زؼرٛضاٌؼًّ لسٚض جمٛظ  ٚفؼاٌيد ِفاٚض پصيطؾ
تعاريف
مادة  : 1الغالحاخ ٚ ٚاژٖ ٘اي ذؼطيف ـسٖ زض ِازج

1
لأ ْٛتاظاض اٚضاق هبازاض ِمٛب آشض ِاٖ ؼاي ،1384
تٗ مهاْ ِؼأي زض ايٓ زؼرٛضاٌؼًّ تٗ واض ِي ضٔٚس.
ٚاژٖ٘اي زيگطي ٔيع تٗ ـطح ظيط ذؼطيف ِي ـٔٛس:
ساسمان :ؼاظِاْ تٛضغ  ٚاٚضاق هبازاض اؼد .
هیأث پذی رشِٕ :ظٛض ٘يأخ پصيطؾ اٚضاق هبازاض ِصوٛض
زض زؼرٛضاٌؼًّ پصيطؾ اٚضاق هبازاض زض تٛضغ
اٚضاق هبازاض ذتطاْ يا ٘يأخ پصيطؾ واال ِصوٛض
زض زؼرٛضاٌؼًّ پصيطؾ واال  ٚاٚضاق هبازاض ِثرين
تط واال زض تٛضغ واالي ايطاْ يا ٘يأخ پصيطؾ
فطاتٛضغ زض زؼرٛضاٌؼًّ پصيطؾ اٚضاق هبازاض زض
ً تٗ ذمٛية ِیضؼس،
ـطکد فطاتٛضغ ايطاْ کٗ تؼسا
اؼد.
بورص اوراق هبادارِٕ :ظٛض ـطکد تٛضغ اٚضاق هبازاض
ذتطاْ (ؼٙاِی ػاَ) اؼد.
بورص كاالي ايزانِٕ :ظٛض ـطود تٛضغ واالي ايطاْ(ؼٙاِي
ػاَ )اؼد.
فزا بورصِٕ :ظٛض ـطود فطا تٛضغ ايطاْ(ؼٙاِي ػاَ)
اؼد.
كارگشارِٕ :ظٛض ـطود واضگعاضي ػض ٛتٛضغ اٚضاق
هبازاض ،تٛضغ کاالی ايطاْ يا فطاتٛضغ اؼد.
عزضت اولیه :ػطضح اٚضاق هبازاض تطاي اٌٚني تاض جٙد
ِؼاٍِٗ زض تٛضغ يا فطاتٛضغ.
عثك
ـرمي اؼد کٗ تا جمٛظ ؼاظِاْ
مشاور پذيزش:
ِمطضاخ ايٓ زؼرٛضاٌؼًّ تطاي پصيطؾ اٚضاق
يا
هبازاض ـطود٘اي ِرماضي پصيطؾ زض تٛضغ
 ٚمهچٕيٓ پصيطؾ کاال ٚ
تاظاض ذاضج اظ تٛضغ
اٚضاق هبازاض ِثرٕی تط واال زض تٛضغ واالي ايطاْ
الساَ ِيمنايس.

شزايط اعطاي جموس
مادة ِ : 2رماضی زضيافد جمٛظ ِفاٚض پصيطؾ

تايس تا
ذکّيً فطَ٘اي عطاحی ـسٖ ذٛؼظ ؼاظِاْ ،ذماضاي ذٛز
ضا اضائٗ ز٘س .جمٛظ ِفاٚض پصيطؾ ذٛؼظ ٘يأخ ِسيطج
ؼاظِاْ تٗ اـراق ظيط اػغاء ذٛا٘س ـس:
 - 1ـطود واضگعاضي وٗ تٗ آْ واضگعاض ِؼطف ٔيع
ِيگٛيٕس.
 - 2ـطود ذأِني ؼطِايٗ.
 - 3ـطود ِفاٚضٖ ؼطِايٗ گصاضي.
 - 4ؼايط اـراق حمٛلي وٗ ٘ياخ ِسيطٖ ؼاظِاْ ِفرك
ِيوٕس.
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مادة ِ : 3فاٚض پصيطؾ ِٛظف اؼد تطای اجناَ اِٛض ِطتٛط
تٗ ِؼطفی اٚضاق هبازاض ـطکد٘ا تِٕٗظٛض پصيطؾ زض
تٛضغ يا فطاتٛضغ ِ ٚؼطفی کاال  ٚاٚضاق هبازاض
ِثرين تط واال تٗ تٛضغ کاالي ايطاْ تطای پصيطؾ ،خبؿ
ِغاٌؼاذي  ٚاجطايي جساگأٗای فطاُ٘ آٚضز.
مادة ِ : 4رماضی زضيافد جمٛظ ِفاٚض پصيطؾ ِ ،کٍف اؼد
حسالً يک ٔفط تا گٛا٘یٔاِح حتٍيًگطی تاظاض
ؼطِايٗ ضا تٗ لٛضخ دتاَ ٚلد تطای اجناَ اِٛض ِطتٛط
تٗ ِؼطفی ـطکد٘ا ،واال  ٚاٚضاق هبازاض ِثرين تط واال
جٙد پصيطؾ زض تٛضغ يا فطاتٛضغ زض اذرياض زاـرٗ
تاـس.
تبصزه :زض لٛضذي وٗ تٗ ذفريك ِؼأٚد ٔظاضخ تط هناز٘اي
ِايل ِٛ ٚافمد ضئيػ ؼاظِاْ ،ذؼساز زاضٔسگاْ گٛا٘ي
ٔاِٗي حتٍيً گطي تاظاض ؼطِايٗ وايف ٔثاـسِ ،فاٚض
پصيطؾ ِي ذٛأس واضـٕاغ ِٛضٛع ِازج  4ضا اظ ِياْ
زاضٔسگاْ گٛا٘ي ٔاِحالٛي ِمسِاذي تاظاض ؼطِايٗ
وٗ تٗ ذفريك ؼاظِاْ جتطتح وايف زاـرٗ تاـٕس،
أرراب وٕس.
مادة  : 5ؼاظِاْ ظطف حساوثط  30ضٚظ پػ اظ ذکّيً
ِساضن ِرماضئ ،ظط ٘يأخِسيطٖ ؼاظِاْ ضا تٗ ٚی
اتالؽ ِیکٕس .زض لٛضخ اػغای جمٛظ تٗ ِرماضیٚ ،ی
حساکثط  60ضٚظ پػ اظ زضيافد جمٛظٍِ ،عَ تٗ ذفکيً
 ٚجتٙيع خبؿ ِطتٛعٗ  ٚاضائح ذسِاخ اؼد.
پطزاذدـسج ِفاٚض
مادة  : 6حسالً ؼطِايٗي ثثد ٚ
پصيطؾ ِ 3يٍياضز ضياي اؼد .زض لٛضذي وٗ ِرماضي
تٗ فؼاٌيد زيگطي تٗ جع ِفاٚضٖ پصيطؾ اـرغاي
زاـرٗ تاـس ،حسالً ؼطِايٗ آْ ِؼازي يه ِيٍياضز
ضياي تٗ ػالٖٚي حسالً ؼطِايٗ ذؼيني ـسٖ تطاي
فؼاٌيد٘اي زيگط ٚي اؼد.
مادة  :7جمٛظ فؼاٌيد ِفاٚض پصيطؾ تطای زٚضج ز ٚؼاٌٗ
اػغا ِیـٛز  ٚپػ اظ ادتاَ زٚضج ِعتٛض  ،جمٛظ لاتً
دتسيس اؼد.
تبصزه٘ :عيٕح اػغا  ٚدتسيس جمٛظ فؼاٌيد ِفاٚض پصيطؾ
ذٛؼظ
ؼاالٔٗ ذٛؼظ ـٛضای ػاٌی تٛضغ ذؼييٓ ٚ
"ؼاظِاْ" زضيافد ِیـٛز.
الشاماث و چگونگی ارائت خدماث مشاور پذيزش
مادة  : 8ـطح ذسِاخ ِفاٚض پصيطؾ زض لطاضزازي وٗ تا

ضػايد ِازج  11تني ِفاٚض پصيطؾ ِ ٚرماضي پصيطؾ
اٚضاق هبازاض يا کاال زض تٛضغ يا فطا تٛضغ ِطتٛعٗ
ِٕؼمس ِيـٛز ،پيؿ تيين ِيگطزز .ايٓ لطاضزاز کٗ زض
ؼٗ ٔؽرٗ ذٕظيُ ِیـٛز ِ ٚفاٚض پصيطؾ  ٚعطف لطاضزاز
٘طکساَ يک ٔؽرٗ ضا زض اذرياض ذٛإ٘س زاـد ،ذؼٙساخ
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 ٚحمٛق ز ٚعطف ضا ِفرك ذٛا٘س کطز  ٚحسالً ِٛاضز
ظيط ضا زضتطِیگيطز:
ِ - 1يعاْ حكاٌعمحح ِفاٚض پصيطؾ  ٚذؼٙساخ عطف
لطاضزاز ،ـاًِ اضائح اعالػاخ ِ ٚساضک ِٛضز ٔياظ
تطای ضؼيسگی تٗ زضذٛاؼد پصيطؾ تطاؼاغ
زؼرٛضاٌؼًّ پصيطؾ اٚضاق هبازاض ،کاال  ٚاٚضاق
هبازاض ِثرين تط واال زض تٛضغ يا فطا تٛضغ ِطتٛعٗ؛
 - 2زٚضج لطاضزاز  ٚـطٚط احرّاٌی ادتاَ پيؿ اظ
ِٛػس آْ؛
 - 3أرراب زاٚض تِٕٗظٛض ضؼيسگی تٗ اذرالفاخ
احرّاٌی.
مادة ِ : 9فاٚض پصيطؾ ِکٍف اؼد حساکثط  7ضٚظ کاضی پػ
اظ اِضاي لطاضزاز ،يه ٔؽرٗ اظ آْ ضا تطاي ؼاظِاْ
اضؼاي زاضز.
حكاٌعمحح
مادة ِ : 10فاٚض پصيطؾ ٍِعَ اؼد زضلسی اظ
تٗ ِيعأی کٗ ذٛؼظ
لطاضزاز ِٛضٛع ِازج  8ضا
ـٛضای ػاٌی تٛضغ ذؼييٓ ِيگطزز ،تاتد حك ضؼيسگی ٚ
ٔظاضخ تٗ "ؼاظِاْ" پطزاذد منايس.
مادة  :11ذسِاخ لاتً اضائٗ ذٛؼظ ِفاٚض پصيطؾ،
ذسِاذي اؼد وٗ زض زؼرٛضاٌؼًّ پصيطؾ اٚضاق هبازاض
زض تٛضغ اٚضاق هبازاض ذتطاْ  ٚزؼرٛضاٌؼًّ پصيطؾ واال
 ٚاٚضاق هبازاض ِثرين تط واال زض تٛضغ واالي ايطاْ
آِسٖ اؼد  ٚزض زؼرٛضاٌؼًّ ِفاتٗ زض ـطود فطاتٛضغ
ايطاْ پيؿ تيين ِيـٛز.
مادة ِ :12فاٚض پصيطؾ ِکٍف اؼد يه ٔفط اظ مهىاضاْ
ِغٍغ ذٛز ضا تطای اجناَ پيگيطی٘ای الظَ زض عٛي ِسخ
تطضؼی ذماضای پصيطؾ ـطکد يا واال يا اٚضاق هبازاض
ِثرين تط واال  ،تٗ تٛضغ يا فطاتٛضغ ِطتٛعٗ ِؼطفی
کٕس.
مادة  :13ػطضح اٌٚيح وٍيح اٚضاق هبازاضی کٗ اظ عطيك
ِفاٚض پصيطؾ زض تٛضغ يا فطاتٛضغ پصيطفرٗ ـسٖأس،
زضلٛضخ پيؿتيٕی زض لطاضزاز ِٛضٛع ِازٖ  ،8اظ عطيك
ِفاٚض پصيطؾ اجناَ ِیـٛز.
تبصزه :عطف لطاضزاز ِٛضٛع ِازٖ  8تا ِفاٚض پصيطؾ ،زض
لٛضخ ػسَ ضضايد اظ ذسِاخ ِفاٚض پصيطؾ ِي ذٛأس
ِٛضٛع ضا تٗ ِفاٚض پصيطؾ ،ؼاظِاْ ،تٛضغ يا فطا
تٛضغ ِطتٛعٗ اػالَ منايس .زض لٛضذي وٗ ِفاٚض پصيطؾ
الساَ الظَ جٙد وؽة ضضايد ٚی فطاُ٘ ٔياٚضز  ٚزض
اجناَ لطاضزاز وٛذا٘ي منايس ،عطف لطاضزاز ِيذٛأس
ِفاٚض پصيطؾ ذٛز ضا ذغيري ز٘س.
مادة  :14زض لطاضزاز ِٛضٛع ِازٖ  ،8عطفيٓ ِیذٛإٔس
ِرؼٙس ـٔٛس کٗ ػطضح اٚضاق هبازاض  ٚواالي ِٛضٛع
لطاضزاز تطاي حساوثط ـؿ ِاٖ پػ اظ ػطضح اٌٚيٗ
ً اظ عطيك ِفاٚض پصيطؾ يازـسٖ اجناَ ـٛز.
ِٕحمطا
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شزايط تعلیق و لغو جموس
مادة  : 15زض لٛضذيوٗ ِفاٚض پصيطؾ ٘طيه اظ ـطايظ

اػغاي جمٛظ ِٛضٛع ايٓ زؼرٛضاٌؼًّ ضا ٔمض منايسِ ،طجغ
لاحل ضؼيسگي تٗ ختٍفاخ ِيذٛأس ذا حتمك جمسز آْ ـطايظ،
جمٛظ يازـسٖ ضا ِؼٍك وطزٖ ِ ٚسخ ظِأي ضا تطاي حتمك
ـطط ِعتٛض ذؼيني کٕس .زض لٛضخ ػسَ حتمك ـطايظ ،جمٛظ
ِصکٛض ٌغ ٛذٛا٘س ـس.
مادة  : 16زضلٛضخ ختٍف ِفاٚض پصيطؾ اظ اجناَ ٚظايف
ذؼينيـسٖ زض ايٓ زؼرٛضاٌؼًّ  ،ؼاظِاْ ،تٛضغ اٚضاق
هبازاضذتطاْ ،تٛضغ واالي ايطاْ  ٚفطا تٛضغ يا ٘ط
شئفغ ِيذٛأس ِٛضٛع ضا جٙد ضؼيسگي تٗ ِطجغ ِطتٛعٗ
اضجاع ز٘سِ .طجغ ضؼيسگي وٕٕسٖ زض لٛضخ احطاظ ختٍف،
ِيذٛأس ِفاٚض پصيطؾ ضا تٗ يىي اظ ِٛاضز ظيط حمىَٛ
منايس:
ذصوط وريب تس ْٚزضج زض پطٔٚسٖ،
- 1
اذغاض وريب تا زضج زض پطٔٚسٖ،
- 2
ذؼٍيك جمٛظ ِفاٚض پصيطؾ تطاي ِسخ ِؼني،
- 3
ٌغ ٛجمٛظ ِفاٚض پصيطؾ ،
- 4
مادة  : 17زض لٛضخ زضذٛاؼد ِفاٚض پصيطؾ تطاي ٌغٛ
 15ضٚظ
جمٛظ٘ ،يأخ ِسيطٖ ؼاظِاْ حساوثط زض ِسخ
واضي تٗ ايٓ زضذٛاؼد ضؼيسگي ذٛا٘س وطز  ٚذا ظِاْ
اػالَ ٔظط ٘يأخ ِسيطٖ ؼاظِاِْ ،فاٚض پصيطؾ ِٛظف
اؼد تٗ ٚظايف ذٛز ػًّ کٕس .زض ايٓ لٛضخِ ،فاٚض
پصيطؾ ِکٍف اؼد کٍيح ذؼٙساخ ِٛضٛع لطاضزاز٘اي ذٛز
ضا تٗ پاياْ ضؼأيسٖ يا تا کؽة ِٛافمد عطف٘ای
لطاضزاز ،ايٓ ٚظايف ضا تٗ ِفاٚض پصيطؾ زيگطی
ٚاگصاض منٛزٖ  ٚکٍيح ٘عيٕٗ٘ای ِطتٛعٗ ضا ذأِيٓ
منايس.
سايز موارد
ماده  :18زض لٛضخ ٌع ،َٚايٓ زؼرٛضاٌؼًّ تا پيفٕٙاز

ضئيػ ؼاظِاْ  ٚذمٛية ٘ياخ ِسيطٖ ؼاظِاْ الالح
ذٛا٘س ـس.
ماده  :19تا ذمٛية ايٓ زؼرٛضاٌؼًّ ،آيني ٔاِٗ فؼاٌيد
واضگعاض ِؼطف  ٚواضگعاض ِرؼٙس ذطيس زض تٛضغ اٚضاق
 1384/05/03ـٛضاي تٛضغ ٍِغي
هبازاض ِمٛب ِٛضخ
ِيگطزز
مادة  :20ايٓ زؼرٛضاٌؼًّ زض ِ 20ازٖ  3 ٚذثمطٖ ذتيٗ
ـسٖ  ٚزض ذاضيد  1387/11/09تٗ ذمٛية ٘ياخ ِسيطٖ
ؼاظِاْ ضؼيس  ٚاظ ذاضيد ذمٛية الظَ االجطا اؼد.
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