
 دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان
 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 03/05/1386مصوب 

 
 

مجلس شــوراي  1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اســالمی ایران، مصــوب آذرماه  45و مادة  7مادة  18و  11در اجراي بندهاي 
ــتورالعمل در ــالمی، این دس ــل،  3 اس ــره در تاریخ  16و  )با لحاظ مواد مکرر( ماده 28فص ــالحیه هاي مورخ  03/05/1386تبص و اص

به تصویب هیئت مدیرة سازمان بورس  14/05/1398و  06/08/1397،  14/09/1396 ، 28/04/1396 ، 27/06/1389، 06/04/1386
 و اوراق بهادار رسید.

  :تعاریف و اصطالحات -فصل یک  •
o  1ماده:  

مجلس شــوراي اســالمی  1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اســالمی ایران، مصــوب آذرماه  1هایی که در مادة اصــطالحات و واژه
 :باشندهاي دیگر داراي معانی زیر میاند. واژهکار رفتهاند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل بهتعریف شده

  1بند:  

 .شري که اوراق بهادار آن نزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشدناشر پذیرفته شده در بورس: نا

  مکرر 1بند:  

  .ناشر پذیرفته شده در فرابورس: ناشري که اوراق بهادار آن نزد شرکت فرابورس ایران پذیرفته شده باشد

  2بند:  

 ایــدر بــورس اوراق بهــادار تهــران  یکــه اوراق بهــادار آن نــزد ســازمان ثبــت شــده ولــ ينشــده: ناشــر رفتــهیناشــر ثبــت شــده پذ

 نشده است. رفتهیپذ رانیفرابورس ا

  3بند:  

 .حذف شد

  4بند:  

 .باشدموقع اطالعات مطابق ضوابط این دستورالعمل میافشاء: انتشار عمومی و به

 



  5بند:  

 .ناشر، با رعایت شرایط این دستورالعمل استمحض آگاهی  افشاي فوري: افشاي اطالعات به

  6بند:  

گذاران براي اطالعات بااهمیت: اطالعاتی دربارة رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق بهادار ناشر و یا تصمیم سرمایه
 .معامله اوراق بهادار تأثیر داشته باشد

  مکرر 6بند:  

 .حذف شد

  7بند:  

ست و اخباري  :شایعه شده ا شر تائید یا تکذیب ن سط نا شده و تو شر  سمی منت ست که بطور غیرر حاکی از وجود اطالعات مهمی ا
 .رود بر قیمت اوراق بهادار ناشر تأثیر بااهمیت داشته باشداحتمال می

  8بند:  

 .حذف شد

  9بند:  

 .هاي آنکسب منافع از فعالیتهاي مالی و عملیاتی یک واحد تجاري به منظور کنترل: توانایی راهبري سیاست

  10بند:  

 .شودفعالیت نامتعارف بازار: به هرگونه نوسان نامتعارف در قیمت یا حجم دادوستد اوراق بهادار ناشر اطالق می

  11بند:  

صورت شی از  سیري مدیریت: گزار شرکت به فهم وهاي مالی و دیگر دادهگزارش تف ست که به باور مدیریت  شر ا درك  هاي آماري نا
  .بیشتر سهامداران شرکت از وضعیت مالی فعلی و آینده، تغییرات در وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت کمک خواهد کرد

 

 



  :کلیات -فصل دو  •
o  2ماده:  

این هاي تعیین شده براي عموم افشا نماید. تخطی از ناشر موظف است اطالعات موضوع این دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم
 .ماده مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد

o  مکرر 2ماده:  

ست، خالف واقع، گمراه شده نباید نادر شاء  ساس، اغراقکننده، بی اطالعات اف شر، ا ضعیت موجود نا صوص و آمیز و ناقص بوده و درخ
منظور تبلیغ یا بازاریابی انند از افشاي اطالعات با اهمیت بهتوگذاران ایجاد نماید. همچنین ناشران نمیتصویر اشتباهی در ذهن سرمایه

  .هاي تجاري خود بهره جویندفعالیت

o  1مکرر  2ماده:  

ــت، خالف واقع، اغراق ــاس، ناقص و گمراهارائۀ اطالعات نادرس ــئولیت تهیه و آمیز، بی اس ــاي اطالعات تخلف بوده و مس کننده در افش
شار اینگونه اطالعات بر عهده شم قانون بازار اوراق بهادار  انت ش صل  شمول ف ست. تخطی از این ماده م شر ا مدیرعامل و هیئت مدیره نا

  .نیز خواهد شد

o  2مکرر  2ماده:  

هاي خبري، انتشــار بر روي رســانی عمومی اطالعات با اهمیت از طرق مختلف اعم از مصــاحبهناشــر ملزم اســت پیش از هرگونه اطالع
اشر، استفاده از فضاي مجازي یا هرگونه رسانۀ دیگر، نسبت به انتشار اطالعات مطابق ضوابط این دستورالعمل هاي مرتبط با نسایتوب

  .از طریق سامانۀ رسمی افشاي اطالعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان اقدام نماید

 تبصره:  

سمی این نوع اطالعات، بر عهده  شاي غیر ر سئولیت جلوگیري از اف شده و م سمی محرمانه تلقی  شار ر اطالعات با اهمیت قبل از انت
صره  ضوع تب شمول ماده  46ماده 1دارندگان اطالعات نهانی مو ست. تخطی از این ماده م قانون بازار اوراق  46قانون بازار اوراق بهادار ا

  .بهادار می باشد

o 3مکرر  2ده ما:  

سمی  سامانه ر شی که از طریق  شایعه، خبر یا گزار شار  صورت انت شایعات را برعهده دارد. در  سازي در مورد  شفاف  سئولیت  شر م نا
ستري  شر مکلفند به منظور جلوگیري از ایجاد ب سیده، مدیران نا سازمان به اطالع عموم نر شده نزد  شرکتهاي ثبت  شاي اطالعات  اف

ستفاد سوء ا شفافبراي  سازمان، با ارائۀ گزارش  ست بورس مربوطه یا  صله پس از اطالع یا بنا به درخوا سازي، ه از اطالعات نهانی، بالفا
  .اطالعات و توضیحات کافی در خصوص شایعه یا گزارش مزبور را افشا نمایند

 



 تبصره:  

  .شا می کندسازي توسط ناشر، سازمان عدم پاسخگویی را افدر صورت عدم ارائۀ گزارش شفاف

o  3ماده:  

 .هاي موضوع این دستورالعمل، باید مطابق مقررات باشدهاي مالی و کنترل داخلی ناشر و همچنین مفاد و نحوة تنظیم گزارشسیستم

o  4ماده:  

اشد. تعیین و بهاي افشاء که در این دستورالعمل تأکید شده است، حداقل الزامات در زمینۀ افشاء اطالعات میها و روشموارد، ضرورت
 .تشخیص سایر اطالعاتی که مهم است و باید افشاي فوري شود، بر عهدة ناشر است

o  5ماده:  

 اطالعات افشا شده از سوي ناشر باید قابل اتکا، به موقع، و به دور از جانبداري باشد. اطالعات داراي تأثیر منفی باید به همان سرعت و
شر میدقتی که اطالعات داراي تأثیر مثبت  شند و تا حد منت صریح، دقیق، قابل فهم و کافی با شوند. اطالعات مهم باید  شا  شود، اف

امکان بصورت کمّی ارائه شوند. مسئولیت انتشار اطالعات بر عهده مدیران (هیئت مدیره و مدیرعامل) ناشر است و تخطی از این ماده 
 .مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد

o  6ماده:  

 .حذف شد

  :موارد افشاء -فصل سه  •
o  ايدورههاي مالی ساالنه و میانها و صورتگزارش -بخش یک:  
  7ماده:  

هایی که توسط سازمان هاي مالی زیر را مطابق استانداردهاي ملی و یا فرمها و صورتناشر پذیرفته شده در بورس مکلف است گزارش
 :تهیه و افشا نماید هاي مقررشود، ظرف مهلتارائه می

  1بند:  

صلی و تلفیقی گروه، حداقل صورت شرکت ا شدة  سی  سابر ساالنۀ ح سیري مدیریت  روز قبل از برگزاري  10هاي مالی و گزارش تف
 .ماه پس از پایان سال مالی 4مجمع عمومی عادي و حداکثر 

 

 



  2بند:  

 .روز قبل از برگزاري مجمع عمومی 10حداقل مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، گزارش هیئت

  3بند:  

روز پس از پایان  30ماهۀ حســابرســی نشــده، حداکثر  9و  6، 3اي دورههاي مالی و گزارش تفســیري مدیریت میاناطالعات، صــورت
 .مقاطع سه ماهه

  4بند:  

ماهه و در مورد  6روز بعد از پایان دورة  60ر ماهۀ حسابرسی شده حداکث 6اي دورههاي مالی و گزارش تفسیري مدیریت میانصورت
  .ماهه 6روز پس از پایان دورة  75هاي مالی تلفیقی هستند، حداکثر هایی که ملزم به تهیۀ صورتشرکت

  5بند:  

که  هاییروز پس از پایان سال مالی و در مورد شرکت 60هاي مالی و گزارش تفسیري مدیریت ساالنۀ حسابرسی نشده حداکثر صورت
 .روز پس از پایان سال مالی 90هاي مالی تلفیقی هستند حداکثر ملزم به تهیه صورت

  6بند: 

 .حذف شد

  مکرر 6بند:  

 .روز کاري بعد از پایان هر ماه 5اطالعات وضعیت عملیات ماهانه، حداکثر 

 تبصره:  

شد،  شتریان می با سط آن ها نیازمند تأیید م سایی درآمد تو شنا شرانی که  سازمان، تا مهلت نا صورت تأیید  شر و در  ست نا به درخوا
  .روز کاري قابل افزایش خواهد بود 10سقف 

  7بند:  

 .حذف شد

  8بند:  

 .حذف شد



  9بند:  

 .حذف شد

  10بند:  

 :هاي تحت کنترلهاي مالی شرکتاطالعات و صورت

قبل از برگزاري مجمع عمومی عادي ساالنۀ روز  10هاي تحت کنترل، حداقل هاي مالی ساالنۀ حسابرسی شدة شرکتصورت -1-10
 .ماه پس از پایان سال مالی شرکت هاي مذکور 4شرکت اصلی و حداکثر 

 .این ماده 4هاي مقرر در بند هاي تحت کنترل، مطابق مهلتماهۀ حسابرسی شدة شرکت 6اي دورههاي مالی میانصورت -2-10

باشد، در گذاري در اوراق بهادار میي تحت کنترلی که فعالیت اصلی آنها سرمایههاهاي شرکتگذارياطالعات پرتفوي سرمایه -3-10
 .روز کاري پس از پایان دورة سه ماهه 5ماهه، حداکثر  12و  9، 6، 3مقاطع 

  1تبصره:  

 يماده به اســتثنا نیا 10-1و  5تا  1 ياطالعات مورد نظر در بندها يو افشــا هینشــده فقط موظف به ته رفتهیناشــران ثبت شــده پذ
 .باشندیم تیریمد يریگزارش تفس

  2تبصره:  

ماهه)  6(صرفاً در مقطع  10-3و  10-1، مکرر 6الی  1ناشران پذیرفته شده در فرابورس موظف به افشاي اطالعات مندرج در بندهاي 
  .باشند و افشاي اطالعات مندرج در سایر بندهاي این ماده توسط آنها اختیاري استمی

  3تبصره:  

 .حذف شد

  4تبصره:  

 .حذف شد

  5تبصره:  

اي موضوع این ماده قبل از مهلت مقرر در این ماده تهیه شده باشند، باید دورههاي مالی ساالنه و میانها و صورتدر صورتیکه گزارش
 .فوراً توسط ناشر افشا گردد



  6تبصره:  

سازمان موظفند پس از ارائه  سی معتمد  سابر سات ح س صورتگزارشمؤ شر و با لحاظ مهلتها و  سط نا هاي مقرر در این هاي مالی تو
  .دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام نمایند

  7تبصره:  

صوص آن  سابرس را در خ ست اظهارنظر ح شر مکلف ا سابرس دارد، نا صورت هاي مالی که نیاز به تأیید ح صوص گزارش ها و  در خ
  .لحاظ مهلت هاي تعیین شده در این دستورالعمل اخذ نمایداطالعات با 

  8تبصره:  

  .گزارش تفسیري مدیریت باید مطابق با ضوابطی که در همین خصوص توسط سازمان ابالغ می گردد، تهیه شود

o  مجامع عمومی -بخش دو:  
  8ماده:  

سۀ مجامع عمومی را  ستور جل شکیل و د ست زمان، تاریخ، محل ت شر موظف ا شار خود درج و مراتب را ( در روزنامهنا هاي) کثیراالنت
ذکر تمامی موضوعات اعم از  .روز قبل از برگزاري مجمع افشا نماید. دستور جلسه مجامع عمومی باید صریح و واضح باشد 10حداقل 

ــاي هیئت مدیره ــورت هاي مالی و) جزئی و مهم (از قبیل انتخاب اعض ــیدگی به ص ــلی یا علی البدل)، رس ــویب آنها، انتخاب  اص تص
سود و اندوخته سیم  سابرس و یا بازرس قانونی، تق ست از جمله تغییر ح صالحیت مجمع فوق العاده ا ضوعاتی که در  ها و تمامی مو

  .باشدموضوع فعالیت و تغییر سرمایه) در دستور جلسه مجمع الزامی می

 تبصره:  

پس از انتشــار اطالعیه لغو مجمع در روزنامه کثیراالنتشــار منتخب مجمع انتشــار اطالعیه لغو مجمع عمومی در ســامانه کدال صــرفاً 
 .باشدپذیر میشرکت امکان

  9ماده:  

ناشر موظف است عالوه بر افشاي فوري تصمیمات مجامع عمومی خود، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاري مجامع عمومی، 
 .افشا نمایدرئیسۀ مجمع را جلسۀ مورد تأیید هیئتمتنی از صورت

 تبصره:  

ست تغییر در ترکیب اعضاء هیئت شر مکلف ا صله پس از نا شخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل را بالفا مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان ا
  .برگزاري جلسه هیات مدیره افشا نماید



  10ماده:  

ها ارائه و تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت روز پس از تاریخ 10ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومی را حداکثر ظرف مدت 
 .اي از آن را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابالغ ثبت، افشا نمایدنسخه

  11ماده:  

شر  شد، نا سرمایه با صویب اجراي افزایش  سۀ هیئت مدیره ت ستور جل سرمایه در اختیار هیئت مدیره بوده و د صورتی که افزایش  در 
ست حداقل  شده،  روز قبل از 10موظف ا صمیمات اتخاذ  شاي فوري ت شا و عالوه بر اف سۀ هیئت مدیره، مراتب را اف تاریخ برگزاري جل

 .جلسۀ مورد تایید اعضاي هیئت مدیره را افشا نمایدمدیره، متن صورتروز کاري پس از برگزاري جلسۀ هیئت 3حداکثر ظرف 

  12ماده:  

ــنه ــود نقدي پیش ــت جدول زمانبندي پرداخت س ــر موظف اس ــط هیئت مدیره را حداقل ناش روز قبل از برگزاري مجمع  10ادي توس
عمومی عادي افشــا نماید. در صــورتی که مجمع عمومی عادي ســود نقدي بیشــتري را نســبت به پیشــنهاد هیئت مدیره تصــویب، یا 

شنهادي می سود نقدي پی شنهادي را تغییر دهد، جدول زمانبندي پرداخت  سود نقدي پی سب با آن بایزمانبندي پرداخت  ست متنا
 .اصالح و حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ مجمع افشا گردد

  مکرر 12ماده:  

  .عادي افشا نمایدعمومی  روز قبل از برگزاري مجمع 10ناشر موظف است گزارش کنترل هاي داخلی را حداقل 

 تبصره:  

 .باشندیماده نم نیاطالعات مورد نظر در ا يو افشا هینشده موظف به ته رفتهیناشران ثبت شده پذ

o  اطالعات با اهمیت -بخش سه:  
  13ماده:  

 :باشد. برخی از مصادیق اطالعات بااهمیت به شرح گروه هاي زیر هستنداهمیت می ناشر موظف به افشاي فوري اطالعات با

 )گروه (الف

 تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت؛ -
 فعالیت متوقف یا تعلیق شده؛شروع مجدد  -
 بهره برداري از طرح ها و پروژه هاي جدید؛ -
 اعالم اعسار یا ورشکستگی شرکت؛  -
 نتایج برگزاري مناقصه یا مزایده؛ -



 نتایج شرکت در مناقصه یا مزایده؛ -
 انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهاي مهم؛ -
 کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه؛ -
 ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب؛هر نوع  -
 هاي ثابت شرکت؛نقل و انتقال دارایی -
 :تحصیل سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل -

 هاي مالی سال قبل باشد؛هاي شرکت در صورتدرصد دارایی 5مبلغ خرید بیش از  -1
 درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را خریداري نماید 5ناشر بیش از  -2

 :واگذاري سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل -
 هاي مالی سال قبل باشد؛هاي شرکت در صورتدرصد دارایی 5مبلغ واگذاري بیش از  -1
 .درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را واگذار نماید 5ناشر بیش از  -2

 تغییرات بااهمیت در عملکرد شرکت هاي تحت کنترل؛  -
 سهامدار عمده؛تغییر  -
 اعالم وقوع حوادث غیر مترقبه؛ -
 تعدیالت سنواتی؛ -
 هاي پذیرفته شده در بورس مربوطه؛درخواست خروج از شرکت -
 خرید، واگذاري، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاري یا عالئم تجاري؛ -
 تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزي (قیمت ارز)؛ -
 درصد سرمایه شرکت؛ 5هاي نقدي یا غیر نقدي بیشتر از کمکدریافت یا پرداخت  -
 پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهاي بین المللی؛ -
 درصد از محصوالت شرکت بر اساس مبلغ فروش آخرین سال مالی؛ 5برگشت بیشتر از  -
 درصد در قیمت فروش محصوالت یا خرید مواد اولیه؛ 10دریافت مجوز تغییر بیشتر از   -
 ر برآوردهاي حسابداري؛تغییر د -

 

 )گروه (ب

 برگزاري مناقصه یا مزایده؛ -
 شرکت در مناقصه یا مزایده؛ -
 اصالحیه قانون تجارت یا معامالت با سایر اشخاص وابسته؛ 129افشاي معامالت موضوع ماده  -
 پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی؛ -
 دعاوي مهم مطروحه له یا علیه شرکت؛ -
 تولید یا فروش محصوالت؛ تغییرات در ترکیب -
 کنندگان عمدة شرکت؛تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه -
 برنامه انتشار اوراق بدهی؛ -
 پیشنهاد پرداخت سود یا تغییر سیاست تقسیم سود  -
 ها؛توثیق یا فک رهن دارایی -



 ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی؛ -
 تغییر حسابرس؛ -
 فروش سهام خزانه؛تصمیم هیئت مدیره براي بازخرید سهم یا  -
 توثیق، مسدود کردن، آزادسازي یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت مدیره است؛ -
  سایر موارد -

 تبصره:  

هرگونه تغییر در اطالعات بااهمیتی که پیش از این در مورد آن اعالمی صــورت گرفته اســت، به عنوان مصــادیق اطالعات بااهمیت در 
 .شده و ناشر موظف به افشاي فوري آن می باشدنظر گرفته 

  14ماده:  

 .حذف شد

  مکرر 14ماده:  

صورت یکپارچه اثرات احتمالی ناشی از اطالعات بااهمیت افشا شده، علل وقوع، ، به» گزارش تفسیري مدیریت « ناشر ملزم است در 
رد مرتبط را براســاس راهنماي تهیۀ گزارش تفســیري مدیریت، ارائه گیري از آنها و دیگر مواهاي مدیریت براي رفع اثرات یا بهرهبرنامه
  .نماید

  1مکرر  14ماده:  

شاي اطالعات  سمی اف سامانه ر صله از طریق  ست این اطالعات را بالفا شر موظف ا سمی اطالعات نهانی، نا شاي غیر ر صورت اف در 
ناشر است و  )نهانی بر عهده مدیران (هیئت مدیره و مدیرعاملشرکتهاي ثبت شده نزد سازمان افشا نماید. مسئولیت انتشار اطالعات 

  .تخطی از این ماده مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد

  15ماده:  

 :هاي ذیل) افشا نمایدتواند در موارد زیر، اطالعات مهم را با الزام به عدم افشا، با تأخیر (پس از رفع محدودیتناشر می

 .اهمیت براي ناشر شود النفع بااي فوري موجب زیان یا عدمالف ـ افش

 .ب ـ ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد

 .هاي رقیب فراهم کندج ـ افشاي فوري مزایاي قابل توجهی براي شرکت

 .د ـ موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد



 تبصره:  

هاي فوق نسبت به افشاي فوري اطالعات اقدام نموده و دالیل استناد به هر یک از بندهاي این مکلف است پس از رفع محدودیتناشر 
  .ماده را به همراه مستندات الزم به سازمان اعالم نماید

 

  16ماده:  

دادوستد متکی به اطالعات نهانی یا فعالیت  منجر به اشاعۀ اطالعات مزبور یا 15در صورتی که تأخیر در افشاي اطالعات موضوع مادة 
 .نامتعارف بازار شود، ناشر مکلف به افشاي فوري آن اطالعات است

  17ماده:  

 :، ناشر ملزم به رعایت موارد زیر است16به منظور جلوگیري از انتشار اطالعات افشاء نشده موضوع مادة 

کارکنان ذیصالح ناشر باشد و این اطالعات صرفاً در رابطه با وظایف و مسئولیت دسترسی به اطالعات مزبور محدود به مدیران و  -فال
 .اشخاص در اختیار آنها قرار گیرد

شخاص  -ب سایر ا شر یا  شاوران مالی نا سان، م سابر سابداران، ح شد اطالعات مزبور در اختیار کارکنان، وکال، ح صورتی که الزم با در 
 .طالعات و ممنوعیت استفادة شخصی از آن در دادوستد متکی به اطالعات نهانی به آنها تأکید شودبودن این اذیصالح قرار گیرد، نهانی

 تبصره:  

) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 46ماده ( )1نده اطالعات نهانی موضوع تبصره (اشخاص مذکور در این ماده جزء مصادیق اشخاص دار
 .شوندمحسوب می 1384آذرماه 

  18ماده:  

شا کلیه  سب مورد ارائه یا اف سازمان، بورس یا فرابورس را ح ست  سایر اطالعات مورد درخوا ستورالعمل موظفند  ضوع این د شران مو نا
 .نمایند

  19ماده:  

 .توانند مکاتبات فیمابین خود و ناشر را حسب مورد جهت اطالع، به عموم اعالم نمایدسازمان، بورس و فرابورس می

  20ماده:  



عایت هر یک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران و در صورت عدم ر
 .گرددمقررات انضباطی مربوطه پیگیري می

  21ماده:  

 .حذف شد


