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 ابالغیه
 21/5/1396-12020082  :ابالغیه یشماره 

 و نظارت رب کارگزاران نظارت رب نهاداهی مالی هایمدرییت  صاردکننده:
 اهی انضباطی قطعی مؤرثمحکومیت موضوع:

 فعال رد بازا ر سرماهینهاداهی مالی کلیه مخاطبین: 
 

 با احترام؛ 

ار مورخ سازمان بورس و اوراق بهاد رهیمد تیأصورتجلسه ه نیجمچهارصد و پنجاه و پن 1بند  رساند؛¬یبه استحضار م

 باشد:یم ریبه شرح ز 04/05/1396

 مقرر شد: یتبع ایهتیاعمال محروم زیو ن هیاشخاص تحت نظارت و فعاالن بازار سرما ینظارت بر سوابق تخلفات یدر راستا -1"

 یو مجوزها هاهیدییأماده از أخذ ت نیمدت زمان مقرر در ا را در هیعلپس از ابالغ حکم، محکوم ،یانضباط یقطع تیحکومم -1-1

 :کندیمحروم م یمصوبه به عنوان مجازات تبع نیا 2موضوع بند 

 ونیلیه مو پنجا دکصیاز  ینقد مهیجر ایسال  کیبا درج در پرونده در طول  یبه دو اخطار کتب تیدو ماه در محکوم (الف

 ؛الیر ونیلیو پنجاه م صدیتا س الیر

شخاص ا یبرا یارمجوز تا سه روز ک ای تیاز فعال یبخش ایاز تمام  تیمحروم ای تیبه محدود تیچهار ماه در محکوم (ب

 همیجر ایتا شش ماه  یاحرفه نامهیاستفاده از گواه تیمحروم ای یقیاشخاص حق یبرا یو تا شش روز کار یحقوق

 ؛الیر ونیلیتا پانصد و پنجاه م الیر ونیلیو پنجاه م صدیاز س ینقد

 یکار ا هفت روزمجوز از چهار روز ت ای تیاز فعال یبخش ایاز تمام  تیمحروم ای تیبه محدود تیشش ماه در محکوم (ج

تا  یاحرفه نامهیاستفاده از گواه تیمحروم ،یقیاشخاص حق یبرا یروز کار 14و از هشت روز تا  یاشخاص حقوق یبرا

 ؛الیر ونیلیتا هفتصد و پنجاه م الیر ونیلیماز پانصد و پنجاه  ینقد مهیسال و جر کی

 یبرا یارزده روز کمجوز از هفت تا پان ای تیاز فعال یبخش ایاز تمام  تیمحروم ای تیبه محدود تینه ماه در محکوم (د

 تا دو کیاز  یاحرفه نامهیاستفاده از گواه تیمحروم ،یقیاشخاص حق یماه  برا کیروز تا  14و از  یاشخاص حقوق

 ؛الیر داریلیم کیتا  الیر ونیلیاز هفتصد و پنجاه م یدنق مهیو جر کسالیاز سه ماه تا  تی، سلب صالحسال

اشخاص  یرابماه  کیا تمجوز از پانزده روز  ای تیاز فعال یبخش ایاز تمام  تیمحروم ای تیبه محدود تیماه در محکوم 12 (هـ

 مهیجر دو سال و اـت کسالیاز  تیسلب صالح ،یاحرفه نامهیگواهلغو  ،یقیاشخاص حق یماه تا دوماه برا کیو از  یحقوق

 ؛الیر ونیلیو پانصد م اردیلیم کیتا  الیر اردیلیم کیاز  ینقد

 یز کارل و پنج روماه تا چه کیمجوز از  ای تیاز فعال یبخش ایاز تمام  تیمحروم ای تیبه محدود تیماه در محکوم 18 (و

 مهیجر وج سال از دو تا پن تیسلب صالح رش،یلغو پذ ،یقیاشخاص حق یتا سه ماه براو از دو ماه  یاشخاص حقوق یبرا

 ؛الیر اردیلیم وتا د الیر ونیلیو پانصد م اردیلیم کیاز  ینقد

 یبرا یج روز کاراز چهل و پن شیمجوز ب ای تیاز فعال یبخش ایاز تمام  تیمحروم ای تیبه محدود تیماه در محکوم 24 (ز

و لغو  دائم تیسلب صالح ال،یر اردیلیاز دو م شیب ینقد مهیجر ،یقیاشخاص حق یاز سه ماه برا شیبو  یاشخاص حقوق

 .تیمجوز فعال
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 یمال یارها و نهادهاقانون توسعه ابز" 14ماده  1که مطابق با تبصره  یلیماده، متناسب با تعد نیا ینقد مهیجرمبالغ  -2-1

 گردد. یم لیشود، تعد یانجام م "یقانون اساس 44اصل  یکل یها استیس یاجرا لیتسه یدر راستا دیجد

 مبالغ تا سقف دو برابر ینسبت به اشخاص حقوق یمجازات تبع نییاحتساب و تع یمبنا ،ینقد میدر خصوص جرا -3-1

 ماده خواهد بود. نیمندرج در ا

 .شودیم لیخود به خود زا تیمحکوم یماده آثار تبع نیپس از گذشت مواعد مقرر در ا -4-1

 است:  ریمذکور در بند فوق به شرح ز یها و مجوزهاهیدییتأ -2

 ؛انرابورس ایران و فدر معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهر دیخر انیمتقاض طیشرا دییتأ (الف

  ؛انتشار اوراق بهادار یمجوزها افتیدر (ب

 ؛تیو فعال سیمجوز تأس دیتمد ای افتیدر (ج

 ؛یاحرفه یها مهنایاخذ گواه د(

 ،یص حقوقاز طرف شخ یندگیو نما یعامل أتیه ای رهیمد أتیدر ه دیجد تیعضو ای تیعضو یاحرفه تیصالح دیتمد (ـه

   ؛خودانتظام یهاو تشکل یمال یو ارکان نهادها یعامل تیریو مد یرکلیدب

  ؛راق بهادارشار اومت به عنوان ارکان انتس یانتشار اوراق بهادار و عدم امکان قبول قیاز طر یمال نیأخذ مجوز تام (و

 ؛خارج از بورس یها و بازارهاأخذ مجوز عرضه اوراق بهادار در بورس (ز

 ؛هیسرما نیتأم یهاو شرکت یکارگزار یهاشرکت یسهامدار انیمتقاض یبرا هیدییتأ (ح

 ؛در بورس ها رشیپذ (ط

سازمان، اعمال مجازات  رهیمد أتیو موافقت ه لیو با ذکر دال هیعلمبنا به درخواست محکو تواندیم یقطع یمرجع صدور رأ .2.1

 سوم کاهش دهد. کیمدت آن را تا  ایو  دیرا لغو نما یتبع

در  ل،یو با ذکر دال یمعاون حقوق دییمعاون مربوطه در سازمان و تا شنهادیبنا به پ توانندیبه تخلفات م یدگیمراجع رس .2.2

اه و ما شش ماده ت نیرا حسب مورد از موارد موضوع ا یدگیاست، اشخاص موضوع رس یدگیسکه پرونده در حال ر یموارد

 . ندیسال محروم نما کیتا  دیقابل تمد

باشد.  یم ینقد مهیاز زمان پرداخت جر یتبع یمبدا محاسبه زمان اعمال مجازاتها ،یقطع ینقد مهیدر خصوص مجازات جر .2.3

شده  ادی خیارتماده از  نیموضوع ا یها تیمحروم هیابالغ، کل خیرف ده روز از تارظ ینقد مهیدر صورت عدم پرداخت جر

 اعمال خواهد شد. هینسبت به شخص محکوم عل

 اتیه س،یدر مرحله تاس نیموسس ،یسوابق خود شخص حقوق ،ینسبت به اشخاص حقوق تیو اعمال محدود یدر بررس .2.4

 عمل خواهد بود. یمبنا تیدر دوره فعال یعامل شخص حقوق ریو مد رهیمد

 زمیمکان ینسبت به راه انداز یمعاونت حقوق یمصوبه، با همکار نیا خیسازمان مکلف است ظرف سه ماه از تار ییمعاونت اجرا .2.5

 ".دیاآن اقدام نم یاطالعات گاهیو پا یانضباط یها تیجامع از مجازات ها و محکوم یاطالع رسان یکیالکترون

 .گردد¬یارسال م یاقدام مقتضجهت اطالع و  مراتب

 

 

 

 محمد عطایی

 ت بر کارگزارانمدیر نظار

 محمدرضا معتمد
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