
 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان

 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 30/30/6031مصوب 

 

 
صوب آذرماه  50و مادة  7مادة  63و  66در اجراي بندهاي  سالمي ايران، م شوراي  6035قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا مجلس 

و اصالالاله ه هاي مور   30/30/6031تبصالالره در تاري   61و  (با  حاظ مواد مکرر) ماده 83فصالال ،  0 اسالالالمي، ايد دسالاللورا دم  در

سازمان  65/30/6013و  31/33/6017،  65/31/6011 ، 83/35/6011 ، 87/31/6031، 31/35/6031 صويب ه ئت مديرة  به ت

 بورس و اوراق بهادار رس د.

  تعاريف و اصطالحات -فصل يك:  

o  1ماده:  

صطالهات و واژه صوب آذرماه  6هايي كه در مادة ا سالمي ايران، م سالمي  6035قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا شوراي ا مجلس 

 :باشندهاي ديگر داراي مداني زير مياند. واژهكار رفلهاند، به همان مفاه م در ايد دسلورا دم  بهتدريف شده

  1بند:  

 .شري كه اوراق بهادار آن نزد شركت بورس اوراق بهادار تهران پذيرفله شده باشدناشر پذيرفله شده در بورس: نا

  مكرر 1بند:  

  .ناشر پذيرفله شده در فرابورس: ناشري كه اوراق بهادار آن نزد شركت فرابورس ايران پذيرفله شده باشد

  2بند:  

 ايالالدر بالالورس اوراق بهالالادار تهالالران  يكالاله اوراق بهالالادار آن نالالزد سالالازمان تبالالت شالالده و الال ينشالالده: ناشالالر رفلالالهيناشالالر تبالالت شالالده پذ

 نشده است. رفلهيپذ رانيفرابورس ا

  3بند:  

 .هذف شد

  4بند:  

 .باشدموقع اطالعات مطابق ضوابط ايد دسلورا دم  ميافشاء: انلشار عمومي و به

 



  5بند:  

 .ناشر، با رعايت شرايط ايد دسلورا دم  استمحض آگاهي  افشاي فوري: افشاي اطالعات به

  6بند:  

راي گذاران باطالعات بااهم ت: اطالعاتي دربارة رويدادها و تصم مات مربوط به ناشر كه بر ق مت اوراق بهادار ناشر و يا تصم م سرمايه

 .مدامله اوراق بهادار تأت ر داشله باشد

  مكرر 6بند:  

 .هذف شد

  7بند:  

ست و اخباري  :شايده شده ا شر تائ د يا تکذيب ن سط نا شده و تو شر  سمي منل ست كه بطور غ رر هاكي از وجود اطالعات مهمي ا

 .رود بر ق مت اوراق بهادار ناشر تأت ر بااهم ت داشله باشداهلمال مي

  8بند:  

 .هذف شد

  9بند:  

 .هاي آنكسب منافع از فدا  تهاي ما ي و عمل اتي يك واهد تجاري به منظور كنلرل: توانايي راهبري س است

  11بند:  

 .شودفدا  ت ناملدارف بازار: به هرگونه نوسان ناملدارف در ق مت يا هجم دادوسلد اوراق بهادار ناشر اطالق مي

  11بند:  

صورت شي از  س ري مديريت: گزار شركت به فهم وهاي ما ي و ديگر دادهگزارش تف ست كه به باور مديريت  شر ا درك  هاي آماري نا

  .ب شلر سهامداران شركت از وضد ت ما ي فدلي و آينده، تغ  رات در وضد ت ما ي و نلايج عمل ات شركت كمك خواهد كرد

 

 



  كليات -فصل دو:  

o  2ماده:  

يد اهاي تد  د شده براي عموم افشا نمايد. تخطي از ناشر موظف است اطالعات موضوع ايد دسلورا دم  را در مهلت مقرر، مطابق فرم

 .ماده مشمول فص  ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد

o  مكرر 2ماده:  

ست، خالف واقع، گمراه شده نبايد نادر شاء  ساس، اغراقكننده، بي اطالعات اف شر، ا ضد ت موجود نا صوص و آم ز و ناقص بوده و درخ

يابي منظور تبل غ يا بازارانند از افشاي اطالعات با اهم ت بهتوگذاران ايجاد نمايد. همچن د ناشران نميتصوير اشلباهي در ذهد سرمايه

  .هاي تجاري خود بهره جويندفدا  ت

o  1مكرر  2ماده:  

كننده در افشالالاي اطالعات تخلف بوده و مسالالئو  ت ته ه و آم ز، بي اسالالاس، ناقص و گمراهارائۀ اطالعات نادرسالالت، خالف واقع، اغراق

شار اينگونه اطالعات بر عهده ششم قانون بازار اوراق بهادار  انل ص   شمول ف ست. تخطي از ايد ماده م شر ا مديرعام  و ه ئت مديره نا

  .ن ز خواهد شد

o  2مكرر  2ماده:  

هاي خبري، انلشالالار بر روي رسالالاني عمومي اطالعات با اهم ت از طرق مخللف اعم از مصالالاهبهناشالالر ملزم اسالالت پ   از هرگونه اطالع

اشر، اسلفاده از فضاي مجازي يا هرگونه رسانۀ ديگر، نسبت به انلشار اطالعات مطابق ضوابط ايد دسلورا دم  هاي مرتبط با نسايتوب

  .از طريق سامانۀ رسمي افشاي اطالعات شركلهاي تبت شده نزد سازمان اقدام نمايد

 تبصره:  

سمي ايد نوع اطالعات، بر عهده  شاي غ ر ر سئو  ت جلوگ ري از اف شده و م سمي محرمانه تلقي  شار ر اطالعات با اهم ت قب  از انل

صره  ست. تخطي از ايد ماده مشمول ماده  51ماده 6دارندگان اطالعات نهاني موضوع تب قانون بازار اوراق  51قانون بازار اوراق بهادار ا

  .بهادار مي باشد

o 3مكرر  2ده ما:  

سمي  سامانه ر شي كه از طريق  شايده، خبر يا گزار شار  صورت انل شايدات را برعهده دارد. در  سازي در مورد  شفاف  سئو  ت  شر م نا

سلري  شر مکلفند به منظور جلوگ ري از ايجاد ب س ده، مديران نا سازمان به اطالع عموم نر شده نزد  شركلهاي تبت  شاي اطالعات  اف

سلفاد سوء ا شفافبراي  سازمان، با ارائۀ گزارش  ست بورس مربوطه يا  صله پس از اطالع يا بنا به درخوا سازي، ه از اطالعات نهاني، بالفا

  .اطالعات و توض حات كافي در خصوص شايده يا گزارش مزبور را افشا نمايند

 



 تبصره:  

  .شا مي كندسازي توسط ناشر، سازمان عدم پاسخگويي را افدر صورت عدم ارائۀ گزارش شفاف

o  3ماده:  

 .هاي موضوع ايد دسلورا دم ، بايد مطابق مقررات باشدهاي ما ي و كنلرل داخلي ناشر و همچن د مفاد و نحوة تنظ م گزارشس سلم

o  4ماده:  

اشد. تد  د و بهاي افشاء كه در ايد دسلورا دم  تأك د شده است، هداق  ا زامات در زم نۀ افشاء اطالعات ميها و روشموارد، ضرورت

 .تشخ ص ساير اطالعاتي كه مهم است و بايد افشاي فوري شود، بر عهدة ناشر است

o  5ماده:  

 اطالعات افشا شده از سوي ناشر بايد قاب  اتکا، به موقع، و به دور از جانبداري باشد. اطالعات داراي تأت ر منفي بايد به همان سرعت و

شر ميدقلي كه اطالعات داراي تأت ر مثبت  شند و تا هد منل صريح، دق ق، قاب  فهم و كافي با شوند. اطالعات مهم بايد  شا  شود، اف

امکان بصورت كمّي ارائه شوند. مسئو  ت انلشار اطالعات بر عهده مديران )ه ئت مديره و مديرعام ( ناشر است و تخطي از ايد ماده 

 .مشمول فص  ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد

o  6ماده:  

 .هذف شد

  موارد افشاء -فصل سه:  

o  ايدورههاي مالي ساالنه و ميانها و صورتگزارش -بخش يك:  

  7ماده:  

هايي كه توسط سازمان هاي ما ي زير را مطابق اسلانداردهاي ملي و يا فرمها و صورتناشر پذيرفله شده در بورس مکلف است گزارش

 :ته ه و افشا نمايد هاي مقررشود، ظرف مهلتارائه مي

  1بند:  

صلي و تلف قي گروه، هداق  صورت شركت ا شدة  سي  سابر ساالنۀ ه س ري مديريت  روز قب  از برگزاري  63هاي ما ي و گزارش تف

 .ماه پس از پايان سال ما ي 5مجمع عمومي عادي و هداكثر 

 

 



  2بند:  

 .روز قب  از برگزاري مجمع عمومي 63هداق  مديره به مجامع و اظهارنظر هسابرس در مورد آن، گزارش ه ئت

  3بند:  

روز پس از پايان  03ماهۀ هسالالابرسالالي نشالالده، هداكثر  1و  1، 0اي دورههاي ما ي و گزارش تفسالال ري مديريت م اناطالعات، صالالورت

 .مقاطع سه ماهه

  4بند:  

ماهه و در مورد  1روز بدد از پايان دورة  13ر ماهۀ هسابرسي شده هداكث 1اي دورههاي ما ي و گزارش تفس ري مديريت م انصورت

  .ماهه 1روز پس از پايان دورة  70هاي ما ي تلف قي هسلند، هداكثر هايي كه ملزم به ته ۀ صورتشركت

  5بند:  

كه  هاييروز پس از پايان سال ما ي و در مورد شركت 13هاي ما ي و گزارش تفس ري مديريت ساالنۀ هسابرسي نشده هداكثر صورت

 .روز پس از پايان سال ما ي 13هاي ما ي تلف قي هسلند هداكثر ملزم به ته ه صورت

  6بند: 

 .هذف شد

  مكرر 6بند:  

 .روز كاري بدد از پايان هر ماه 0اطالعات وضد ت عمل ات ماهانه، هداكثر 

 تبصره:  

شد،  شلريان مي با سط آن ها ن ازمند تأي د م سايي درآمد تو شنا شراني كه  سازمان، تا مهلت نا صورت تأي د  شر و در  ست نا به درخوا

  .روز كاري قاب  افزاي  خواهد بود 63سقف 

  7بند:  

 .هذف شد

  8بند:  

 .هذف شد



  9بند:  

 .هذف شد

  11بند:  

 :هاي تحت كنلرلهاي ما ي شركتاطالعات و صورت

قب  از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنۀ روز  63هاي تحت كنلرل، هداق  هاي ما ي ساالنۀ هسابرسي شدة شركتصورت -6-63

 .ماه پس از پايان سال ما ي شركت هاي مذكور 5شركت اصلي و هداكثر 

 .ايد ماده 5هاي مقرر در بند هاي تحت كنلرل، مطابق مهلتماهۀ هسابرسي شدة شركت 1اي دورههاي ما ي م انصورت -8-63

، در باشدگذاري در اوراق بهادار ميي تحت كنلر ي كه فدا  ت اصلي آنها سرمايههاهاي شركتگذارياطالعات پرتفوي سرمايه -0-63

 .روز كاري پس از پايان دورة سه ماهه 0ماهه، هداكثر  68و  1، 1، 0مقاطع 

  1تبصره:  

 يماده به اساللثنا ديا 63-6و  0تا  6 ياطالعات مورد نظر در بندها يو افشالا ه نشالده فقط موظف به ته رفلهيناشالران تبت شالده پذ

 .باشنديم تيريمد ير گزارش تفس

  2تبصره:  

 1)صالالرفاد در مقطع  63-0و  63-6، مکرر 1ا ي  6ناشالالران پذيرفله شالالده در فرابورس موظف به افشالالاي اطالعات مندرن در بندهاي 

  .باشند و افشاي اطالعات مندرن در ساير بندهاي ايد ماده توسط آنها اخل اري استماهه( مي

  3تبصره:  

 .هذف شد

  4تبصره:  

 .هذف شد

  5تبصره:  

اي موضوع ايد ماده قب  از مهلت مقرر در ايد ماده ته ه شده باشند، بايد دورههاي ما ي ساالنه و م انها و صورتدر صورت که گزارش

 .فوراد توسط ناشر افشا گردد



  6تبصره:  

سازمان موظفند پس از ارائه  سي مدلمد  سسات هسابر صورتگزارشمؤ شر و با  حاظ مهلتها و  سط نا هاي مقرر در ايد هاي ما ي تو

  .دسلورا دم  نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام نمايند

  7تبصره:  

صوص آن  سابرس را در خ ست اظهارنظر ه شر مکلف ا سابرس دارد، نا صورت هاي ما ي كه ن از به تأي د ه صوص گزارش ها و  در خ

  . حاظ مهلت هاي تد  د شده در ايد دسلورا دم  اخذ نمايداطالعات با 

  8تبصره:  

  .گزارش تفس ري مديريت بايد مطابق با ضوابطي كه در هم د خصوص توسط سازمان ابالغ مي گردد، ته ه شود

o  مجامع عمومي -بخش دو:  

  8ماده:  

سۀ مجامع عمومي را  سلور جل شک   و د ست زمان، تاري ، مح  ت شر موظف ا شار خود درن و مراتب را ) در روزنامهنا هاي( كث راالنل

ذكر تمامي موضوعات اعم از  .روز قب  از برگزاري مجمع افشا نمايد. دسلور جلسه مجامع عمومي بايد صريح و واضح باشد 63هداق  

تصالالويب آنها، انلخاب  اصالاللي يا علي ا بدل(، رسالال دگي به صالالورت هاي ما ي و( جزئي و مهم )از قب   انلخاب اعضالالاي ه ئت مديره

سود و اندوخله س م  سابرس و يا بازرس قانوني، تق ست از جمله تغ  ر ه صاله ت مجمع فوق ا داده ا ضوعاتي كه در  ها و تمامي مو

  .باشدموضوع فدا  ت و تغ  ر سرمايه( در دسلور جلسه مجمع ا زامي م 

 تبصره:  

پس از انلشالالار اطالع ه  غو مجمع در روزنامه كث راالنلشالالار منلخب مجمع انلشالالار اطالع ه  غو مجمع عمومي در سالالامانه كدال صالالرفاد 

 .باشدپذير ميشركت امکان

  9ماده:  

ناشر موظف است عالوه بر افشاي فوري تصم مات مجامع عمومي خود، هداكثر ظرف مدت يك هفله پس از برگزاري مجامع عمومي، 

 .افشا نمايدرئ سۀ مجمع را جلسۀ مورد تأي د ه ئتملني از صورت

 تبصره:  

ست تغ  ر در ترك ب اعضاء ه ئت شر مکلف ا صله پس از نا شخاص هقوقي و تغ  ر مديرعام  را بالفا مديره، تد  د و تغ  ر نمايندگان ا

  .برگزاري جلسه ه ات مديره افشا نمايد



  11ماده:  

ها ارائه و تشک   مجمع به مرجع تبت شركت روز پس از تاري  63ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومي را هداكثر ظرف مدت 

 .اي از آن را هداكثر ظرف يك هفله پس از ابالغ تبت، افشا نمايدنسخه

  11ماده:  

شر  شد، نا سرمايه با صويب اجراي افزاي   سۀ ه ئت مديره ت سلور جل سرمايه در اخل ار ه ئت مديره بوده و د صورتي كه افزاي   در 

ست هداق   شده،  روز قب  از 63موظف ا صم مات اتخاذ  شاي فوري ت شا و عالوه بر اف سۀ ه ئت مديره، مراتب را اف تاري  برگزاري جل

 .جلسۀ مورد تاي د اعضاي ه ئت مديره را افشا نمايدمديره، ملد صورتروز كاري پس از برگزاري جلسۀ ه ئت 0هداكثر ظرف 

  12ماده:  

روز قب  از برگزاري مجمع  63ادي توسالالط ه ئت مديره را هداق  ناشالالر موظف اسالالت جدول زمانبندي پرداخت سالالود نقدي پ شالالنه

عمومي عادي افشالالا نمايد. در صالالورتي كه مجمع عمومي عادي سالالود نقدي ب شالاللري را نسالالبت به پ شالالنهاد ه ئت مديره تصالالويب، يا 

شنهادي مي سود نقدي پ  شنهادي را تغ  ر دهد، جدول زمانبندي پرداخت  سود نقدي پ  سب با آن بايزمانبندي پرداخت  ست ملنا

 .اصالح و هداكثر ظرف يك هفله پس از تاري  مجمع افشا گردد

  مكرر 12ماده:  

  .عادي افشا نمايدعمومي  روز قب  از برگزاري مجمع 63ناشر موظف است گزارش كنلرل هاي داخلي را هداق  

 تبصره:  

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

o  اطالعات با اهميت -بخش سه:  

  13ماده:  

 :باشد. برخي از مصاديق اطالعات بااهم ت به شرح گروه هاي زير هسلنداهم ت مي ناشر موظف به افشاي فوري اطالعات با

 (گروه )ا ف

 تدل ق يا توقف تمام يا بخشي از فدا  ت شركت؛ -

 فدا  ت ملوقف يا تدل ق شده؛شروع مجدد  -

 بهره برداري از طرح ها و پروژه هاي جديد؛ -

 اعالم اعسار يا ورشکسلگي شركت؛  -

 نلايج برگزاري مناقصه يا مزايده؛ -



 نلايج شركت در مناقصه يا مزايده؛ -

 اندقاد، فس  و يا تغ  رات اساسي در قراردادهاي مهم؛ -

 كشف منابع و يا ذخاير قاب  توجه؛ -

 ترك ب، تجزيه، ادغام و اكلساب؛هر نوع  -

 هاي تابت شركت؛نق  و انلقال دارايي -

 :تحص   سهام شركت ديگر در هر يك از موارد ذي  -

 هاي ما ي سال قب  باشد؛هاي شركت در صورتدرصد دارايي 0مبلغ خريد ب   از  -6

 درصد سهام شركت )بورسي يا فرابورسي( ديگر را خريداري نمايد 0ناشر ب   از  -8

 :واگذاري سهام شركت ديگر در هر يك از موارد ذي  -

 هاي ما ي سال قب  باشد؛هاي شركت در صورتدرصد دارايي 0مبلغ واگذاري ب   از  -6

 .درصد سهام شركت )بورسي يا فرابورسي( ديگر را واگذار نمايد 0ناشر ب   از  -8

 تغ  رات بااهم ت در عملکرد شركت هاي تحت كنلرل؛  -

 سهامدار عمده؛تغ  ر  -

 اعالم وقوع هوادث غ ر ملرقبه؛ -

 تدديالت سنواتي؛ -

 هاي پذيرفله شده در بورس مربوطه؛درخواست خرون از شركت -

 خريد، واگذاري، اخذ، فس  و تغ  رات مجوز فدا  ت، امل از تجاري يا عالئم تجاري؛ -

 تأت رات با اهم ت ناشي از تغ  رات ارزي )ق مت ارز(؛ -

 درصد سرمايه شركت؛ 0هاي نقدي يا غ ر نقدي ب شلر از كمكدريافت يا پرداخت  -

 پذيرش يا انلقال اوراق در بازارهاي ب د ا مللي؛ -

 درصد از محصوالت شركت بر اساس مبلغ فروش آخريد سال ما ي؛ 0برگشت ب شلر از  -

 درصد در ق مت فروش محصوالت يا خريد مواد او  ه؛ 63دريافت مجوز تغ  ر ب شلر از   -

 ر برآوردهاي هسابداري؛تغ  ر د -

 

 (گروه )ب

 برگزاري مناقصه يا مزايده؛ -

 شركت در مناقصه يا مزايده؛ -

 اصاله ه قانون تجارت يا مدامالت با ساير اشخاص وابسله؛ 681افشاي مدامالت موضوع ماده  -

 پذيرش تدهدات جديد يا اتمام تدهدات قبلي؛ -

 دعاوي مهم مطروهه  ه يا عل ه شركت؛ -

 تو  د يا فروش محصوالت؛ تغ  رات در ترك ب -

 كنندگان عمدة شركت؛تغ  ر وضد ت مشلريان يا عرضه -

 برنامه انلشار اوراق بدهي؛ -

 پ شنهاد پرداخت سود يا تغ  ر س است تقس م سود  -

 ها؛توت ق يا فك رهد دارايي -



 ايجاد يا منلفي شدن بدهي اهلما ي؛ -

 تغ  ر هسابرس؛ -

 فروش سهام خزانه؛تصم م ه ئت مديره براي بازخريد سهم يا  -

 توت ق، مسدود كردن، آزادسازي يا فك رهد سهام ناشر ملدلق به سهامدار عمده كه عضو ه ئت مديره است؛ -

  ساير موارد -

 تبصره:  

هرگونه تغ  ر در اطالعات بااهم لي كه پ   از ايد در مورد آن اعالمي صالالورت گرفله اسالالت، به عنوان مصالالاديق اطالعات بااهم ت در 

 .شده و ناشر موظف به افشاي فوري آن مي باشدنظر گرفله 

  14ماده:  

 .هذف شد

  مكرر 14ماده:  

صورت يکپارچه اترات اهلما ي ناشي از اطالعات بااهم ت افشا شده، عل  وقوع، ، به« گزارش تفس ري مديريت » ناشر ملزم است در 

رد مرتبط را براسالالاس راهنماي ته ۀ گزارش تفسالال ري مديريت، ارائه گ ري از آنها و ديگر مواهاي مديريت براي رفع اترات يا بهرهبرنامه

  .نمايد

  1مكرر  14ماده:  

شاي اطالعات  سمي اف سامانه ر صله از طريق  ست ايد اطالعات را بالفا شر موظف ا سمي اطالعات نهاني، نا شاي غ ر ر صورت اف در 

ناشر است و  (نهاني بر عهده مديران )ه ئت مديره و مديرعام شركلهاي تبت شده نزد سازمان افشا نمايد. مسئو  ت انلشار اطالعات 

  .تخطي از ايد ماده مشمول فص  ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد

  15ماده:  

 :هاي ذي ( افشا نمايدتواند در موارد زير، اطالعات مهم را با ا زام به عدم افشا، با تأخ ر )پس از رفع محدوديتناشر مي

 .اهم ت براي ناشر شود ا نفع بااي فوري موجب زيان يا عدما ف ال افش

 .ب ال ناشر در هال انجام مذاكره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق هاص  نشده باشد

 .هاي رق ب فراهم كندن ال افشاي فوري مزاياي قاب  توجهي براي شركت

 .د ال موضوع مورد افشا پ وسله در هال تغ  ر باشد



 تبصره:  

هاي فوق نسبت به افشاي فوري اطالعات اقدام نموده و دالي  اسلناد به هر يك از بندهاي ايد مکلف است پس از رفع محدوديتناشر 

  .ماده را به همراه مسلندات الزم به سازمان اعالم نمايد

 

  16ماده:  

دادوسلد ملکي به اطالعات نهاني يا فدا  ت  منجر به اشاعۀ اطالعات مزبور يا 60در صورتي كه تأخ ر در افشاي اطالعات موضوع مادة 

 .ناملدارف بازار شود، ناشر مکلف به افشاي فوري آن اطالعات است

  17ماده:  

 :، ناشر ملزم به رعايت موارد زير است61به منظور جلوگ ري از انلشار اطالعات افشاء نشده موضوع مادة 

كاركنان ذيصالح ناشر باشد و ايد اطالعات صرفاد در رابطه با وظايف و مسئو  ت دسلرسي به اطالعات مزبور محدود به مديران و  -فا 

 .اشخاص در اخل ار آنها قرار گ رد

شخاص  -ب ساير ا شر يا  شاوران ما ي نا سان، م سابر سابداران، ه شد اطالعات مزبور در اخل ار كاركنان، وكال، ه صورتي كه الزم با در 

 .طالعات و ممنوع ت اسلفادة شخصي از آن در دادوسلد ملکي به اطالعات نهاني به آنها تأك د شودبودن ايد اذيصالح قرار گ رد، نهاني

 تبصره:  

( قانون بازار اوراق بهادار مصوب 51ماده ) (6نده اطالعات نهاني موضوع تبصره )اشخاص مذكور در ايد ماده جزء مصاديق اشخاص دار

 .شوندمحسوب مي 6035آذرماه 

  18ماده:  

شا كل ه  سازمان، بورس يا فرابورس را هسب مورد ارائه يا اف ست  ساير اطالعات مورد درخوا سلورا دم  موظفند  ضوع ايد د شران مو نا

 .نمايند

  19ماده:  

 .توانند مکاتبات ف ماب د خود و ناشر را هسب مورد جهت اطالع، به عموم اعالم نمايدسازمان، بورس و فرابورس مي

  21ماده:  



عايت هر يك از مواد ايد دسلورا دم ، موضوع مطابق با فص  ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران و در صورت عدم ر

 .گرددمقررات انضباطي مربوطه پ گ ري مي

  21ماده:  

 .هذف شد


