دستورالعمل موضوع ماده  18آييه وامه اجرايي
قاوون بازار اوراق بهادار
(مصوب  1387/12/19شوراي عالي بورس)
زض ضاؾتاي اخطاي بًسّاي  8 ٍ 3هازُ  7لاًَى تاظاض اٍضاق تْازاض خوَْضي اؾالهي ايطاى ههَب آشضهاُ  ٍ 1384هازُ  18آييي
ًاهِ اخطايي آى ٍ تِ هٌظَض ضؾيسگي تِ ترلفات هسيطػاهل ،هسيطاى اضقس ٍ اػًاي ّيات هسيطُ تَضؼّا ٍ اضواى ؾايط
تكىلّاي ذَزاًتظام اظ تىاليفٍ ،ظايف ٍ اذتياضات آىّا زض ؾوتّاي ياز قسُ ،ايي زؾتَضالؼول زض  20هازُ ٍ يه تثهطُ تِ
پيكٌْاز ّيات هسيطُ ؾاظهاى تَضؼ ٍ اٍضاق تْازاض زض خلؿِ هَضخ  1387/12/19تِ تهَية قَضاي ػالي تَضؼ ٍ اٍضاق تْازاض
ضؾيس.
فصل اول  -کليات
ماده  :1وليِ انُالحات ٍ ٍاغُّايي وِ زض هازُ يه لاًَى تاظاض اٍضاق تْازاض خوَْضي اؾالهي ايطاى ههَب آشضهاُ 1384
هدلؽ قَضاي اؾالهي تؼطيف قسُاًس تِ ّواى هفاّين زض ايي زؾتَضالؼول تىاض ضفتِ اؾت .ؾايط انُالحات تِ واض ضفتِ زض
ايي زؾتَضالؼول زاضاي هؼاًي ظيط اؾت:
افشا :اضؾال اَالػاتتِ ؾاظهاى ٍ اًتكاض ػوَهي ٍ تِ هَلغ اَالػات هٍاتك لاًَى ٍ همطضات هطتٌَ.
تشکلهاي خوداوتظام :تَضؼّا ،واًَىّا ،تاظاضّاي ذاضج اظ تَضؼ ٍ قطوتّاي ؾپطزُگصاضي هطوعي اٍضاق تْازاض ٍ
تؿَيِ ٍخَُ ،تكىل ذَزاًتظام هحؿَب هيقًَس .ههازيك ؾايط تكىلّاي ذَزاًتظام تَؾٍ قَضا تؼييي هيقًَس.
مقررات :اػن اظ ههَتات ّيات ٍظيطاى ،قَضا ،ؾاظهاى ٍ ًيع ههَتات تكىلّاي ذَزاًتظامزض حسٍز نالحيت آًاى تحت ّط ػٌَاى اظ لثيل
آيييًاهِ ،زؾتَضالؼول،ضٍيِ اخطايي ٍ تركٌاهِ.
مادهّ :2طگًَِ فؼل يا تطن فؼلي وِ هٌدط تِ ًمى لَاًيي ٍ همطضات تاظاض ؾطهايِ اظ لثيل لاًَى تاظاض اٍضاق تْازاض،ههَتاتقَضا ،ؾاظهاى يا
ههَتات ٍ اؾاؾٌاهِّاي تكىلّاي ذَزاًتظامگطزز ،ترلف هحؿَب ٍ هترلف َثك زؾتَضالؼولحايط تِ تٌثيْاتهمطض هحىَم هيگطزز.
ماده :3ضؾيسگي تِ ترلفات اقرال ظيط زض نالحيت هطاخغ ضؾيسگي هَيَع ايي زؾتَضالؼول هيتاقس:
الف -هسيطػاهل ،هسيطاى اضقس ،زتيطولّ ،يات ػاهل ٍ وؿاًي وِ انالتاً ٍ يا تِ ًوايٌسگي اظ اقرال حمَلي ػًَ ّيات هسيطُ
ٍ يا ػًَ قَضاي تكىلّاي ذَزاًتظام ّؿتٌس.
ب– اقرال حمَلي وِ ػًَ اضواى تكىلّاي ذَزاًتظام اظ لثيل ّيات هسيطُ ،قَضا ٍ يا ّيات ؾاظـ واًَىّا هيتاقٌس.
فصل دوم – تخلفات و مجازاتهاي اوضباطي
ماده :4ترلفاتي وِ هَخة هداظات اًًثاَي اقرال هَيَع هازُ  3ايي زؾتَضالؼول هيقَز تِ قطح شيل اؾت:

الف – تاذيط زض اخطاي لَاًيي ٍ همطضات ٍ يا ػسم ضػايت هْلتّاي همطض زضذهَل اًدام ٍظايف ٍ هؿٍَليتّا يا اضايِ
ذسهاتي وِ تطاؾاؼ اؾاؾٌاهِ ،لَاًيي يا همطضات هىلف تِ اًدام آى هيتاقس اظ لثيل؛
 .1تاذيط زض اضؾال گعاضـّا ،اؾٌاز ،اَالػات ٍ هساضن هَضز زضذَاؾت ؾاظهاى.
 .2تاذيط زض اتالؽ همطضات ،ههَتات ،تركٌاهِّا ٍ اَالػيِّا تِ اػًا.
 .3تاذيط زض هُلغًوَزى يا ػسم اَالع تِ ؾاظهاى زضذهَل تكىيل يا تطگعاضي خلؿات هداهغ يا ُ يات هسيطُ.
 .4تاذيط زض افكاي اَالػاتي وِ تكىل ذَزاًتظام تِ هَخة لَاًيي ٍ همطضات هىلف تِ افكاي آى هيتاقس.
ب – ًمى ،ػسم ضػايت يا ػسم اخطاي لَاًيي،همطضاتٍ يا ػسم ضػايت هَاز اؾاؾٌاهِاظ لثيل:
 .1اذص واضهعز يا ّعيٌِ ذسهات تيف اظ ؾمف ًطخّاي ههَب ؾاظهاى تحت ُ ض ػٌَاى
 .2ؾطهايِگصاضي يا فؼاليت زض اهَض ذاضج اظ هَيَع فؼاليت
 .3اذص ّطًَع زضآهس تسٍى تهَية ًَع زضآهس
 .4پصيطـ اٍضاق تْازاض تسٍى ضػايت هازُ  30لاًَى تاظاض اٍضاق تْازاض
ج – ػسم اضؾال گعاضـّا ،اَالػات يا اؾٌاز ٍ هساضن هَضز زضذَاؾت ؾاظهاى ٍ يا ػسم افكاي اَالػات يا افكاي ذالف
ٍالغ ٍ يا ًالم توام يا لؿوتي اظ اَالػاتي وِ تكىل ذَزاًتظام تِ هَخة لَاًيي ٍ همطضات هىلف تِ افكاي آى هيتاقس.
ز – هحىَهيت لُؼي تِ ّط يه اظ خطاين هَيَع فهل قكن لاًَى تاظاض اٍضاق تْازاض ج.ا.ا .تحت ػٌَاى هثاقطت يا
هؼاًٍت.
ّـ  -اخطا يا ػسم اجضاي آى زؾتِ اظ تهويواتي وِ َثك لَاًيي ٍ همطضات ًياظ تِ تاييس ،تهَية ،هَافمت يا ّواٌّگي تا
ؾاظهاى زاضز تسٍى ضػايت تكطيفات همطض.
ٍ – ػسم اخطاي تهويوات ؾاظهاى زضذهَل قطايٍ احطاظ ٍ تاييس نالحيت هسيطاى اضقس تَضؼّا ،واًَىّاًْ ،ازّاي
هالي ٍ ؾايط قطوتّايي وِ هحٍظ ذَز ضا اظ ؾاظهاى يا قَضا زضيافت ًوَزًس.
ماده :5هداظاتّاي اًًثاَي ػثاضتٌس اظ:
 .1اذُاض وتثي تا زضج زض پطًٍسُ
 .2تَتيد وتثي تا زضج زض پطًٍسُ
 .3تؼليك نالحيت اظ ؾوت تِ هست قف هاُ
 .4تؼليك نالحيت اظ ؾوت تِ هست يىؿال
 .5تؼليك نالحيت اظ ؾوت تِ هست زٍ ؾال
 .6ؾلة نالحيت
تبصره :1هطخغ ضؾيسگيوٌٌسُ تا تَخِ تِ ًَع ترلف ،زفؼات تىطاض ٍ آثاض آى ،حؿة هَضز حىن تِ اػوال يىي اظ
تٌثيْات فَق نازض هيًوايس.
ماده :6تىطاض الساهات هَيَع هازُ  4ايي زؾتَضالؼول يا حؿة هَضز هيعاى ٍ ًَع آثاض الساهات هترلفاًِ ،حؿة تكريم
ّيات هسيطُ ؾاظهاى ،هَخة نسٍض حىن تؼليك يا ؾلة نالحيت قرم هترلف اظ تهسي هسيطيت يا ػًَيت زض اضواى
تواهي تكىلّاي ذَزاًتظام هيگطزز.

ماده :7ضؾيسگي تِ ترلفات اقرال هَيَع ايي زؾتَضالؼول ،هاًغ ضؾيسگي ٍ هداظات آًاى هُاتك لَاًيي ٍ همطضات زيگط
ًويتاقس.
ب تخلفات
فصل سوم – وحوه رسيذگي ه
ماده :8هطاخغ ضؾيسگي ػثاضتٌس اظ:
ّ .1يات ضؾيسگي تِ ترلفات
ّ .2يات هسيطُ ؾاظهاى
مادهّ :9يات ضؾيسگي تِ ترلفات تِ هٌظَض تىويل تحميمات همسهاتي ،ضؾيسگي تسٍي ،اًدام ؾايط الساهات هطتٌَ تِ تىويل پطًٍسُ
ترلفاتي ٍ نسٍض ضاي همسهاتي تكىيل هيقَز .ايي ّيات هطوة اظ ؾِ ػًَ اؾت وِ تَؾٍ ّيات هسيطُ ؾاظهاى تؼييي هيقَز.
ماده :10زتيطذاًِ ّيات ضؾيسگي تِ ترلفات زض ؾاظهاى هؿتمط اؾت ٍ اهَض هطتٌَ ضا اظ لثيل تكىيل پطًٍسُ ،تؼييي ٍلت
ضؾيسگي ،زػَت اظ اػًا ،تكىيل خلؿات ٍ تٌظين آضا اًدام ذَاّس زاز.
ماده :11آى زؾتِ اظ تكىلّاي ذَزاًتظام وِ زض لالة قطوت ؾْاهي ػام ثثت قسُ ًعز ؾاظهاى فؼاليت هيًوايٌس زض نَضتيوِ
تِ ػٌَاى ًاقط ترلفي ضا هطتىة قًَس تِ اييگًَِ ترلفات ًيع زض ّيات ضؾيسگي تِ ترلفات هَيَع ايي زؾتَضالؼول ضؾيسگي
هيقَز.
ماده :12تواهي گعاضـّاي ترلفاتي اػن اظ گعاضـّاي ٍانلِ اظ ؾاظهاى ،تَضؼّا ،واًَىّا ،تكىلّاي ذَزاًتظام ٍ ؾايط اقرال
حميمي ٍ حمَلي زض زتيطذاًِ ّيات ضؾيسگي تِ ترلفات ،ثثت ٍ زض ّيات هُطح هيگطزز .زض نَضت ًالم تَزى پطًٍسُ ،زتيطذاًِ تا ليس
هَاضز ًمم ،پطًٍسُ ضا خْت تىويل تِ ٍاحس اضخاعوٌٌسُ گعاضـ ترلف اضؾال هيوٌس.
تبصره :تكىلّاي ذَزاًتظام هىلفٌس تواهي پطًٍسُ ّاي ترلفاتي ضا وِ ذَز يا هسيطاًكاى هَيَع آى هيتاقٌس ٍ
هُاتك ؾايط همطضات تِ ٍيػُ هازُ  35لاًَى تاظاض اٍضاق تْازاض ج.ا.ا ضاؾا نالح تِ ضؾيسگي هيتاقٌس ،تِ زتيطذاًِ اضؾال
ًوايٌس.
ماده :13زتيطذاًِ تا زؾتَض ّيات ضؾيسگي تِ ترلفات ،هَاضز ترلف ٍ ًؿرِاي اظ هؿتٌسات پطًٍسُ ضا تِ اقرال هَيَع
ضؾيسگي اتالؽ ًوَزُ ٍ هْلت  10ضٍظُاي ضا اظ تاضيد اتالؽ تطاي زضيافت پاؾد هٌظَض هيًوايس .زض اتالغيِ اضؾالي تايس ليس
قَز وِ قرم هَيَع ضؾيسگي ،هيتَاًس زض خلؿِ ضؾيسگي حايط قسُ ٍ زفاػيات ذَز ضا هُطح ًوايس .تاضيد زليك خلؿِ
ٍ هحل آى تايس هكرم قَز .ػسم زضيافت پاؾد هىتَب يا حًَض قرم ،هاًغ اظ ضؾيسگي ٍ نسٍض ضاي ًرَاّس تَز.
مادهّ :14يات ضؾيسگي تِ ترلفات ،تِ ترلفات اقرال هَيَع هازُ  3ايي زؾتَضالؼول ضؾيسگي ٍ هثازضت تِ نسٍض ضاي
هيًوايس .ايي ضاي ّوعهاى تِ قرم يا اقرال هَيَع آى اتالؽ ٍ تِ ّيات هسيطُ ؾاظهاى اضؾال هيقَز.
ماده :15ضاي ّيات ضؾيسگي تِ ترلفات ظطف زُ ضٍظ اظ تاضيد اتالؽ ،لاتل اػتطاو اؾت .زض ّط حال ّيات هسيطُ ؾاظهاى
پؽ اظ اًمًاي هست هصوَض حساوثط ظطف زٍ هاُ ًؿثت تِ نسٍض ضاي لُؼي السام هيًوايس.
ماده  :16خلؿات ّيات ضؾيسگي تِ ترلفات تا حًَض اوثطيت اػًاي آى ضؾويت يافتِ ٍ هُاتك ًظط اوثطيت تهوينگيطي
هيقَز .وليِ اػًاي حايط ،شيل نَضت خلؿِ ٍ ضاي ضا تايس اهًا ًوايٌس .زض نَضت ٍخَز ًظط هرالفً ،ظط هعتَض زض شيل
ضؾي .
نَضت خلؿِ زضج قسُ ٍ تِ اهًاي ػًَ هرالف ذَاّس ز

ماده :17آضا نازضُ تايس هؿتسل ٍ هؿتٌس تِ لَاًيي ٍ همطضات هطتٌَ ٍ هكتول تط ذالنِاي اظ قطح ترلف ،خطياى
ضؾيسگي ،زفاػيات ٍ هكرهات قرم هَيَع ضؾيسگي تَزُ ٍ تِ اهًا وليِ اػًاي حايط تطؾس.
ماده :18تِ هٌظَض احطاظ ترلفات هَيَع ايي زؾتَضالؼول ،ؾاظهاى هيتَاًس تسٍى اَالع لثلي اظ وليِ اضواى ٍ ترفّاي
تكىلّاي ذَزاًتظام تاظضؾي تِ ػول آٍضز .تواهي هسيطاى ٍ واضوٌاى تكىل ذَزاًتظام هىلف تِ اضايِ واهل ٍ تِ هَلغ
اَالػات ٍ هؿتٌسات الظم تِ تاظضؾاى ؾاظهاى هيتاقٌس.
ماده :19زض نَضتي وِ اضواى تكىل ذَزاًتظام اظ اخطاي تٌثيْات اؾتٌهاف ًوايٌس ،ؾاظهاى هيتَاًس ًؿثت تِ اػوال
همطضات هطتٌَ السام وٌس.
ماده :20زض نَضتي وِ زض خطياى ضؾيسگي هحطظ گطزز وِ يىي اظ اقرال هَيَع هازُ  7ههَتِ قواضُ /145275ت ُ34876هَضخ
ّ 1385/11/07يات ٍظيطاى زض ٍلَع ترلفّاي هَيَع ايي زؾتَضالؼول هثاقطت يا هؼاًٍت زاقتِ اؾتّ ،يات ضؾيسگي تِ ترلفات زض
ذهَل تؼليك يا ؾلة نالحيت اظ ازاهِ فؼاليت ًاهثطزُ زض تكىل يا تكىلّاي ذَزاًتظام تهوينگيطي ذَاّس وطز .تكىل ذَزاًتظام
هَظفٌس تهويوات ؾاظهاى ضا اخطا ًوايس .هؿٍَليت ػسم اخطاي تهويوات ؾاظهاى زض ايي ذهَل حؿة هَضز هكتطوا تط ػْسُ تاالتطيي همام
اخطايي تكىل ذَزاًتظامٍ حؿة هَضز ّيات هسيطُ يا ّيات ػاهل ٍ يا قَضاي واًَى ذَاّس تَز.

