب ادادار اا ذکر تاریخ تصنیب ،مروع یا مراوع تصنیب کننده و تاریخ یرمایوارا شاد
آودا.
 -2مجنرهای صادر ،لغن یا تعلیق شده تن ط ارکا اارار اوراب ادادار اه هرراه ایر ابالعاتا که در این رمینه مطااق م،اررات
ااید اه ابالع عرنم ار د.
 -3مشخصات اوراب ادادار ثبت شده وزد ارما .
 -4آراء یا اورائیه های صادره ارما  ،هیئت داوری و یا احکام قطعا دادگاه ها و ایر مراواع قااونوا در خصانص ااارار اوراب
ادادار ،مگر این که هیئت مدیره وشر آودا را مغایر مصالح اارار تشخیص دهد.
 -5هرگنوه تغییر در ا ا نامه ،وشاوا مرکز اصلا ،وام و محل شعب و د اتر ارما .
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ایر امنری که اه تشخیص ارما اوتشار آودا در ویل اه اهداف ارما مؤثر ااشد.

تبصره -ارما مکلف ا ت ،ظرف دو ال ار شروع عالیت ،اقدام اه راهاوداری یک پایگاه الکتروویکاا ورایاد کاه حاداقل
حاوی منارد مذکنر در این ماده ااشد.
ماده  -9واشرا و ودادها و تشکل های تحت وظارت ارما منظفند ضنااطا را که ارما اا رعایت م،ررات مرانط در خصنص وشر
ابالعات و تبلیغات اوراب ادادار وضع ماوراید رعایت کنند.

ماده  -13اه منظنر حفظ ا ت،الل و ابرینا ار کیفیت کار اررشیااا  ،تحلیلگرا مالا و حساار ا معترد اارما کاه خادمات
حر های در اارار اوراب ادادار ارائه مادهند ارما ضنااط و م،ررات یرم را تدیه و ودت تصنیب اه شنرا ارائه ماوراید.
ماده  -11راهکارها ،ضنااط و م،ررات مرانط اه عرلیات ااوکا که معامالت اوراب ادادار و تسنیة وونه واشاا ار معاامالت را تسادیل
ما وراید اه پیشنداد ارما اه تصنیب شنرا مار د .مصناات شنرا اه ااوک مرکزی وردنری ا الما ایرا اعاالم و ااواک مرکازی
در ودارون امتیارات و م،ررات قاونوا ااوکا ترتیبات اورای مصناات شنرا را راهم ماوراید.
ماده  -12ورارت ارتبابات و ناوری ابالعات منظف ا ت ریر اخت های نا و مخااراتا منرد ویار ودت تن عة ااارار اوراب اداادار
را راهم وراید.

ماده  -18اه منظنر ایجاد هراهنگا یرم در اارار اوراب ادادار و هرکاری اا ایر ودادهای یا تگذاری و وظارتا منضنع اناد()12
ماده( )7قاون  ،کلیة کریسین ها ،کریته ها و شنراهایا که اه منوب قناوین و م،ررات خاص تشاکیل شاده یاا مااشانود ار قبیال
کریسین اقتصادی دولت ،شنرای اقتصاد و امثال آ  ،منظفند در مناردی که تصاریمگیاری در خصانص اوراب اداادار کشانر و یاا
هرگنوه رمایه گذاری یا ایجاد تغییر و تحنل در اارار اوراب ادادار در د تنر کار آودا ااشد ،ار رئیس ارما ودت حضنر در ولسات
تصریمگیری ادو حقرأی دعنت ورایند.
ماده  -11م،ررات مرانط اه رمایه گذاری اشخاص خاروا در انرس و وحنة وظارت ار آ منضنع اند ( )11ماده( )7قاون اا رعایت
قناوین و م،ررات مرانط اه پیشنداد ارما اه تصنیب شنرا مار د.

ماده  -15بب،ه اندی ابالعات محرماوه و تعیین د تر ا اشخاص اه آ اه منوب م،رراتا ا ت که اه پیشنداد ارما اه تصنیب
شنرا مار د.
ماده  -16د تنرالعرل پذیرش اوراب ادادار و کایها و کلیة ضنااط و م،ررات وظارتا انرسها و ودادهای ماالا ااه تصانیب اارما
مار د.

تبصره :پذیرش اوراب ادادار و کایهایا که قبل ار یرمایورا شد قاون منتشر شده یاا در اانرسهاا پذیر تاه شادهاواد،
ارا اس د تنرالعرلا که اه تصنیب ارما مار د ،مجار خناهد اند.
ماده  -17در اورای ماده( )85قاون  ،هیئت مدیرة انرس ها منظفند ببق م،ررات آیاینواماة مراانط و ارا ااس د اتنرالعرلا کاه
تن ط ارما ااالغ ماشند اه تخلفات اوضبابا کاارگزارا  ،کاارگزار /معاملاهگارا  ،اارارگرداواا  ،واشارا و اایر اعضاای اانرس
ر یدگا کنند .یک وسخه ار آرای صادر شده در منرد تخلفات اوضبابا یاد شده ااید حداکثر ظرف ه رور پس ار صدور اه ارما
ار ال شند.
ماده  -13در اورای اندهای( )8و ( )11ماده( )7قااون ااه تخلفاات مادیرعامل و اعضاای هیئات مادیرة اانرسهاا و ارکاا

اایر

تشکل های خنداوتظام در خصنص تکالیف وظایف و اختیارات آودا در رت های یاد شده مطااق د تنرالعرلا که ااه تصانیب شانرا
مار د ،در هیئت مدیرة ارما ر یدگا ماشند.

ماده  -19مصادیق اقداماتا که ونعاً منجر اه ایجاد ظاهری گرراهکننده ار روود معامالت در انرسها اا ایجاد قیراتهاای کااذ یاا
اغنای اشخاص اه اوجام معامالت اوراب ادادار ماشنود ،اه پیشنداد ارما اه تصنیب شنرا مار د.
ماده  -23وحنة ارائة گزارش منضنع تبصرة( )2ماده( )16قاون مطااق د تنرالعرلا خناهد اند که اه تصنیب ارما مار د.

