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 هاي كارگزاري  شركت تبليغاتدستورالعمل 

 

 

 

 

قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ايران دستووراعمل  بليغاتا     » 7مادة  2بند  در اجرای

هتای   در اربلاط بتا اماتان انمتاب بليغاتا  بوستت شتركت       «های كارگزاری شركت

 شرح زير است:  بهكارگزاری، 

 

 

 شوند: شرح ذي  بمريف مي  دسووراعمل  بهكاررفوه در اين  علارا  به تعاریف: 1مادة 

كنتد و هتدا از  ن ممرفتي     نوعي اربلاط است كته كتارگزار بتا مبانلتان برقترار متي       :تبليغ

های بتازار   ها، مزايا و بوانلندی نور كيي بغان ويژگي يا بهكارگزاری و خدما   ن به مبانلان 

باشد. مبانب جلمي ق وساي  اربلاط بواند رودررو يا از نري است. اين اربلاط مياوراق بهادار 

 بواند يك فرد، گروهي از افراد يا علوب مردب باشد. مي

بواند  شود و مي به مبانب منوق  مي "بليغغ"مملوعه انالعابي است كه در  :آگهي تبليغاتي

 صور  صوبي، نوشواری يا بصويری باشد. به 

 شود. ب وی منوشر ميبه نا "بليغاابي  گهي"است كه شبصي منظور  :كننده تبليغ

قانون بازار اوراق بهتادار مصتو     5موضوع مادة اوراق بهادار و منظور سازمان بورس  :سازمان

 است. 1384 ذرماه 
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شتود و دارای ممتوز رستلي از     منظور بورسي است كه كارگزار عضو  ن محسو  متي  بورس:

 سازمان است. 

اند عالوه بر رعايت كيغت  قتوانغن و مقتررا      خود موظف "بليغاا "در  یكارگزارهای  شركت   2مادة 

مسئوعغت  شده از نرا مراجع ذيصالح كشور، مفاد اين دسووراعمل  را نغز رعايت كنند. وضع

 كاركنان كارگزاری به عهدة كارگزار است.بوست بليغغ 

 هتا   ندهنتد يتا در ارائت      بوانند خود و خدمابي را كه ارائه مي فقت مي یكارگزارهای  شركت   3مادة 

 نلايند. "بليغغ" ،شركت دارند

 اعزامي است. "بليغاابي  گهي"در  "كننده بليغغ"قغد ناب و  درس و شلاره بيفن    4مادة 

 " گهي بليغاابي"بواند  مي "كننده بليغغ"برای عدب درج انالعا  موضوع اين ماده، : 1ة تبصر

انتد  ارجتاع      درج شتده نور كام را به سايت اينورنوي خود كه در  ن اين انالعا  به

 دهد.

شوند، رعايت مفاد اين ماده  صور  مشورك صادر مي كه به "بليغاابي های  گهي"در  :2تبصرة 

 اعزامي است. "كنندگان بليغغ"برای كيغ  

ستراها و   ها، مهلان  درس هو  ،بنابراين   درس بايد محيي ثابت برای اسوقرار باشد :3تبصرة 

 كند. شلارة صندوق پسوي كفايت نلينظاير  ن يا صرفاً ارائ  

ای باشند كته مبانتب بووانتد از     گونه  درس و شلاره بيفن موضوع اين ماده بايد به :4تبصرة 

 ها با فردی مسئول اربلاط برقرار نلايد. نريق  ن

انتد، در صتور      ورده شتده  "بليغاتابي   گهي"كارگزار بايد بوواند ادعاها و انالعابي را كه در    5مادة 

 قلول، اثلا  نلايد. از نريق ارائ  مسوندا  و شواهد قاب يا بورس  درخواست سازمان
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 "بليغاتابي   گهي" ای و يا مموزهای موميق به فردی در مندی، مدارك عيلي يا حرفه بواناگر    6مادة 

بتترای ارائتت  ايتتن انالعتتا  در و شتتبم متتوردنظر بتتورس  موافقتتتبايتتد قتتلالً قغتتد شتتود، 

 اخذ شود. "بليغاابي  گهي"

يتا   ازمانست هتای   حاوی انالعابي در مورد متدارك، مموزهتا و بائغديته    "بليغاابي  گهي"اگر    7مادة 

 روشني ذكر شود.  در اين موارد به يا بورس های سازمان باشد، بايد حدود مسئوعغت بورس

بضتلغن و   شرايتمشبصا  ضامن،   بايد موردی بضلغن شده باشد "بليغاابي  گهي"اگر در    8مادة 

 درج شود. "بليغاابي  گهي"های احولاعي  ن در  محدوديت

بايد در مورد ساير رقلا و اركان و فماالن بازار سترمايه منصتفانه باشتد و بنتابراين      "بليغاا "   9مادة 

داری و اشتوهار   اعولار كردن، بشاغك در مورد درستوي، امانتت   نلايد حاوی مطاعلي برای بي

اعولاركردن خدما  و كاالهای ارائه شده بوستت ديرتران    ي برای بيسايرين يا حاوی مطاعل

 باشد.

كه رابط   های كاركنان كارگزاری باشد مشروط بر اين بواند حاوی بوانايي مي "بليغاابي  گهي"   10مادة 

هتای   اسوبدامي  نان با كارگزاری و مغزان مشاركت، وظتايف و مستئوعغت  نتان در فماعغتت    

 ارائه گردد.روشني  كارگزاری به

كننتده   هتای زيتر گلتراه    صور  به "بليغاابي  گهي"كننده باشد.  نلايد گلراه "بليغاابي  گهي"   11مادة 

 شود: بيقي مي

 اعف( حاوی انالعابي غغرواقمي باشد.

 نلاشد.در خصوص موضوع مورد بليغغ  ( حاوی هل  انالعا  مهم 

يا بمهدی برای انماب  ن وجود نداشتوه  ج( حاوی وعدة انماب كاری باشد كه قصد يا بوانايي 

 است.

 د( برداشت نا صحغحي را اعقاء نلايد.
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 و مقررا  ماايرند.  نلايد حاوی وعدة انماب يا برك عليي باشد كه با قوانغن "بليغاابي  گهي"   12مادة 

دهنده باشد،  نلايد حاوی انماب يا برك عليي از سوی شبصي غغر از  گهي "بليغاابي  گهي"   13مادة 

 قلالً رضايت وی در انماب يا برك  ن عل  اخذ نشده باشد. كه

است، كارگزار نلايد قل   يا بورس كه ارائ  خدموي نغازمند كسب مموز از سازمان در صوربي   14مادة 

 كند. "بليغغ"از دريافت مموز الزب ارائ   ن خدمت را 

اخذ ر در مراجع ذيربت به ثلت نرسغده باشند، بدون اسوفاده از عالئم بماری ديرران حوي اگ   15مادة 

 ملنوع است. "بليغاابي  گهي"ها در   ن موافقت كولي

اسوفاده از هل  وساي  اربلاني نظغر بيفن، بابيو، اينورنت، پستت، پوستور، اقتالب بليغاتابي،        16مادة 

مماز  "بليغغ"رای روزنامه، مميه، كوا ، راديو، بيويزيون در محدودة قوانغن موضوع  كشور ب

 است.

 "بليغتغ "نور عاب  گذاری در اوراق بهادار به بوانند برای بشويق افراد به سرمايه كارگزاران مي   17مادة 

 "بليغاتابي   گهتي "گتذاری را نغتز در    كه هلزمان خطرا  ايتن سترمايه   اين مشروط به ،كنند

 بوضغح دهند.

، مرتر  ص بوستت كتارگزار ملنتوع استت    بهادار خا اوراقخريد يا فروش   "بليغغ" :1تبصرة 

موجب مقتررا    يا به نويس  ن اوراق بهادار باشد مومهد پذيره خود ،كه كارگزار اين

 ديرری اين نوع بليغاا  مماز شناخوه شده باشد.

گتذاری كيغت     موضوع اين ماده نلايد صريحاً مبانلان را بته سترمايه   "بليغاا " :2تبصرة 

 دار برغغب نلايد.های خود در اوراق بها دارايي

ی ممقول در بليغاا  با ذكر هلزمان عوام  مؤثر بر وقوع و احولتال عتدب   ها بغني ارائ  پغش   18مادة 

 نور روشن، مماز است.  ها و بغان مغزان بأثغر  نها به بني وقوع اين پغش
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 "بليغتغ "ابي را صور  گروهي با خود يا ديرران ارائ  خدمت يا ختدم   بوانند به كارگزاران مي   19مادة 

 كه كنند مشروط بر اين

شتركت داشتوه    "بليغتغ "در ارائ  خدمت يتا ختدما  موضتوع     "كنندگان بليغغ"اعف( كيغ  

 باشند.

روشتتني در  بتته "كننتتدگان بليغتتغ"هتتای هتتر يتتك از    ( حتتدود وظتتايف و مستتئوعغت 

  ورده شود. "ابيبليغا  گهي"

كتردن ستاير رقلتا از     بترای ختارج   "بليغتغ "ج( مشاركت در ارائ  خدمت يا خدما  موضوع 

 گردون  رقابت نلاشد.

گتذاری در ياتديرر، انمقتاد     نظغتر سترمايه   "كننتدگان  بليغتغ "د( هرگونه روابت مهتم بتغن   

روشني در  و روابت اسوبدامي به "بليغغ"قراردادهای مربلت با خدمت يا خدما  موضوع 

 بوضغح داده شود. "بليغغ  گهي"

)د( ايتن متاده،    ) ( و انتد بترای عتدب درج انالعتا  بنتد     بو مي "كننده بليغغ" تبصره:

انتد ارجتاع    را به سايت اينورنوي خود كه در  ن اين انالعا  درج شده مبانب

 دهد.

 

كتارگزاران بتا مفتاد ايتن      "بليغاتا  "بواند جهتت انلغنتان از بطلغتق     مي يا بورس سازمان   20مادة 

اند در  ب را مطاعله نلايد. كارگزاران موظفبوضغح خواسوه يا مدارك الز ها دسووراعمل  از  ن

 اين زمغنه هلااری نلايند.

كارگزاران با مفاد اين  "بليغاا "عدب مطابقت  نسلت به يا بورس كه سازمان در صوربي   21مادة 

نظر نهايي، دسوور  بواند با بررسي موضوع و اعالب مي انلغنان حاص  كند،دسووراعمل  

 يا بورس نهايي سازمان مذكور را به كارگزار ارسال نلايد. نظر "بيبليغاا  گهي"بوقف انوشار 
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يا اجازة انوشار  ن مشروط  "بليغاابي  گهي"دائم يا موقت انوشار  بواند شام  بوقف مي

را در اين زمغنه  يا بورس اند دسوورا  سازمان انماب اصالحابي باشد. كارگزاران موظف به

 مراعا  نلايند.

ها را گلراه  منوشرشده، چنانچه  ن "بليغاابي های  گهي"بواند با بررسي  مي يا بورس سازمان   22مادة 

كننده، حاوی انالعا  غغرواقمي يا به هر نحوی مباعف اين دستووراعمل  بشتبغم دهتد،    

هتا را از انمتاب    انتالع كتارگزاران برستاند و  ن    ای بته  نوايج بررستي ختود را نتي ببشتنامه    

در ايتن زمغنته   صتادره   های اند به ببشنامه رد. كارگزاران موظفمشابه برحذر دا "بليغاا "

 عل  نلايند.

 براستاس  خود مفاد اين دسووراعمل  را رعايت نانتد،  "بليغاا "كه كارگزاری در  در صوربي  23مادة 

 رفوار خواهد شد. نام  رسغدگي به ببيفا  كارگزاری   يغن

  مذكور در ايتن متاده كتارگزار را مايتف     بواند عالوه بر ممازا مييا بورس  سازمان :هتبصر

 خالا مقررا ، اقدامابي را انماب دهد. "بليغاا "كند برای رفع اثر 

كارگزاران مبوارند موضوع را از  ،برای انلغنان از بطابق بليغاا  خاص با مفاد دسووراعمل     24مادة 

  بورس اسومالب نلايند.

مديره سازمان  بصويب هغئت  به 19/8/86بلصره در باريخ  8ماده و  25اين دسووراعمل  در     25مادة 

 االجرا است.  رسغد و از باريخ بصويب الزب

 

 

 

 

 

 

 

 

 


