قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران

فهل ايل  -تعاضيف ي انطالحات
مازٌ  - 1انطالحات ي ياغٌَايي وٍ زض ايه لاوًن تىاض ضفتٍ اؾت ،زاضاي معاوي ظيط ميثاقىس:
 - 1قًضاي عالي تًضؼ ي ايضاق تُازاض :قًضايي اؾت وٍ تٍ مًجة مازٌ ( )3ايه لاوًن تككىيل ميككًز ي تعكس اظ
ايه «قًضا» واميسٌ ميكًز.
 - 2ؾاظمان تًضؼ ي ايضاق تُازاض :ؾاظماوي اؾت وٍ تٍ مًجة مازٌ ( )5ايه لاوًن تكىيل ميككًز ي تعكس اظ ايكه
«ؾاظمان» واميسٌ ميكًز.
 - 3تًضؼ ايضاق تُازاض :تاظاضي متكىل ي ذًزاوتظام اؾت وٍ ايضاق تُازاض زض آن تًؾك وكاضاعاضان ي يكا معام كٍ
اطان طثك ممطضات ايه لاوًن ،مًضز زاز ي ؾتس لطاض ميگيطز .تًضؼ ايضاق تُازاض (وٍ اظ ايكه سكؽ تكًضؼ واميكسٌ
ميكًز) زض لالة قطوت ؾُامي عام تأؾيؽ ي ازاضٌ ميكًز.
َ - 4يأت زايضيَ :يأتي اؾت وٍ تٍ مًجة مازٌ ( )37ايه لاوًن تكىيل ميكًز.
 - 5واوًن :واوًوُاي واضاعاضان ،معام ٍ اطان ،تاظاضاطزاوان ،مككايضان ،واقكطان ،ؾكطمايٍ اكصاضان ي ؾكايط م كام
مكاتٍ ،تكى ُاي ذًزاوتظامي اؾت وٍ تٍ مىظًض تىظيم ضيات تيه اقراني وٍ طثك ايه لكاوًن تكٍ فعاليكت زض
تاظاض ايضاق تُازاض اقتغال زاضوس ،طثك زؾتًضالعم ُاي مهًب «ؾاظمان» تٍ نًضت مإؾؿٍ غيط زيلتي ،غيط ت اضي
ي غيط اوتفاعي تٍ ثثت ميطؾىس.
 - 6تكىل ذًزاوتظام :تكى ي اؾت وٍ تطاي حؿه او ام يظايفي وكٍ تكٍ مًجكة ايكه لكاوًن تكط عُكسٌ زاضز ي
َمچىيه تطاي تىظيم فعاليتُاي حطفٍاي ذًز ي اوتظام ترك يسن تكٍ ضياتك تكيه اع،كاج ،م كاظ اؾكت وكًات ي
اؾتاوساضزَاي حطفٍاي ي او،ثاطي ضا وٍ الظم ميساوس ،تا ضعايت ايه لاوًن ،يو ي اجطاج وىس.
 - 7قطوت ؾپطزٌ اصاضي مطوعي ايضاق تُازاض ي تؿًيٍ يجًٌ :قطوتي اؾت وٍ امًض مطتًط تكٍ ثثكت ،وگُكساضي،
اوتمال مالىيت ايضاق تُازاض ي تؿًيٍ يجًٌ ضا او ام ميسَس.
 - 8تاظاضَاي ذاضج اظ تًضؼ :تاظاضي اؾت زض لالة قثىٍ اضتثاط الىتطيويه يا غيط الىتطيويه وٍ معكامالت ايضاق
تُازاض زض آن تط سايٍ مصاوطٌ نًضت ميگيطز.
 - 9تاظاض ايليٍ :تاظاضي اؾت وٍ ايليه عطوٍ ي سصيطٌ وًيؿي ايضاق تُازاض جسيساالوتكاض زض آن او ام ميكًز ي مىات
حانل اظ عطوٍ ايضاق تُازاض زض اذتياض واقط لطاض ميگيطز.
 - 10تاظاض ثاوًيٍ :تاظاضي اؾت وٍ ايضاق تُازاض سؽ اظ عطوٍ ايليٍ ،زض آن مًضز زاز ي ؾتس لطاض ميگيطز.
 - 11تاظاض مكتمٍ :تاظاضي اؾت وٍ زض آن لطاضزازَاي آتي ي اذتياض معام ٍ مثتىي تكط ايضاق تُكازاض يكا وكاال زاز ي
ؾتس ميكًز.
 - 12واقط :قرم حمًلي اؾت وٍ ايضاق تُازاض ضا تٍ وام ذًز مىتكط ميىىس.

 - 13واضاعاض :قرم حمًلي اؾت وٍ ايضاق تُازاض ضا تطاي زيگطان ي تٍ حؿاب آوُا معام ٍ ميىىس.
 - 14واضاعاض  /معام ٍاط :قرم حمًلي اؾت وٍ ايضاق تُازاض ضا تطاي زيگطان ي تٍ حؿكاب آوُكا ي يكا تكٍ وكام ي
حؿاب ذًز معام ٍ ميىىس.
 - 15تاظاض اطزان :واضاعاض  /معام ٍاطي اؾت وٍ تا اذص م ًظ الظم تا تعُس تٍ افعايف ومسقًوساي ي تىظيم عطوٍ
ي تماواي ايضاق تُازاض معيه ي تحسيس زامىٍ وًؾان ليمت آن ،تٍ زاز ي ؾتس آن ايضاق ميپطزاظز.
 - 16مكايض ؾطمايٍ اصاضي :قرم حمًلي اؾت وٍ زض لالة لطاضزازي مككرم ،زضتكاضٌ ذطيكس ي فكطيـ ايضاق
تُازاض ،تٍ ؾطمايٍ اصاض مكايضٌ ميسَس.
 - 17ؾثس اطزان :قرم حمًلي اؾت وٍ زض لالة لطاضزازي مكرم ي تكٍ مىظكًض وؿكة اوتفكا  ،تكٍ ذطيكس ي
فطيـ ايضاق تُازاض تطاي ؾطمايٍ اصاض ميپطزاظز.
 - 18قطوت تأميه ؾطمايٍ :قطوتي اؾت وٍ تٍ عىًان ياؾطٍ تكيه واقكط ايضاق تُكازاض ي عامكٍ ؾكطمايٍ اكصاضان
فعاليت ميىىس ي ميتًاوس فعاليتُاي واضاعاضي ،معام ٍاطي ،تاظاض اطزاوي ،مكايضٌ ،ؾكثس اطزاوكي ،سكصيطٌ وًيؿكي،
تعُس سصيطٌ وًيؿي ي فعاليتُاي مكاتٍ ضا تا اذص م ًظ اظ «ؾاظمان» او ام زَس.
 - 19نىسيق تاظوكؿتگي :نىسيق ؾطمايٍ اصاضيي اؾت وٍ تا اؾتفازٌ اظ ططحُاي سؽاوكساظ ي ؾكطمايٍ اكصاضي،
معاياي تىمي ي ضا تطاي زيضان تاظوكؿتگي اع،اي آن فطاَم ميىىس.
 - 20نىسيق ؾطمايٍ اصاضي :وُازي مالي اؾت وٍ فعاليت ان ي آن ؾطمايٍ اكصاضي زض ايضاق تُكازاض ميثاقكس ي
مالىان آن تٍ وؿثت ؾطمايٍ اصاضي ذًز ،زض ؾًز ي ظيان نىسيق قطيىىس.
 - 21وُازَاي مالي :مىظًض وُازَاي مالي فعال زض تاظاض ايضاق تُازاضوس وكٍ اظ آن جم كٍ ميتكًان تكٍ وكاضاعاضان،
واضاعاضان  /معام ٍاطان ،تاظاض اطزاوان ،مكايضان ؾطمايٍ اصاضي ،مإؾؿات ضتثٍ تىسي ،نىسيلُاي ؾطمايٍ اصاضي،
قطوتُاي ؾطمايٍ اصاضي ،قطوتُاي سطزاظـ اطالعات مالي ،قطوتُاي تأميه ؾطمايٍ ي نكىسيلُاي تاظوكؿكتگي
اقاضٌ وطز.
 - 22قطوت مازض (َ سيىگ) :قطوتي وٍ تا ؾطمايٍ اصاضي زض قطوت ؾطمايٍ سصيط جُت وؿكة اوتفكا  ،آومكسض
حك ضأي وؿة ميىىس وٍ تطاي وىتطل عم يات قطوتَ ،يأت مسيطٌ ضا اوتراب وىس ي يا زض اوتراب اع،اي َيأت
مسيطٌ مإثط تاقس.
 - 23اضظقياب :واضقىاؼ مالي اؾت وٍ زاضاييُا ي ايضاق تُازاض مًوً ايه لاوًن ضا مًضز اضظقياتي لطاض زَس.
 - 24ايضاق تُازاض َ :ط وً يضلٍ يا مؿتىسي اؾت وٍ مت،مه حمًق مالي لاتل ومل ي اوتمال تطاي ماله عيه ي يا
مىفعت آن تاقس .قًضا ،ايضاق تُازاض لاتل معام ٍ ضا تعييه ي اعالم ذًاَس وطز .مفًُم اتعاض مالي ي ايضاق تُكازاض زض
مته ايه لاوًن ،معازل َم زض وظط اطفتٍ قسٌ اؾت.
 - 25اوتكاض :اوتكاض عثاضت اؾت اظ نسيض ايضاق تُازاض تطاي عطوٍ عمًمي.
 - 26عطوٍ عمًمي :عطوٍ ايضاق تُازاض مىتكطٌ تٍ عمًم جُت فطيـ.

 - 27عطوٍ ذهًني :فطيـ مؿتميم ايضاق تُازاض تًؾ واقط تٍ ؾطمايٍ اصاضان وُازي اؾت.
 - 28سصيطٌ وًيؿي :فطآيىس ذطيس ايضاق تُازاض اظ واقط ي يا ومايىسٌ لاوًوي آن ي تعُس سطزاذت يجٍ وامل آن طثك
لطاضزاز.
 - 29تعُس سصيطٌ وًيؿي :تعُس قرم ثالث تطاي ذطيس ايضاق تُازاضي وٍ ظطف مُ ت سصيطٌ وًيؿكي تكٍ فكطيـ
وطؾس.
 - 30اعالميٍ سصيطٌ وًيؿي :اعالميٍاي اؾت وٍ اظ ططيك آن ،اطالعات مطتًط تٍ واقط ي ايضاق تُازاض لاتكل سكصيطٌ
وًيؿي زض اذتياض عمًم لطاض ميگيطز.
 - 31تياويٍ ثثت :م مًعٍ فطمُا ،اطالعات ي اؾىاز ي مساضوي اؾت وٍ زض مطح ٍ تماواي ثثت قطوت ،تٍ ؾاظمان
زازٌ ميكًز.
 - 32اطالعات وُاويَ :طاًوٍ اطالعات افكاج وكسٌ تطاي عمًم وٍ تطًض مؿتميم ي يا غيط مؿتميم تٍ ايضاق تُازاض،
معامالت يا واقط آن مطتًط ميكًز ي زض نًضت اوتكاض تط ليمت ي يا تهميم ؾطمايٍ اكصاضان تكطاي معام كٍ ايضاق
تُازاض مطتًط تأثيط ميگصاضز.
 - 33ؾثس :م مًعٍ زاضاييُاي مالي اؾت وٍ اظ محل يجًٌ ؾطمايٍ اصاضان ذطيساضي ميكًز.
فهل زيم  -اضوان تاظاض ايضاق تُازاض
مازٌ  - 2زض ضاؾتاي حمايت اظ حمًق ؾطمايٍ اصاضان ي تا َسف ؾاماوسَي ،حفظ ي تًؾعٍ تاظاض قفاف ،مىهفاوٍ ي
واضاي ايضاق تُازاض ي تٍ مىظًض وظاضت تط حؿه اجطاي ايه لاوًن ،قًضا ي ؾاظمان تا تطويكة ،يظكايف ي اذتيكاضات
مىسضج زض ايه لاوًن تكىيل ميكًز.
مازٌ  - 3قًضا تاالتطيه ضوه تاظاض ايضاق تُازاض اؾت وٍ تهًية ؾياؾتُاي والن آن تاظاض ضا تط عُسٌ زاضز .اع،اي
قًضا تٍ قطح شيل ميثاقس:
 - 1يظيط امًض التهازي ي زاضايي.
 - 2يظيط تاظضااوي.
 - 3ضئيؽ ول تاوه مطوعي جمًُضي اؾالمي ايطان.
 - 4ضؤؾاي اتاق تاظضااوي ي نىاي ي معازن ايطان ي اتاق تعاين.
 - 5ضئيؽ ؾاظمان وٍ تٍ عىًان زتيط قًضا ي ؾرىگًي ؾاظمان ويع او ام يظيفٍ ذًاَس وطز.
 - 6زازؾتان ول وكًض يا معاين يي.
 - 7يه وفط ومايىسٌ اظ ططف واوًوُا.
 - 8ؾٍ وفط ذثطٌ مالي مىحهطا اظ ترف ذهًني تا مكًضت تكى ُاي حطفٍاي تكاظاض ايضاق تُكازاض تكٍ سيككىُاز
يظيط امًض التهازي ي زاضايي ي تهًية َيأت يظيطان.
 - 9يه وفط ذثطٌ مىحهطا اظ ترف ذهًني تٍ سيكىُاز يظيط شيضت ي تهًية َيأت يظيطان تكطاي َكط تكًضؼ

وااليي.
تثهطٌ  - 1ضياؾت قًضا تا يظيط امًض التهازي ي زاضايي ذًاَس تًز.
تثهطٌ  - 2مست مأمًضيت اع،اي مًوً تىسَاي ( )8( ،)7ي ( )9سكى ؾكال اؾكت ي آوكان ضا وميتكًان اظ ميكان
اع،اي َيأت مسيطٌ ي واضوىان ؾاظمان اوتراب وطز.
تثهطٌ  - 3اوتراب م سز اع،اي مًوً تىسَاي ( )8( ،)7ي ( )9ايكه مكازٌ حكس اوبكط تكطاي زي زيضٌ امىاوپكصيط
ذًاَس تًز.
تثهطٌ  - 4اع،اي مًوً تىس ( ،)9فم زض ج ؿات مطتًط تٍ تهميم ايطي َمان تًضؼ قطوت ميىىىس.
مازٌ  - 4يظايف قًضا تٍ قطح ظيط ميثاقس:
 - 1اتراش تساتيط الظم جُت ؾاماوسَي ي تًؾعٍ تاظاض ايضاق تُازاض ي اعمال وظاضت عاليٍ تط اجطاي ايه لاوًن.
 - 2تعييه ؾياؾتُا ي ذ مكي تاظاض ايضاق تُازاض زض لالة ؾياؾتُاي و ي وظام ي لًاويه ي ممطضات مطتًط.
 - 3سيكىُاز آئيه وامٍَاي الظم تطاي اجطاي ايه لاوًن جُت تهًية َيأت يظيطان.
 - 4تهًية اتعاضَاي مالي جسيس.
 - 5نسيض ،تع يك ي لغً م ًظ فعاليت تًضؾُا ،تاظاضَاي ذاضج اظ تًضؼ ،قطوتُاي ؾكپطزٌ اكصاضي مطوكعي ايضاق
تُازاض ي تؿًيٍ يجًٌ ي قطوتُاي تأميه ؾطمايٍ.
 - 6تهًية تًزجٍ ي نًضتُاي مالي ؾاظمان.
 - 7وظاضت تط فعاليت ي ضؾيساي تٍ قىايت اظ ؾاظمان.
 - 8تهًية وً ي ميعان ينًليُاي ؾاظمان ي وظاضت تط آوُا.
 - 9اوتراب تاظضؼ  -حؿاتطؼ ؾاظمان ي تعييه حكالعحمٍ آن.
 - 10اوتراب اع،اي َيأت مسيطٌ ؾاظمان.
 - 11تعييه حمًق ي معاياي ضئيؽ ي اع،اي َيأت مسيطٌ ؾاظمان.
 - 12اوتراب اع،اي َيأت زايضي ي تعييه حكالعحمٍ آوان.
 - 13اعطاي م ًظ تٍ تًضؼ تٍ مىظًض عطوٍ ايضاق تُازاض قطوتُاي سصيطفتٍ قسٌ ذًز زض تاظاضَاي جُاوي.
 - 14اعطاي م ًظ سصيطـ ايضاق تُازاض ذاضجي تٍ تًضؼ.
 - 15اعطاي م ًظ تٍ تًضؼ جُت معامالت اقرال ذاضجي زض تًضؼ.
 - 16ؾايط امًضي وٍ تٍ تكريم َيأت يظيطان تٍ تاظاض ايضاق تُازاض مطتًط تاقس.
تثهطٌ  -مهًتات قًضا سؽ اظ تأييس يظيط امًض التهازي ي زاضايي الظماالجطاج ذًاَس تًز.
مازٌ  - 5ؾاظمان ،مإؾؿٍ عمًمي غيط زيلتي اؾت وٍ زاضاي قرهيت حمًلي ي مالي مؿكتمل تكًزٌ ي اظ محكل
واضمعزَاي زضيافتي ي ؾُمي اظ حك سصيطـ قطوتُا زض تًضؾُا ي ؾايط زضآمسَا ازاضٌ ذًاَس قس .مىات الظم تطاي

آغاظ فعاليت ي ضاٌ اوساظي ؾاظمان ياز قسٌ اظ محل يجًٌ اماوي قًضاي تًضؼ وعز ؾاظمان وكاضاعاضان تكًضؼ ايضاق
تُازاض تُطان تأميه ميكًز.
تثهطٌ  -اؾاؾىامٍ ي تكىيالت ؾاظمان حس اوبط ظطف ؾٍ ماٌ اظ تاضيد تهًية ايه لاوًن تًؾ قًضا تُيكٍ ي تكٍ
تهًية َيأت يظيطان ذًاَس ضؾيس.
مازٌ َ - 6يأت مسيطٌ ؾاظمان زاضاي سى ع ً،اؾت وٍ اظ ميان افطاز امكيه ي زاضاي حؿكه قكُطت ي ت طتكٍ زض
ضقتٍ مالي مىحهطا اظ واضقىاؾان ترف غيط زيلتي تٍ سيكىُاز ضئيؽ قًضا ي تا تهًية قكًضا اوتركاب ميككًوس.
ضئيؽ قًضا حىم اع،اي َيأت مسيطٌ ضا نازض ميىىس.
مازٌ  - 7يظايف ي اذتياضات َيأت مسيطٌ ؾاظمان تٍ قطح ظيط اؾت:
 - 1تُيٍ آئيه وامٍَاي الظم تطاي اجطاي ايه لاوًن ي سيكىُاز آن تٍ قًضا.
 - 2تُيٍ ي تسييه زؾتًضالعم ُاي اجطايي ايه لاوًن.
 - 3وظاضت تط حؿه اجطاي ايه لاوًن ي ممطضات مطتًط.
 - 4ثثت ي نسيض م ًظ عطوٍ عمًمي ايضاق تُازاض ي وظاضت تط آن.
 - 5زضذًاؾت نسيض ،تع يك ي لغً م ًظ تأؾيؽ تًضؾُا ي ؾايط وُازَايي وٍ تهًية آوُا تط عُسٌ قًضا اؾت.
 - 6نسيض ،تع يك ي لغً م ًظ تأؾيؽ واوًوُا ي وُازَاي مالي مًوً ايه لاوًن وٍ زض حًظٌ عمل مؿتميم قًضا
ويؿت.
 - 7تهًية اؾاؾىامٍ تًضؾُا ،واوًوُا ي وُازَاي مالي مًوً ايه لاوًن.
 - 8اتراش تساتيط الظم جُت سيكگيطي اظ يلً تر فات زض تاظاض ايضاق تُازاض.
 - 9اعالم آوسؾتٍ اظ تر فات زض تاظاض ايضاق تُازاض وٍ اعالم آوُا طثك ايه لاوًن تط عُسٌ ؾاظمان اؾت تكٍ مطاجك
شينالح ي سيگيطي آوُا.
 - 10اضائٍ نًضتُاي مالي ي اعاضقُاي ازياضي زض مًضز عم ىطز ؾاظمان ي َمچىيه يوعيت تاظاض ايضاق تُازاض تكٍ
قًضا.
 - 11اتراش تساتيط وطيضي ي او ام السامات الظم تٍ مىظًض حمايت اظ حمًق ي مىاف ؾطمايٍ اصاضان زض تاظاض ايضاق
تُازاض.
 - 12اي از َماَىگيُاي الظم زض تاظاض ايضاق تُازاض ي َمىاضي تا ؾايط وُازَاي ؾياؾتگصاضي ي وظاضتي.
 - 13سيكىُاز تىاضايطي اتعاضَاي مالي جسيس زض تاظاض ايضاق تُازاض تٍ قًضا.
 - 14وظاضت تط ؾطمايٍ اصاضي اقرال حميمي ي حمًلي ذاضجي زض تًضؼ.
 - 15تُيٍ تًزجٍ ي سيكىُاز اوًا زضآمسَا ي وطذُاي ذسمات ؾاظمان جُت تهًية تًؾ قًضا.
 - 16تهًية ؾمف وطذُاي ذسمات ي واضمعزَاي تًضؼ ي ؾايط وُازَاي مالي مًوً ايه لاوًن.
 - 17نسيض تأييس وامٍ ؾاظمان لثل اظ ثثت قطوتُاي ؾُامي عام وعز مطج ثثت قطوتُا ي وظاضت ؾاظمان تط آن

قطوتُا.
 - 18تطضؾي ي وظاضت تط افكاي اطالعات تا اَميت تًؾ قطوتُاي ثثت قسٌ وعز ؾاظمان.
َ - 19مىاضي وعزيه ي َماَىگي تا مطاج حؿاتساضي تٍ ييػٌ َيأت تسييه اؾتاوساضزَاي حؿاتطؾي.
 - 20او ام تحميمات والن ي ت ىس مست تطاي تسييه ؾياؾتُاي آتي تاظاض ايضاق تُازاض.
َ - 21مىاضي ي مكاضوت تا مطاج تيهالم ي ي سيًؾته تٍ ؾاظماوُاي مطتث مىطمٍاي ي جُاوي.
 - 22او ام ؾايط امًضي وٍ اظ ططف قًضا تٍ ؾاظمان محًل قسٌ تاقس.
مازٌ  - 8مست عً،يت َط يه اظ اع،اي َيأت مسيطٌ سى ؾال اؾت ي اوتراب م سز آوان تطاي يه زيضٌ زيگكط
تالماو اؾت.
مازٌ  - 9ضئيؽ َيأت مسيطٌ ؾاظمان اظ تيه اع،اج َيأت مسيطٌ تٍ سيكىُاز اع،اج ي تهًية قًضا تطاي مست ؾي
ماٌ تعييه ذًاَس قس.
تثهطٌ  - 1ضئيؽ َيأت مسيطٌ ،ضئيؽ ؾاظمان ي تاالتطيه ممام اجطايي آن ذًاَس تًز.
تثهطٌ  - 2يظايف ي حسيز اذتياضات ضئيؽ ؾاظمان زض اؾاؾىامٍ ؾاظمان تعييه ذًاَس قس.
مازٌ  - 10اقتغال اع،اي َيأت مسيطٌ تٍ نًضت مًظف ي تمام يلت تًزٌ ي تُيچًجٍ حكك اقكتغال يكا سكصيطـ
مؿإيليت زيگطي زض ؾايط زؾتگاَُا ،تىگاَُا ي وُازَا اعم اظ زيلتي ي غيط زيلتي ضا ورًاَىس زاقت.
مازٌ  - 11زض نًضت تطوىاضي ،فًت ي يا اؾتعفاي َط يكه اظ اع،كاي َيكأت مكسيطٌ ،جاوككيه يي تكطاي مكست
تاليماوسٌ ،ظطف ساوعزٌ ضيظ حؿة مًضز تٍ تطتية ممطض زض مكازٌ ( )6مىهكًب ذًاَكس قكس .قكطاي تطوىكاضي زض
اؾاؾىامٍ ؾاظمان ليس ذًاَس قس.
مازٌ  - 12اع،اي َيأت مسيطٌ لثل اظ قطي تىاض زض ؾاظمان مًظفىس زض ج ؿٍ قًضا ؾًاىس ياز وىىس وٍ يظايف
لاوًوي ذًز ضا تٍ وحً احؿه او ام زَىس ي زض او ام يظايف وُايت زلت ي تيططفي ضا تىاض تطوس ي و يٍ تهكميماتي
ضا وٍ ميگيطوس ممطين تٍ نالح وكًض تًزٌ ي ضعايت حفظ اؾطاض ؾاظمان ي َيأت مسيطٌ ضا تىمايىكس .مكته ؾكًاىس
وامٍ زض اؾاؾىامٍ ؾاظمان مىسضج ذًاَس قس.
مازٌ  - 13حمًق ي معاياي ضئيؽ ي اع،اي َيأت مسيطٌ ؾاظمان اظ محل تًزجٍ ؾاظمان سطزاذت ميكًز.
تثهطٌ  -حك حً،ض اع،اي غيط زيلتي قًضا زض ج ؿات قًضا ،تٍ سيكىُاز ضئيؽ قًضا ي تا تهًية قًضا تعييه ي
اظ محل تًزجٍ ؾاظمان سطزاذت ميكًز.
مازٌ  - 14زض تسي اوتهاب ي ذاتمٍ عً،يت ،اع،اي َيأت مسيطٌ تايس فُطؾكت زاضاييُكاي ذكًزَ ،مؿكط ي افكطاز
تحت تىفل ذًز ضا تٍ قًضا اعاضـ ومايىس.
مازٌ  - 15حؿاتطؼ  -تاظضؼ ؾاظمان اظ تيه مإؾؿات حؿاتطؾي ع ً،جامعٍ حؿاتساضان ضؾمي تطاي يه ؾكال
تًؾ قًضا اوتراب ميكًز ،اوتراب حؿاتطؼ  -تاظضؼ حس اوبط تطاي زي زيضٌ امىاوپصيط ذًاَس تًز.
مازٌ  - 16او ام َطاًوٍ معامالت ايضاق تُازاض ثثت قسٌ يا زض قكطف ثثكت وكعز ؾكاظمان يكا َطاًوكٍ فعاليكت ي

مكاضوت مؿتميم يا غيط مؿتميم زض او ام معامالت مكصوًض تًؾك اع،كاي قكًضا ،ؾكاظمان ،مكسيطان ي قكطواي
مإؾؿٍ حؿاتطؾي ؾاظمان ي ويع اقرال تحت تىفل آوُا ممىً اؾت.
مازٌ  - 17اع،اي قًضا ي ؾاظمان مًظفىس فعاليتُاي التهازي ي مالي ذًز ي َمچىيه مكاغل تمام يلت يا سكاضٌ
يلت ذًز ضا وٍ طي زي ؾال اذيط تٍ آن اقتغال زاقتٍاوس يا زاضوس ،تٍ ضئيؽ لًٌ ل،اييٍ اعاضـ زَىس.
مازٌ  - 18اع،اي قًضا ،ؾاظمان ،مسيطان ي قطواي مإؾؿٍ حؿاتطؾي ؾاظمان مى فىس اظ افكاي مؿتميم يا غيكط
مؿتميم اطالعات محطماوٍ اي وٍ زض اجطاي يظايف ذًز اظ آوُا مط ميكًوس ،حتي سؽ اظ ذاتمٍ زيضان تهكسي
ذًز ،ذًززاضي وىىس .متر ف تٍ م اظاتُاي ممطض زض مازٌ ( )46ايه لاوًن محىًم ميكًز.
مازٌ  - 19ؾاظمان ميتًاوس زض اجطاي يظايف لاوًوي ذًز تا م ًظ زازؾتان وكل وككًض ،اطالعكات مكًضز ويكاظ زض
چاضچًب ايه لاوًن ضا اظ و يٍ تاوىُا ،مإؾؿات اعتثاضي ،قطوتُاي زيلتي ،زؾتگاَُاي زيلتي ي عمًمي ،اظ جم ٍ
زؾتگاَُايي وٍ قمًل حىم وؿثت تٍ آوُا مؿت عم شوط يا تهطيح وام آوُاؾت ي ويع اقرال حميمي يكا حمكًلي
غيط زيلتي مطالثٍ ومايس .و يٍ زؾتگاَُا ي اقرال مصوًض مى فىس اطالعات مًضز وياظ ؾاظمان ضا زض مًعس تعييه
قسٌ اضائٍ ومايىس.
فهل ؾًم  -تاظاض ايليٍ
مازٌ  - 20عطوٍ عمًمي ايضاق تُازاض زض تاظاض ايليٍ مىًط تٍ ثثت آن وعز ؾاظمان تا ضعايكت ممكطضات ايكه لكاوًن
ميثاقس ي عطوٍ عمًمي ايضاق تُازاض تٍ َط ططيك تسين ضعايت مفاز ايه لاوًن ممىً اؾت.
مازٌ  - 21ثثت ايضاق تُازاض وعز ؾاظمان تٍ مىظًض حهًل اطميىان اظ ضعايت ممطضات لاوًوي ي مهًتات ؾاظمان ي
قفافيت اطالعاتي تًزٌ ي تٍ مىعلٍ تأييس معايا ،ت،ميه ؾًزآيضي ي يكا تًنكيٍ ي ؾفاضقكي زض مكًضز قكطوتُا يكا
ططحُاي مطتث تا ايضاق تُازاض تًؾ ؾاظمان وميثاقس .ايه مًوً تايس زض اعالميٍ سصيطٌ وًيؿي ليس اطزز.
مازٌ  - 22واقط مًظف اؾت تماواي ثثت ايضاق تُازاض ضا َمطاٌ تا تياويٍ ثثت ي اعالميٍ سصيطٌ وًيؿي جُت اذكص
م ًظ عطوٍ عمًمي تٍ ؾاظمان تؿ يم ومايس.
تثهطٌ  -فطم تماواي ثثت ايضاق تُازاض ،محتًيات تياويٍ ثثت ي اعالميٍ سصيطٌ وًيؿي وٍ تايس تٍ ؾكاظمان تؿك يم
قًز ي ويع چگًوگي اوتكاض اعالميٍ سصيطٌ وًيؿي ي وحًٌ َماَىگي تيه مطج ثثت قطوتُا ي ؾاظمان تكٍ مًجكة
زؾتًضالعم ي اؾت وٍ تًؾ ؾاظمان تىظيم ي تٍ تأييس قًضا ميطؾس.
مازٌ  - 23ؾاظمان سؽ اظ تطضؾي تماواي ثثت ايضاق تُازاض ي ومايم آن ي اطميىان اظ اوطثكاق آوُكا تكا ممكطضات،
وؿثت تٍ تأييس اعالميٍ سصيطٌ وًيؿي السام ميىىس.
تثهطٌ  - 1عطوٍ عمًمي ايضاق تُازاض تايس ظطف مستي او ام سصيطز وٍ ؾاظمان تعييه ميىىس .مست مصوًض اظ ؾي
ضيظ ت ايظ ورًاَس وطز .ؾاظمان ميتًاوس مست سصيطٌ وًيؿي ضا تا تماواي واقط ي احطاظ ازلٍ مًجٍ حس اوبط تٍ مست
ؾي ضيظ زيگط تمسيس وىس.
تثهطٌ  - 2واقط مًظف اؾت حس اوبط ظطف مست ساوعزٌ ضيظ سؽ اظ اتمام مُ كت عطوكٍ عمكًمي ،ؾكاظمان ضا اظ

وتاي تًظي ي فطيـ ايضاق تُازاض اظ ططيمي وٍ ؾاظمان معيه ذًاَس ومًز ،مط
ذهًل عسم فطيـ وامل ،زض اعالميٍ سصيطٌ وًيؿي مكرم ميكًز.

ومايس .وحكًٌ تطذكًضز واقكط زض

تثهطٌ  - 3اؾتفازٌ اظ يجًٌ تأزيٍ قسٌ ،سؽ اظ تأييس تىميل فطآيىس عطوٍ عمًمي تًؾ ؾاظمان م اظ اؾت.
تثهطٌ  - 4زض نًضت عسم تىميل فطآيىس عطوٍ عمًمي يجًٌ اطزآيضي قسٌ تايس حس اوبط ظطف مست ساوعزٌ ضيظ
تٍ ؾطمايٍ اصاضان عًزت زازٌ قًز.
مازٌ  - 24ااط ؾاظمان فطم تماواي تىميل قسٌ ي ومائم اضؾالي ضا تطاي ثثت ي اذص م كًظ اوتككاض ايضاق تُكازاض
والم تكريم زَس ،طي مست ؾي ضيظ مطاتة ضا تٍ اطال واقط ضؾاوسٌ ي زضذًاؾت انالحيٍ ميىمايكس .ؾكاظمان
زض نًضت وامل تًزن مساضن ،مًظف اؾت حس اوبط ظطف ؾي ضيظ اظ تاضيد ثثت زضذًاؾت زض ؾكاظمان ،مطاتكة
مًافمت يا عسم مًافمت ذًز ضا تا ثثت ايضاق تُازاض تٍ واقط اعالم وىس.
مازٌ  - 25اظ تاضيد الظماالجطاج قسن ايه لاوًن ،تطاي ثثت قطوتُاي ؾُامي عام يا افعايف ؾكطمايٍ آوُكا ،اجكاظٌ
اوتكاض اعالميٍ سصيطٌ وًيؿي تًؾ مطج ثثت قطوتُا ،سؽ اظ مًافمت ؾاظمان نازض ميكًز.
مازٌ  - 26اظ تاضيد الظماالجطاج قسن ايه لاوًن ،يظايف ي اذتياضات تاوه مطوعي جمًُضي اؾالمي ايطان مًوكً
مازٌ ( )4لاوًن وحًٌ اوتكاض ايضاق مكاضوت مهًب  30/6/1376تٍ ؾاظمان يااصاض ميكًز.
تثهطٌ  -ايضاق مكاضوتي وٍ تٍ مًجة ايه لاوًن معاف اظ ثثت وعز ؾاظمان تاقس ،اظ قكمًل ايكه مكازٌ مؿكتبىي
اؾت.
مازٌ  - 27ايضاق تُازاض ظيط اظ ثثت وعز ؾاظمان معاف اؾت:
 - 1ايضاق مكاضوت زيلت ،تاوه مطوعي ي قُطزاضيُا.
 - 2ايضاق مكاضوت مىتكطٌ تًؾ تاوىُا ي مإؾؿات مالي ي اعتثاضي تحت وظاضت تاوه مطوعي.
 - 3ايضاق تُازاض عطوٍ قسٌ زض عطوٍَاي ذهًني.
 - 4ؾُام َط قطوت ؾُامي عامي وٍ ول حمًق ناحثان ؾُام آن ومتط اظ ضلكم تعيكيه قكسٌ تًؾك ؾكاظمان
تاقس.
 - 5ؾايط ايضاق تُازاضي وٍ تٍ تكريم قًضا وياظ تٍ ثثت وساقتٍ تاقىس اظ لثيل ايضاق مىتكطٌ تًؾ ؾكاظماوُا ي
مطاج لاوًوي زيگط.
تثهطٌ  -واقط ايضاق تُازاضي وٍ اظ ثثت معاف اؾت ،مًظف اؾت مكرهات ي ذهًنيات ايضاق ي وحًٌ ي قكطاي
تًظي ي فطيـ آوطا طثك قطايطي وٍ ؾاظمان تعييه ميىىس ،تٍ ؾاظمان اعاضـ وىس.
مازٌ  - 28تأؾيؽ تًضؾُا ،تاظاضَاي ذاضج اظ تًضؼ ي وُازَاي مالي مًوً ايه لاوًن مىًط تٍ ثثت وعز ؾاظمان
اؾت ي فعاليت آوُا تحت وظاضت ؾاظمان او ام ميكًز.
مازٌ  - 29نالحيت حطفٍ اي اع،اي َيأت مسيطٌ ي مسيطان ،حس الل ؾطمايٍ ،مًوً فعاليت زض اؾاؾىامٍ ،وحًٌ
اعاضـزَي ي وً اعاضقُاي ييػٌ حؿاتطؾي وُازَاي مالي مًوً ايه لاوًن ،تايس تٍ تأييس ؾاظمان تطؾس.

فهل چُاضم  -تاظاض ثاوًيٍ
مازٌ  - 30سصيطـ ايضاق تُازاض زض تًضؼ طثك زؾتًضالعم ي اؾت وٍ تٍ سيكىُاز َط تًضؼ ي تٍ تهًية ؾاظمان
ميطؾس .تًضؼ م اظ تٍ سصيطـ ايضاق تُازاضي ويؿت وٍ وعز ؾاظمان ثثت وكسٌ اؾت.
تثهطٌ  -ايضاق تُازاض معاف اظ ثثت ،اظ قمًل ايه مازٌ مؿتبىي اؾت.
مازٌ  - 31تًضؼ مى ف اؾت فُطؾت ،تعساز ي ليمت ايضاق تُازاض معام ٍ قسٌ زض ضيظَاي معام ٍ ضا طثك وًات
مهًب ؾاظمان تُيٍ ي تٍ اطال عمًم تطؾاوس .ايه فُطؾت زض حىم ؾىس ضؾمي اؾت ي زض ؾًاتك تًضؼ وگُساضي
ذًاَس قس.
مازٌ  - 32ؾاظمان م اظ اؾت تا تكريم قطاي اوططاضي ،زؾتًض تعطيل ي يا تًلف او ام معامالت َكط يكه اظ
تًضؾُا ضا حس اوبط ت ٍ مست ؾٍ ضيظ واضي نازض ومايس .زض نًضت تسايم قطاي اوططاضي ،مست معتًض تكا تهكًية
قًضا لاتل تمسيس ذًاَس تًز.
تثهطٌ  -قطاي اوططاض تط اؾاؼ آن زؾتًضالعمل اجطايي ذًاَس تًز وٍ تكٍ سيككىُاز ؾكاظمان تكٍ تأييكس قكًضا
ميطؾس.
مازٌ  - 33قطي تٍ فعاليت واضاعاضي ،واضاعاضي  /معام ٍاطي ي تاظاض اطزاوي تٍ َكط قكىل ي تحكت َكط عىكًان،
مىًط تٍ عً،يت زض واوًن مطتًط ي ضعايت ممطضات ايه لاوًن ي آئيه وامٍَا ي زؾتًضالعم ُاي اجطايي آن اؾت.
تثهطٌ  -تا ظماويىٍ واوًن ،واضاعاضان  /معام ٍاطان ي تاظاض اطزاوان تكىيل وكسٌ اؾت ،يظايف مطتًط تٍ آن واوًن
ضا ؾاظمان او ام ميسَسَ .ىگاميىٍ تعساز اع،اي واوًن زض ؾكطح وككًض تكٍ يكاظزٌ وفكط ضؾكيس ،تككىيل وكاوًن،
واضاعاضان  /معام ٍاطان ي تاظاض اطزاوان العامي اؾت.
مازٌ  - 34فعاليت واضاعاضي ي واضاعاضي  /معام ٍاطي ي تاظاض اطزاوي زض َكط تكًضؼ مًوكًل تكٍ سكصيطـ زض آن
تًضؼ طثك زؾتًضالعم ي اؾت وٍ تٍ سيكىُاز تًضؼ تٍ تأييس ؾاظمان ميطؾس.
مازٌ َ - 35يأت مسيطٌ تًضؼ تٍ تر فات او،ثاطي واضاعاضان ،واضاعاض  /معام ٍاطان ،تاظاض اطزاوان ،واقطان ي ؾايط
اع،اي ذًز اظ َط يه اظ ممطضات ايه لاوًن يا آئيه وامٍَاي شيضت طثك آئيه وامكٍ او،كثاطي ذكًز ضؾكيساي
ميىمايس .ضأي تًضؼ تٍ مست يه ماٌ اظ تاضيد اتالغ لاتل ت سيس وظط زض ؾاظمان ميثاقكس .ضأي ؾكاظمان لطعكي ي
الظماالجطاج ميثاقس.
مازٌ  - 36اذتالفات تيه واضاعاضان ،تاظاض اطزاوان ،وكاضاعاض  /معام كٍاكطان ،مككايضان ؾكطمايٍ اكصاضي ،واقكطان،
ؾطمايٍ اصاضان ي ؾايط اقرال شيضت واقي اظ فعاليت حطفٍاي آوُا ،زض نًضت عسم ؾكاظـ زض واوًوُكا تًؾك
َيأت زايضي ضؾيساي ميكًز.
مازٌ َ - 37يأت زايضي متكىل اظ ؾٍ ع ً،ميثاقس وٍ يه ع ً،تًؾ ضئيؽ لًٌ ل،اييٍ اظ تيه ل،ات تات طتٍ
ي زي ع ً،اظ تيه ناحثىظطان زض ظميىٍَاي التهازي ي مالي تٍ سيككىُاز ؾكاظمان ي تأييكس قكًضا تكٍ اذتالفكات
ضؾيساي ميىمايس .ضئيؽ لًٌ ل،اييٍ ي ؾاظمان تا تأييس قًضا عاليٌ تط ومايىسٌ ان ي ذًزَ ،ط يه ،ع ً،ع يالثسل

تعييه ي معطفي ميىمايىس تا زض نًضت غيثت ع ً،ان ي مطتكًط زض َيكأت زايضي قكطوت ومايكس .قكطاي ع،كً
ع يالثسل َماوىس ع ً،ان ي ميثاقس.
تثهطٌ  - 1ضياؾت َيأت زايضي تا ومايىسٌ لًٌ ل،اييٍ ذًاَس تًز.
تثهطٌ  - 2مست مأمًضيت اع،اي ان ي ي ع يالثسل زي ؾال ميثاقس ي اوتراب م سز آوان حس اوبط تطاي زي زيضٌ
زيگط تالماو اؾت.
تثهطٌ َ - 3يأت زايضي زاضاي زتيط ذاوٍاي اؾت وٍ زض محل ؾاظمان تكىيل ميگطزز.
تثهطٌ  - 4تًزجٍ َيأت زايضي زض لالة تًزجٍ ؾاظمان مىظًض ي سطزاذت ميكًز.
تثهطٌ  - 5آضاي نازض قسٌ اظ ؾًي َيأت زايضي لطعي ي الظماالجطاج اؾت ي اجطاي آن تٍ عُسٌ ازاضٌَا ي زيايكط
اجطاي ثثت اؾىاز ي امالن ميثاقس.
مازٌ  - 38زض نًضتيىٍ واضاعاض ،واضاعاض  /معام ٍاط ،تاظاض اطزان ،مكايض ؾطمايٍ اصاضي ي ؾايط تككى ُاي مككاتٍ
زضذًاؾت وىاضٌ ايطي مًلت يا زائم اظ فعاليت ذًز ضا زاقتٍ تاقىس ،مطاتة ضا تٍ ؾاظمان ،واوًن ي ويع تٍ تكًضؼ
مطتًط اعالم ومًزٌ ي م ًظ فعاليت ذًز ضا وعز واوًن تًزي ميىمايىس .ت،ميىُا ي يثايك مطتًط تا تعيكيه تى يكف
معامالت او ام قسٌ ي ؾايط تعُسات آوُا تٍ لًت ذكًز تكالي ذًاَكس ماوكس .لؿكمت اذيكط ايكه مكازٌ وؿكثت تكٍ
واضاعاضان ،واضاعاض  /معام ٍاطان ،تاظاض اطزاوان ،مكايضان ؾطمايٍ اصاضي ي ؾايط تكى ُاي مكاتٍ وٍ عً،يت آوُكا
تط اؾاؼ مازٌ ( )35ايه لاوًن تع يك يا لغً ميكًز ،ويع م طي اؾت.
مازٌ  - 39واضاعاضان ،واضاعاض  /معام ٍاطان ،تاظاض اطزاوان ،مككايضان ؾكطمايٍ اكصاضي ي ؾكايط تككى ُاي مككاتٍ
م عمىس طثك زؾتًضالعم ي وٍ تًؾ ؾاظمان تىظيم ي اتالغ ميكًز ،اعاضقُاي الظم ضا تُيٍ ي تٍ مطاج شيضتك
تؿ يم ومايىس.
فهل سى م  -اطال ضؾاوي زض تاظاضَاي ايليٍ ي ثاوًيٍ
مازٌ  - 40ؾاظمان مًظف اؾت تطتيثي اتراش ومايس تا م مًعٍ اطالعاتي وٍ زض فطآيىس ثثت ايضاق تُكازاض تسؾكت
ميآيضز ،حس اوبط ظطف مست ساوعزٌ ضيظ طثك آئيه وامٍ مطتًطٍ زض زؾتطؼ عمًم لطاض ايطز.
مازٌ  - 41ؾاظمان مًظف اؾت تًضؾُا ،واقطان ايضاق تُازاض ،واضاعاضان ،معام كٍاكطان ،تكاظاض اطزاوكان ،مككايضان
ؾطمايٍ اصاضي ي و يٍ تكى ُاي فعال زض تاظاض ؾطمايٍ ضا م عم ومايكس تكا تكط اؾكاؼ اؾكتاوساضزَاي حؿكاتساضي ي
حؿاتطؾي م ي وكًض ،اطالعات جام فعاليت ذًز ضا اوتكاض زَىس.
مازٌ  - 42واقط ايضاق تُازاض مًظف اؾت نًضتُاي مالي ضا طثكك ممكطضات لكاوًوي ،اؾكتاوساضزَاي حؿكاتساضي ي
اعاضقسَي مالي ي آئيه وامٍَا ي زؾتًضالعم ُاي اجطايي وٍ تًؾ ؾاظمان اتالغ ميكًز ،تُيٍ وىس.
مازٌ  - 43واقط ،قطوت تأميه ؾطمايٍ ،حؿاتطؼ ي اضظـ ياتان ي مكايضان حمًلي واقط ،مؿإيل جثطان ذؿاضات
ياضزٌ تٍ ؾطمايٍ اصاضاوي َؿتىس وٍ زض اثط لهًض ،تمهيط ،تر ف ي يا تٍ زليل اضائٍ اطالعات والم ي ذالف يال زض
عطوٍ ايليٍ وٍ واقي اظ فعل يا تطن فعل آوُا تاقس ،مت،طض اطزيسٌاوس.

تثهطٌ  - 1ذؿاضت زيساان مًوً ايه مازٌ ميتًاوىس حس اوبط ظطف مست يىؿال سؽ اظ تاضيد وكف تر ف تكٍ
َيأت مسيطٌ تًضؼ يا َيأت زايضي قىايت وىىس ،مكطيط تط ايىىٍ تيف اظ ؾٍ ؾال اظ عطوٍ عمًمي تًؾ واقط
وگصقتٍ تاقس.
تثهطٌ  - 2فم اقراني وٍ ايضاق تُازاض واقط مًوً ايه مازٌ ضا لثل اظ وكف ي اعكالم تر كف ذطيكسٌ تاقكىس،
م اظ تٍ ازعاي ذؿاضت ميثاقىس.
مازٌ  - 44ؾاظمان ميتًاوس زض نًضت آااَي اظ اضائٍ اطالعات ذالف يال  ،والم يا امطاٌ وىىسٌ اظ ططف واقط زض
تياويٍ ثثت يا اعالميٍ سصيطٌ وًيؿي ،عطوٍ عمًمي ايضاق تُازاض ضا زض َط مطح ٍاي وٍ تاقس ،متًلف وىس.
مازٌ َ - 45ط واقطي وٍ م ًظ اوتكاض ايضاق تُازاض ذًز ضا اظ ؾاظمان زضيافت وطزٌ اؾت ،مى كف اؾكت حكس الكل
مًاضز ظيط ضا طثك زؾتًضالعمل اجطايي وٍ تًؾ ؾاظمان تعييه ذًاَس قس ،تٍ ؾاظمان اضائٍ ومايس:
 - 1نًضتُاي مالي ؾاالوٍ حؿاتطؾي قسٌ.
 - 2نًضتُاي مالي مياوسيضٌاي قامل نًضتُاي مالي قف ماٍَ حؿاتطؾي قسٌ ي نًضتُاي مالي ؾٍ ماٍَ.
 - 3اعاضـ َيأت مسيطٌ تٍ م ام ي اظُاضوظط حؿاتطؼ.
 - 4اطالعاتي وٍ اثط تا اَميتي تط ليمت ايضاق تُازاض ي تهميم ؾطمايٍ اصاضان زاضز.
فهل قكم  -جطايم ي م اظاتُا
مازٌ  - 46اقرال ظيط تٍ حثؽ تععيطي اظ ؾٍ ماٌ تا يىؿال يا تٍ جعاي ومسي معازل زي تا سى تطاتط ؾًز تسؾت
آمسٌ يا ظيان متحمل وكسٌ يا َط زي م اظات محىًم ذًاَىس قس:
َ - 1ط قرهي وٍ اطالعات وُاوي مطتًط تٍ ايضاق تُازاض مًوً ايه لاوًن ضا وٍ حؿكة يظيفكٍ زض اذتيكاض يي
لطاض اطفتٍ تٍ وحًي اظ اوحاج تٍ وطض زيگطان يا تٍ وف ذًز يا تٍ وف اقراني وكٍ اظ طكطف آوُكا تكٍ َكط عىكًان
ومايىساي زاقتٍ تاقىس ،لثل اظ اوتكاض عمًمي ،مًضز اؾتفازٌ لطاض زَس ي يا مًجثات افكاج ي اوتكاض آوُا ضا زض غيط
مًاضز ممطض فطاَم ومايس.
َ - 2ط قرهي وٍ تا اؾتفازٌ اظ اطالعات وُاوي تٍ معامالت ايضاق تُازاض مثازضت ومايس.
َ - 3ط قرهي وٍ السامات يي وًعا مى ط تٍ اي از ظاَطي امطاٌ وىىسٌ اظ ضيوس معامالت ايضاق تُازاض يكا اي كاز
ليمتُاي واشب ي يا اغًاي اقرال تٍ او ام معامالت ايضاق تُازاض قًز.
َ - 4ط قرهي وٍ تسين ضعايت ممطضات ايه لاوًن السام تٍ اوتكاض آاُي يا اعالميٍ سصيطٌ وًيؿي تٍ مىظًض عطوٍ
عمًمي ايضاق تُازاض ومايس.
تثهطٌ  - 1اقرال ظيط تٍ عىًان اقرال زاضاي اطالعات وُاوي قطوت قىاذتٍ ميكًوس:
الف -مسيطان قطوت قامل اع،اي َيأت مسيطٌَ ،يأت عامل ،مسيط عامل ي معايوان آوان.
ب  -تاظضؾان ،مكايضان ،حؿاتساضان ،حؿاتطؾان ي يوالي قطوت.
ج  -ؾُامساضاوي وٍ تٍ تىُايي ي يا تٍ َمطاٌ افطاز تحت تىفل ذًز ،تيف اظ زٌ زضنس ( )10۱ؾُام قكطوت ضا زض

اذتياض زاضوس يا ومايىساان آوان.
ز  -مسيط عامل ي اع،اي َيأت مسيطٌ ي مسيطان شيضت يا ومايىساان قطوتُاي مازض (َ سيىگ) وكٍ مالكه حكس
الل زٌ زضنس ( )10۱ؾُام يا زاضاي حس الل يه ع ً،زض َيأت مسيطٌ قطوت ؾطمايٍ سصيط تاقىس.
ٌ  -ؾايط اقراني وٍ تا تًجٍ تٍ يظايف ،اذتياضات ي يا مًلعيت ذًز تٍ اطالعات وُاوي زؾتطؾي زاضوس.
تثهطٌ  - 2اقرال مًوً تثهطٌ ( )1ايه مازٌ مًظفىس آن ترف اظ معامالت ايضاق تُازاض ذًز ضا وٍ مثتىي تكط
اطالعات وُاوي وثاقس ،ظطف ساوعزٌ ضيظ سؽ اظ او ام معام ٍ ،تٍ ؾاظمان ي تًضؼ مطتًط اعاضـ وىىس.
مازٌ  - 47اقراني وٍ اطالعات ذالف يال يا مؿتىسات جع ي ضا تٍ ؾاظمان ي يا تًضؼ اضائٍ ومايىس يكا تهكسيك
وىىس ي يا اطالعات ،اؾىاز ي يا مساضن جع ي ضا زض تُيٍ اعاضقُاي مًوً ايه لاوًن مًضز اؾكتفازٌ لكطاض زَىكس،
حؿة مًضز تٍ م اظاتُاي ممطض زض لاوًن م اظات اؾالمي مهًب  6/3/1375محىًم ذًاَىس قس.
مازٌ  - 48واضاعاض ،واضاعاض  /معام ٍاط ،تاظاض اطزان ي مكايض ؾطمايٍ اصاضي وٍ اؾطاض اقرانكي ضا وكٍ تطحؿكة
يظيفٍ اظ آوُا مط قسٌ يا زض اذتياض يي لطاض زاضز ،تسين م ًظ افكاج ومايس ،تٍ م اظاتُاي ممطض زض مكازٌ ()648
لاوًن م اظات اؾالمي مهًب  6/3/1375محىًم ذًاَس قس.
مازٌ  - 49اقرال ظيط تٍ حثؽ تععيطي اظ يه ماٌ تا قف ماٌ يا جعاي ومسي معكازل يكه تكا ؾكٍ تطاتكط ؾكًز
تسؾت آمسٌ يا ظيان متحمل وكسٌ يا َط زي م اظات محىًم ذًاَىس قس:
َ - 1ط قرهي وٍ تسين ضعايت ممطضات ايه لاوًن تحت َط عىًان تٍ فعاليتُايي اظ لثيكل وكاضاعاضي ،وكاضاعاض /
معام ٍاطي ،يا تاظاض اطزاوي وٍ مؿت عم اذص م ًظ اؾت مثازضت ومايس يا ذًز ضا تحت َط يكه اظ عىكاييه معتكًض
معطفي وىس.
َ - 2ط قرهي وٍ تٍ مًجة ايه لاوًن مى ف تٍ اضائٍ تمام يا لؿمتي اظ اطالعات ،اؾىاز ي يكا مكساضن مُكم تكٍ
ؾاظمان ي يا تًضؼ مطتًط تًزٌ ي اظ او ام آن ذًززاضي وىس.
َ - 3ط قرهي وٍ مؿإيل تُيٍ اؾىاز ،مساضن ،اطالعات ،تياويٍ ثثت يا اعالميٍ سصيطٌ وًيؿي ي امبال آوُا جُت
اضائٍ تٍ ؾاظمان ميثاقس ي ويع َط قحهي وٍ مؿإيليت تطضؾي ي اظُاض وظط يا تُيٍ اعاضـ مالي ،فىي يا التهازي
يا َطاًوٍ تهسيك مؿتىسات ي اطالعات مصوًض ضا تط عُسٌ زاضز ي زض اجطاي يظايف محًلٍ اظ ممطضات ايكه لكاوًن
تر ف ومايس.
َ - 4ط قرهي وٍ عالما ي عامسا َطاًوٍ اطالعات ،اؾىاز ،مساضن يا اعاضقُاي ذالف يال مطتًط تٍ ايضاق تُازاض
ضا تٍ َط وحً مًضز ؾًج اؾتفازٌ لطاض زَس.
مازٌ  - 50واضاعاض ،واضاعاض  /معام ٍاط يا تاظاض اطزاوي وٍ ايضاق تُازاض ي يجًَي ضا وٍ تطاي او ام معام ٍ تكٍ يي
ؾپطزٌ قسٌ ي يي مًظف تٍ وگاَساضي آن زض حؿاتُاي جساااوٍ اؾت ،تط ذالف ممطضات ي تٍ وف ذًز يا زيگطان
مًضز اؾتفازٌ لطاض زَس ،تٍ م اظاتُاي ممطض زض مازٌ ( )674لاوًن م كاظات اؾكالمي مهكًب  6/3/1375محىكًم
ذًاَس قس.

مازٌ  - 51زض نًضت اضتىاب تر فات مىسضج زض ايه لاوًن تًؾ اقرال حمًلي ،م اظاتُاي سيف تيىي قسٌ تط
حؿة مًضز زضتاضٌ آوسؾتٍ اظ اقرال حميمي اعمال ميكًز وٍ اظ ططف اقرال حمكًلي يكاز قكسٌ ،مؿكإيليت
تهميم ايطي ضا تط عُسٌ زاقتٍاوس.
مازٌ  - 52ؾاظمان مى ف اؾت مؿتىسات ي مساضن مطتًط تٍ جطايم مًوً ايه لكاوًن ضا اكطزآيضي وكطزٌ ي تكٍ
مطاج ل،ايي شي نالح اعالم ومًزٌ ي حؿة مًضز مًوً ضا تٍ عىًان قكاوي سيگيكطي ومايكس .چىاوچكٍ زض اثكط
جطايم مصوًض وطض ي ظياوي متًجٍ ؾايط اقرال قسٌ تاقس ،ظياوسيسٌ ميتًاوس تطاي جثطان آن تكٍ مطاجك لكاوًوي
مطاجعٍ ومًزٌ ي يفك ممطضات ،زازذًاؾت وطض ي ظيان تؿ يم ومايس.
فهل َفتم  -ممطضات متفطلٍ
مازٌ  - 53واضاعاضان ،واضاعاضان  /معام ٍاطان ،تاظاض اطزاوان ي ؾايط فعاالن تاظاض ايضاق تُازاض مى فىس ظكطف قكف
ماٌ اظ تكىيل ؾاظمان وؿثت تٍ اي از واوًن ذًز سؽ اظ تهًية اؾاؾىامٍ آن السام وىىس.
مازٌ َ - 54يچ ؾُامساض حميمي يا حمًلي ،وميتًاوس تيف اظ زي ي وكيم زضنكس ( )5۱/2اظ ؾكُام تكًضؼ ضا تطكًض
مؿتميم يا غيط مؿتميم زض مالىيت زاقتٍ تاقس.
مازٌ َ - 55يچ ؾُامساض حميمي يا حمًلي وميتًاوس تيف اظ سى زضنكس ( )5۱اظ ؾكُام قكطوت ؾكپطزٌ اكصاضي
مطوعي ايضاق تُازاض ي تؿًيٍ يجًٌ ضا تطًض مؿتميم يا غيط مؿتميم زض مالىيت زاقتٍ تاقس.
مازٌ  - 56سؽ اظ تكىيل ؾاظمان و يٍ ؾًاتك ،اؾىاز ي مساضن قًضاي تًضؼ مًوً لاوًن تأؾيؽ تكًضؼ ايضاق
تُازاض تُطان مهًب  1345تٍ ؾاظمان مىتمل ميكًز.
مازٌ  - 57امًال ي زاضاييُاي ؾاظمان وكاضاعاضان تًضؾكُاي مًجكًز اعكم اظ مىمكًل ي غيكط مىمكًل ،يجكًٌ ومكس،
ؾپطزٌَاي تاوىي ي ايضاق تُازاض ،حمًق ي تعُسات ي ؾايط زاضاييُا سؽ اظ وؿط تسَيُا ي َمچىكيه يجكًٌ شذيكطٌ
اؿتطـ تًضؼ ،زض وميتٍ اي مطوة اظ ضئيؽ ؾاظمان ،ومايىسٌ مىترة واضاعاضان تًضؼ مطتًط ي ومايىكسٌ قكًضا
احهاج ي حؿة وطيضت ي وياظ تيه قطوت ؾُامي تًضؼ مطتًط ي ؾاظمان تٍ تطتية تكٍ عىكًان ؾكطمايٍ ي مىكات
مالي زض اذتياض تؿُيم ميكًز .تهميمات ايه وميتٍ سؽ اظ تهًية يظيكط امكًض التهكازي ي زاضايكي الظماالجكطاج
ميثاقس.
تثهطٌ  -ؾًاتك واضوىان ؾاظمان واضاعاضان َط تًضؼ تٍ مًجة ممطضات لاوًن واض تاظذطيس ميگطزز.
مازٌ  - 58زيلت السامات الظم تطاي فعال وطزن تًضؾُاي وااليي ي تطثيك آن تا ايكه لكاوًن ي اضائكٍ ضاَىاضَكاي
لاوًوي مًضز وياظ ضا تٍ عمل ذًاَس آيضز.
مازٌ  - 59ايه لاوًن چُاض ماٌ سؽ اظ تهًية تطًض وامل الظماالجطاج اؾت ي َيأت يظيطان ي ؾايط مطاج مكصوًض
زض ايه لاوًن ،مًظفىس تٍ وحًي السام ومايىس وٍ ممطضات اجطايكي ي ؾكاظماوي ي تككىيالت مىاؾكة اجطايكي ايكه
لاوًن ،ظطف ايه مست اؾتمطاض يافتٍ ي تٍ تهًية ضؾيسٌ تاقس.
مازٌ  - 60سؽ اظ اوم،اي مُ تُاي ممطض زض ايه لاوًن ،لاوًن تأؾيؽ تًضؼ ايضاق تُكازاض مهكًب  27/2/1345ي

و يٍ لًاويه ي ممطضاتي وٍ مغايط تا ايه لاوًن اؾت ،لغً ميكًز
لاوًن فًق مكتمل تط قهت مازٌ ي تيؿت ي وٍ تثهطٌ زض ج ؿٍ ع ىي ضيظ ؾٍقىثٍ مًضخ ايل آشض مكاٌ يىُكعاض ي
ؾيهس ي َكتاز ي چُاض م ؽ قًضاي اؾالمي تهًية ي زض تاضيد  1384/09/02تٍ تأييس قًضاي وگُثان ضؾيس.
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