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 قانون ابزار اوراق هبادار مجهوری اسالمی ایران

۰۱/۰۹/۱۳۸۴ مصوب  

  تعاریف و اصطالحات –فصل اول 

  :باشندهایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر میاصطالحات و واژه – ۱ماده 

نامیده « شورا»شود و بعد از این این قانون تشکیل می( ۳شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده ) – ۱
  .شودمی

نامیده « سازمان»شود و بعد از این این قانون تشکیل می( ۵سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده ) – ۲
  .شودمی

 ران طبق مقررات اوراق بهادار: بازاری متشکککل و دودانتماا اسککت که اوراق بهادار در ون توسککز کار واران و یا معام هبورس  – ۳
شکود( در قالب شکرکت سکهامی عاا  یرد. بورس اوراق بهادار )که از این پس بورس نامیده میاین قانون، مورد داد و سکتد قرار می

  .شودتأسیس و اداره می

  .شوداین قانون تشکیل می( ۳۷اوری: هیأتی است که به موجب ماده )هیأت د – ۴

های های کار واران، معام ه  ران، بازار ردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه  ذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلکانون: کانون – ۵
ت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دودانتمامی است که به منمور تنمیم روابز بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالی

  .رسندبه صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت می« سازمان»های مصوب دستورالعمل

سن انجاا وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنمیم  – ۶ ست که برای ح شک ی ا شکل دودانتماا: ت ت
ستانداردهای حرفهحرفه هایفعالیت ای و انضباطی را که ای دود و انتماا بخشیدن به روابز بین اعضاء، مجاز است ضوابز و ا

  .داند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کندالزا می

مالکیت اوراق   ذاری مرکوی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقالشرکت سپرده – ۷
  .دهدبهادار و تسویه وجوه را انجاا می

بازارهای دارج از بورس: بازاری اسکت در قالب شکبکه ارتباط الکترونیی یا غیر الکترونیی که معامالت اوراق بهادار در ون بر  – ۸
  . یردپایه مذاکره صورت می
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شود و منابع حاصل از عرضه اق بهادار جدیداالنتشار در ون انجاا مینویسی اور بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره – ۹
  . یرداوراق بهادار در ادتیار ناشر قرار می

  . یردبازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه، در ون مورد داد و ستد قرار می – ۱۰

  .شودتی و ادتیار معام ه مبتنی بر اوراق بهادار یا کاال داد و ستد میبازار مشتقه: بازاری است که در ون قراردادهای و – ۱۱

  .کندناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به ناا دود منتشر می – ۱۲

  .کندکار وار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب ونها معام ه می – ۱۳

شخکار وار / معام ه – ۱۴ ساب دود معام ه  ر:  ساب ونها و یا به ناا و ح ست که اوراق بهادار را برای دیگران و به ح ص حقوقی ا
  .کندمی

 ری است که با ادذ مجوز الزا با تعهد به افوایش نقدشوند ی و تنمیم عرضه و تقاضای اوراق بازار  ردان: کار وار / معام ه – ۱۵
  .پردازدبه داد و ستد ون اوراق می بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت ون،

سرمایه – ۱۶ شاور  سرمایه م شخص، درباره درید و فروش اوراق بهادار، به  ست که در قالب قراردادی م شخص حقوقی ا  ذاری: 
  .دهد ذار مشاوره می

سب انتفاع، به درید و فروش – ۱۷ شخص و به منمور ک ست که در قالب قراردادی م شخص حقوقی ا اوراق بهادار  سبد  ردان: 
  .پردازدبرای سرمایه  ذار می

کند و شککرکت تأمین سککرمایه: شککرکتی اسککت که به عنوان واسککطه بین ناشککر اوراق بهادار و عامه سککرمایه  ذاران فعالیت می – ۱۸
های یسککی و فعالیتنونویسککی، تعهد پذیره ری، بازار  ردانی، مشککاوره، سککبد  ردانی، پذیرههای کار واری، معام هتواند فعالیتمی

  .انجاا دهد« سازمان»مشابه را با ادذ مجوز از 

 ذاری، موایای تکمی ی را انداز و سرمایه ذاریی است که با استفاده از طرحهای پسصندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه – ۱۹
  .کندبرای دوران بازنشستگی اعضای ون فراهم می

باشککد و مالکان ون به  ذاری در اوراق بهادار میسککت که فعالیت اصکک ی ون سککرمایه ذاری: نهادی مالی اصککندوق سککرمایه – ۲۰
  . ذاری دود، در سود و زیان صندوق شریکندنسبت سرمایه
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کار واران /  – ۲۱ کار واران،  به  که از ون جم ه میتوان  هادارند  بازار اوراق ب عال در  مالی ف های  هاد مالی: منمور ن های  هاد ن
 ذاری، های سرمایه ذاری، شرکتهای سرمایه ذاری، مؤسسات رتبه بندی، صندوقر  ردانان، مشاوران سرمایه ران، بازامعام ه
  .های بازنشستگی اشاره کردهای تأمین سرمایه و صندوقهای پردازش اطالعات مالی، شرکتشرکت

کند ت کسب انتفاع، ونقدر حق رأی کسب می ذاری در شرکت سرمایه پذیر جهشرکت مادر )ه دینگ(: شرکتی که با سرمایه – ۲۲
  .که برای کنترل عم یات شرکت، هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد

  .ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهدارزشیاب: کارشناس مالی است که دارایی – ۲۳

اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالی عین و یا منفعت ون باشد.  – ۲۴
شورا، اوراق بهادار قابل معام ه را تعیین و اعالا دواهد کرد. مفهوا ابوار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نمر 

  . رفته شده است

  .انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی – ۲۵

  .عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموا جهت فروش – ۲۶

  .عرضه دصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسز ناشر به سرمایه  ذاران نهادی است – ۲۷

  .ر و یا نماینده قانونی ون و تعهد پردادت وجه کامل ون طبق قراردادنویسی: فرویند درید اوراق بهادار از ناشپذیره – ۲۸

  .نویسی به فروش نرسدنویسی: تعهد شخص ثالث برای درید اوراق بهاداری که ظرف مه ت پذیرهتعهد پذیره – ۲۹

سی: اعالمیهاعالمیه پذیره – ۳۰ شر و اوراق بهادانوی ست که از طریق ون، اطالعات مربوط به نا سی در ادتیار ر قابل پذیرهای ا نوی
  . یردعموا قرار می

  .شودها، اطالعات و اسناد و مدارکی است که در مرح ه تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده میبیانیه ثبت: مجموعه فرا – ۳۱

ستقیم به اور  – ۳۲ ستقیم و یا غیر م شده برای عموا که بطور م شاء ن اق بهادار، معامالت یا اطالعات نهانی: هر ونه اطالعات اف
  . ذاردشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه  ذاران برای معام ه اوراق بهادار مربوط تأثیر میناشر ون مربوط می

  .شودهای مالی است که از محل وجوه سرمایه  ذاران دریداری میسبد: مجموعه دارایی – ۳۳

  ارارکان بازار اوراق بهاد –فصل دوم 
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صفانه و کارای اوراق  – ۲ماده  شفاف، من سعه بازار  ساماندهی، حفظ و تو سرمایه  ذاران و با هدف  ستای حمایت از حقوق  در را
بهادار و به منمور نمارت بر حسککن اجرای این قانون، شککورا و سککازمان با ترکیب، وظایت و ادتیارات مندرج در این قانون تشکککیل 

  .شودمی

های کالن ون بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستشورا باال  – ۳ماده 
  :باشدذیل می

  .وزیر امور اقتصادی و دارایی – ۱

  .وزیر بازر انی – ۲

  .رئیس کل بانی مرکوی جمهوری اسالمی ایران – ۳

  .ان و اتاق تعاونرؤسای اتاق بازر انی و صنایع و معادن ایر  – ۴

  .رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیو انجاا وظیفه دواهد کرد – ۵

  .دادستان کل کشور یا معاون وی – ۶

  .هایی نفر نماینده از طرف کانون – ۷

به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی  ای بازار اوراق بهادارهای حرفهسه نفر دبره مالی منحصرا از بخش دصوصی با مشورت تشکل – ۸
  .و دارایی و تصویب هیأت وزیران

  .ربز و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کاالیییی نفر دبره منحصرا از بخش دصوصی به پیشنهاد وزیر ذی – ۹

  .ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی دواهد بود – ۱تبصره 

پنج سال است و ونان را نمیتوان از میان اعضای هیأت مدیره ( ۹و )( ۸، )(۷وع بندهای )مدت مأموریت اعضای موض – ۲تبصره 
  .و کارکنان سازمان انتخاب کرد

  .پذیر دواهد بوداین ماده حد اکثر برای دو دوره امکان( ۹و )( ۸، )(۷انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای ) – ۳تبصره 

  .کنند، فقز در ج سات مربوط به تصمیم  یری همان بورس شرکت می(۹اعضای موضوع بند ) – ۴تبصره 

  :باشدوظایت شورا به شرح زیر می – ۴ماده 
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  .اتخاذ تدابیر الزا جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نمارت عالیه بر اجرای این قانون – ۱

  .های ک ی نماا و قوانین و مقررات مربوطها و دز مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستتعیین سیاست – ۲

  .های الزا برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیراننامهپیشنهاد ویین – ۳

  .تصویب ابوارهای مالی جدید – ۴

شرکتها، بازارهای دصدور، تع یق و لغو مجوز فعالیت بورس – ۵ سویه ارج از بورس،  سپرده  ذاری مرکوی اوراق بهادار و ت های 
  .های تأمین سرمایهوجوه و شرکت

  .های مالی سازمانتصویب بودجه و صورت – ۶

  .نمارت بر فعالیت و رسید ی به شکایت از سازمان – ۷

  .تصویب نوع و میوان وصولیهای سازمان و نمارت بر ونها – ۸

  .الوحمه ونحسابرس سازمان و تعیین حق –انتخاب بازرس  – ۹

  .انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان – ۱۰

  .تعیین حقوق و موایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان – ۱۱

  .الوحمه ونانانتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حق – ۱۲

  .شده دود در بازارهای جهانی های پذیرفتهاعطای مجوز به بورس به منمور عرضه اوراق بهادار شرکت – ۱۳

  .اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار دارجی به بورس – ۱۴

  .اعطای مجوز به بورس جهت معامالت اشخاص دارجی در بورس – ۱۵

  .سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد – ۱۶

  .االجراء دواهد بودقتصادی و دارایی الزامصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور ا –تبصره 



6 
 

سککازمان، مؤسککسککه عمومی غیر دولتی اسککت که دارای شککخصککیت حقوقی و مالی مسککتقل بوده و از محل کارمودهای  – ۵ماده 
شرکت سهمی از حق پذیرش  شد. منابع الزا برای وغاز فعالیت و راهها در بورسدریافتی و  سایر درومدها اداره دواهد  ازی اندها و 

  .شودسازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نود سازمان کار واران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می

صره  صویب هیأت  –تب شورا تهیه و به ت سز  صویب این قانون تو سه ماه از تاریخ ت سازمان حد اکثر ظرف  شکیالت  سنامه و ت سا ا
  .وزیران دواهد رسید

سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا  هیأت مدیره – ۶ماده 
شوند. رئیس شورا حکم اعضای هیأت مدیره از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب می

  .کندرا صادر می

  :ه سازمان به شرح زیر استوظایت و ادتیارات هیأت مدیر  – ۷ماده 

  .های الزا برای اجرای این قانون و پیشنهاد ون به شورانامهتهیه ویین – ۱

  .های اجرایی این قانونتهیه و تدوین دستورالعمل – ۲

  .نمارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط – ۳

  .ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نمارت بر ون – ۴

  .ها و سایر نهادهایی که تصویب ونها بر عهده شورا استدردواست صدور، تع یق و لغو مجوز تأسیس بورس – ۵

  .ها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیستصدور، تع یق و لغو مجوز تأسیس کانون – ۶

  .الی موضوع این قانونها و نهادهای مها، کانونتصویب اساسنامه بورس – ۷

  .اتخاذ تدابیر الزا جهت پیشگیری از وقوع تخ فات در بازار اوراق بهادار – ۸

صککالح و اعالا ون دسککته از تخ فات در بازار اوراق بهادار که اعالا ونها طبق این قانون بر عهده سککازمان اسککت به مراجع ذی – ۹
  .پیگیری ونها

  .های مالی و  وارشهای ادواری در مورد عم کرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شوراارائه صورت – ۱۰

  .اتخاذ تدابیر ضروری و انجاا اقدامات الزا به منمور حمایت از حقوق و منافع سرمایه  ذاران در بازار اوراق بهادار – ۱۱
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  .وراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نمارتیهای الزا در بازار اایجاد هماهنگی – ۱۲

  .پیشنهاد بکار یری ابوارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا – ۱۳

  . ذاری اشخاص حقیقی و حقوقی دارجی در بورسنمارت بر سرمایه – ۱۴

  .ن جهت تصویب توسز شوراهای ددمات سازماتهیه بودجه و پیشنهاد انواع درومدها و نرخ – ۱۵

  .های ددمات و کارمودهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانونتصویب سقت نرخ – ۱۶

  .هاها و نمارت سازمان بر ون شرکتهای سهامی عاا نود مرجع ثبت شرکتصدور تأیید نامه سازمان قبل از ثبت شرکت – ۱۷

  .های ثبت شده نود سازماناهمیت توسز شرکت بررسی و نمارت بر افشای اطالعات با – ۱۸

  .همکاری نودیی و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی – ۱۹

  .های وتی بازار اوراق بهادارانجاا تحقیقات کالن و ب ند مدت برای تدوین سیاست – ۲۰

  .ای و جهانیهای مرتبز منطقهوستن به سازمانالم  ی و پیهمکاری و مشارکت با مراجع بین – ۲۱

  .انجاا سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد – ۲۲

  .مدت عضویت هر یی از اعضای هیأت مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد ونان برای یی دوره دیگر بالمانع است – ۸ماده 

ضککاء هیأت مدیره به پیشککنهاد اعضککاء و تصککویب شککورا برای مدت سککی ماه تعیین رئیس هیأت مدیره سککازمان از بین اع – ۹ماده 
  .دواهد شد

  .رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان و باالترین مقاا اجرایی ون دواهد بود – ۱تبصره 

  .وظایت و حدود ادتیارات رئیس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین دواهد شد – ۲تبصره 

اشتغال اعضای هیأت مدیره به صورت موظت و تماا وقت بوده و بهیچوجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در  – ۱۰ماده 
  .ها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشتها، بنگاهسایر دستگاه

مانده، ظرف پانوده برای مدت باقی در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یی از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی – ۱۱ماده 
  .منصوب دواهد شد. شرایز برکناری در اساسنامه سازمان قید دواهد شد( ۶روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده )
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سو ند یاد کنند که وظایت قانونی دود را  – ۱۲ماده  شورا  سه  سازمان موظفند در ج  شروع به کار در  ضای هیأت مدیره قبل از  اع
 یرند مقرون به صالح احسن انجاا دهند و در انجاا وظایت نهایت دقت و بیطرفی را بکار برند و ک یه تصمیماتی را که می به نحو

  .کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیأت مدیره را بنمایند. متن سو ند نامه در اساسنامه سازمان مندرج دواهد شد

  .شودای هیأت مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پردادت میحقوق و موایای رئیس و اعض – ۱۳ماده 

حق حضور اعضای غیر دولتی شورا در ج سات شورا، به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا تعیین و از محل بودجه  –تبصره 
  .شودسازمان پردادت می

های دود، همسر و افراد تحت تکفل دود را دارایی در بدو انتصاب و داتمه عضویت، اعضای هیأت مدیره باید فهرست – ۱۴ماده 
  .به شورا  وارش نمایند

سابرس  – ۱۵ماده  شورا  –ح سز  سال تو سابداران رسمی برای یی  ضو جامعه ح سابرسی ع سات ح س سازمان از بین مؤ بازرس 
  .پذیر دواهد بودبازرس حد اکثر برای دو دوره امکان –شود، انتخاب حسابرس انتخاب می

ستقیم یا غیر انجاا هر ونه معامالت اوراق بهادار ثبت – ۱۶ماده  شارکت م سازمان یا هر ونه فعالیت و م شرف ثبت نود  شده یا در 
شخاص  سازمان و نیو ا سابرسی  سه ح س شرکای مؤ سازمان، مدیران و  شورا،  ضای  سز اع ستقیم در انجاا معامالت مذکور تو م

  .تحت تکفل ونها ممنوع است

ضای – ۱۷ماده  سازمان موظفند فعالیت اع شاغل تماا وقت یا پاره وقت دود را شورا و  صادی و مالی دود و همچنین م های اقت
  .قضاییه  وارش دهنداند یا دارند، به رئیس قوهکه طی دو سال ادیر به ون اشتغال داشته

سازمان مک فند از اف – ۱۸ماده  سی  سابر سه ح س شرکای مؤ سازمان، مدیران و  شورا،  ضای  ستقیم اع ستقیم یا غیر م شای م
شکککوند، حتی پس از داتمه دوران تصکککدی دود، دودداری کنند. ای که در اجرای وظایت دود از ونها مط ع میاطالعات محرمانه

  .شوداین قانون محکوا می( ۴۶متخ ت به مجازاتهای مقرر در ماده )

وظایت قانونی دود با مجوز دادستان کل کشور، اطالعات مورد نیاز در چارچوب این قانون تواند در اجرای سازمان می – ۱۹ماده 
شرکترا از ک یه بانی سات اعتباری،  س ستگاهها، مؤ ستگاههای دولتی، د شمول حکم های دولتی و عمومی، از جم ه د هایی که 

ها و قوقی غیر دولتی مطالبه نماید. ک یه دسککتگاهنسککبت به ونها مسککت وا ذکر یا تصککریآ ناا ونهاسککت و نیو اشککخاص حقیقی یا ح
  .اشخاص مذکور مک فند اطالعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند

  بازار اولیه –فصل سوم 

د و عرضککه باشککعرضککه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت ون نود سککازمان با رعایت مقررات این قانون می – ۲۰ماده 
  .عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است
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ثبت اوراق بهادار نود سکککازمان به منمور حصکککول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصکککوبات سکککازمان و شکککفافیت  – ۲۱ماده 
ها یا طرحهای مرتبز با اوراق بهادار در مورد شرکت اطالعاتی بوده و به منوله تأیید موایا، تضمین سودووری و یا توصیه و سفارشی

  .نویسی قید  رددباشد. این موضوع باید در اعالمیه پذیرهتوسز سازمان نمی

نویسککی جهت ادذ مجوز عرضککه ناشککر موظت اسککت تقاضککای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعالمیه پذیره – ۲۲ماده 
  .یدعمومی به سازمان تس یم نما

نویسی که باید به سازمان تس یم شود و نیو چگونگی فرا تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات بیانیه ثبت و اعالمیه پذیره –تبصره 
ها و سازمان به موجب دستورالعم ی است که توسز سازمان نویسی و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شرکتانتشار اعالمیه پذیره

  .رسدمی تنمیم و به تأیید شورا

سککازمان پس از بررسککی تقاضککای ثبت اوراق بهادار و ضککمایم ون و اطمینان از انطباق ونها با مقررات، نسککبت به تأیید  – ۲۳ماده 
  .کندنویسی اقداا میاعالمیه پذیره

سکککی روز تجاوز کند. مدت مذکور از عرضکککه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجاا پذیرد که سکککازمان تعیین می – ۱تبصررره 
  .نویسی را با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حد اکثر به مدت سی روز دیگر تمدید کندتواند مدت پذیرهنخواهد کرد. سازمان می

ناشر موظت است حد اکثر ظرف مدت پانوده روز پس از اتماا مه ت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش  – ۲تبصره 
صوص عدا فروش کامل، در اعالمیه  اوراق بهادار شر در د سازمان معین دواهد نمود، مط ع نماید. نحوه بردورد نا از طریقی که 

  .شودنویسی مشخص میپذیره

  .استفاده از وجوه تأدیه شده، پس از تأیید تکمیل فرویند عرضه عمومی توسز سازمان مجاز است – ۳تبصره 

عرضه عمومی وجوه  ردووری شده باید حد اکثر ظرف مدت پانوده روز به سرمایه  ذاران  در صورت عدا تکمیل فرویند – ۴تبصره 
  .عودت داده شود

شخیص  – ۲۴ماده  شار اوراق بهادار ناقص ت ضمائم ارسالی را برای ثبت و ادذ مجوز انت شده و  ضای تکمیل  سازمان فرا تقا ا ر 
شر رسانده و  سی روز مراتب را به اطالع نا صالحیه میدهد، طی مدت  ست ا صورت کامل بودن مدارک، دردوا سازمان در  نماید. 

موظت است حد اکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت دردواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدا موافقت دود را با ثبت اوراق بهادار 
  .به ناشر اعالا کند

ی سهامی عاا یا افوایش سرمایه ونها، اجازه انتشار اعالمیه هااالجراء شدن این قانون، برای ثبت شرکتاز تاریخ الزا –  ۲۵ماده 
  .شودها، پس از موافقت سازمان صادر مینویسی توسز مرجع ثبت شرکتپذیره
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قانون  (۴االجراء شدن این قانون، وظایت و ادتیارات بانی مرکوی جمهوری اسالمی ایران موضوع ماده )از تاریخ الزا – ۲۶ماده 
  .شودبه سازمان وا ذار می ۱۳۷۶/۶/۳۰مصوب  ار اوراق مشارکتنحوه انتش

  .اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نود سازمان باشد، از شمول این ماده مستثنی است –تبصره 

  :اوراق بهادار زیر از ثبت نود سازمان معاف است – ۲۷ماده 

  .هاریاوراق مشارکت دولت، بانی مرکوی و شهردا – ۱

  .ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نمارت بانی مرکویاوراق مشارکت منتشره توسز بانی – ۲

  .های دصوصیاوراق بهادار عرضه شده در عرضه – ۳

  .سهاا هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهاا ون کمتر از رقم تعیین شده توسز سازمان باشد – ۴

سازمانسایر اوراق بهاداری  – ۵ سز  شره تو شند از قبیل اوراق منت شته با شورا نیاز به ثبت ندا شخیص  ها و مراجع قانونی که به ت
  .دیگر

ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظت است مشخصات و دصوصیات اوراق و نحوه و شرایز توزیع و فروش  –تبصره 
  . وارش کند کند، به سازمانونرا طبق شرایطی که سازمان تعیین می

ها، بازارهای دارج از بورس و نهادهای مالی موضکککوع این قانون منوط به ثبت نود سکککازمان اسکککت و تأسکککیس بورس – ۲۸ماده 
  .شودفعالیت ونها تحت نمارت سازمان انجاا می

دهی نحوه  وارش ای اعضای هیأت مدیره و مدیران، حد اقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه،صالحیت حرفه – ۲۹ماده 
  .و نوع  وارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد

  بازار ثانویه –فصل چهارم 

سازمان می – ۳۰ماده  صویب  شنهاد هر بورس و به ت ست که به پی ستورالعم ی ا رسد. بورس پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق د
  .ق بهاداری نیست که نود سازمان ثبت نشده استمجاز به پذیرش اورا

  .اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول این ماده مستثنی است –تبصره 

بورس مک ت است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معام ه شده در روزهای معام ه را طبق ضوابز مصوب سازمان  – ۳۱ماده 
  .در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری دواهد شد تهیه و به اطالع عموا برساند. این فهرست

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%db%b1%db%b3/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%db%b1%db%b3/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%db%b1%db%b3/


11 
 

ستور تعطیل و یا توقت انجاا معامالت هر یی از بورس – ۳۲ماده  ضطراری، د شرایز ا شخیص  ست با ت ها را حد سازمان مجاز ا
  .در صورت تداوا شرایز اضطراری، مدت موبور با تصویب شورا قابل تمدید دواهد بود .اکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید

  .رسدشرایز اضطرار بر اساس ون دستورالعمل اجرایی دواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تأیید شورا می –تبصره 

ر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در  ری و بازار  ردانی به هشروع به فعالیت کار واری، کار واری / معام ه – ۳۳ماده 
  .های اجرایی ون استها و دستورالعملنامهکانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و ویین

 ران و بازار  ردانان تشکککیل نشککده اسککت، وظایت مربوط به ون کانون را سککازمان که کانون، کار واران / معام هتا زمانی –تبصککره 
 ران و بازار معام ه / که تعداد اعضای کانون در سطآ کشور به یازده نفر رسید، تشکیل کانون، کار واراننگامیدهد. هانجاا می

  . ردانان الوامی است

عام ه – ۳۴ماده  کار واری / م کار واری و  یت  عال پذیرش در ون بورس طبق ف به  بازار  ردانی در هر بورس موکول   ری و 
  .رسدهاد بورس به تأیید سازمان میدستورالعم ی است که به پیشن

ضباطی کار واران، کار وار – ۳۵ماده  ضای دود معام ه / هیأت مدیره بورس به تخ فات ان سایر اع شران و   ران، بازار  ردانان، نا
ضباطی دود رسید ی میهای ذینامهاز هر یی از مقررات این قانون یا ویین به مدت یی نماید. رأی بورس ربز طبق وئین نامه ان

  .باشداالجراء میباشد. رأی سازمان قطعی و الزاماه از تاریخ ابالغ قابل تجدید نمر در سازمان می

 ذاری، ناشران، سرمایه  ذاران و سایر  ران، مشاوران سرمایهادتالفات بین کار واران، بازار  ردانان، کار وار / معام ه – ۳۶ماده 
  .شودها توسز هیأت داوری رسید ی میای ونها، در صورت عدا سازش در کانونرفهربز ناشی از فعالیت حاشخاص ذی

قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از باشد که یی عضو توسز رئیس قوههیأت داوری متشکل از سه عضو می – ۳۷ماده 
قضاییه نماید. رئیس قوهبه ادتالفات رسید ی میهای اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا بین صاحبنمران در زمینه

ضو ع ی ص ی دود، هر یی، ع شورا عالوه بر نماینده ا سازمان با تأیید  ضو البدل تعیین و معرفی میو  صورت غیبت ع نمایند تا در 
  .باشدالبدل همانند عضو اص ی میاص ی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایز عضو ع ی

  .قضاییه دواهد بودست هیأت داوری با نماینده قوهریا – ۱تبصره 

باشد و انتخاب مجدد ونان حد اکثر برای دو دوره دیگر بالمانع البدل دو سال میمدت مأموریت اعضای اص ی و ع ی – ۲تبصره 
  .است

  . رددای است که در محل سازمان تشکیل میهیأت داوری دارای دبیر دانه – ۳تبصره 

  .شوددجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منمور و پردادت میبو – ۴تبصره 
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ها و دوایر اجرای ثبت االجراء اسککت و اجرای ون به عهده ادارهورای صککادر شککده از سککوی هیأت داوری قطعی و الزا – ۵تبصررره 
  .باشداسناد و امالک می

های مشابه دردواست کناره  ذاری و سایر تشکلان، مشاور سرمایه ر، بازار  رددر صورتیکه کار وار، کار وار / معام ه – ۳۸ماده 
 یری موقت یا دائم از فعالیت دود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و نیو به بورس مربوط اعالا نموده و مجوز فعالیت 

ضمینها و وثایق مربوط تا تعیین تک یت معامالدود را نود کانون تودیع می سایر تعهدات ونها به قوت دود نمایند. ت شده و  ت انجاا 
سایر  ران، بازار  ردانان، مشاوران سرمایهمعام ه / باقی دواهد ماند. قسمت ادیر این ماده نسبت به کار واران، کار وار  ذاری و 

  .شود، نیو مجری استاین قانون تع یق یا لغو می( ۳۵های مشابه که عضویت ونها بر اساس ماده )تشکل

های مشکککابه م ومند طبق  ذاری و سکککایر تشککککل ران، بازار  ردانان، مشکککاوران سکککرمایهکار واران، کار وار / معام ه – ۳۹ماده 
  .ربز تس یم نمایندشود،  وارشهای الزا را تهیه و به مراجع ذیدستورالعم ی که توسز سازمان تنمیم و ابالغ می

  ه و ثانویهاطالع رسانی در بازارهای اولی –فصل پنجم 

ست می – ۴۰ماده  ست ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطالعاتی که در فرویند ثبت اوراق بهادار بد وورد، حد اکثر سازمان موظت ا
  .ظرف مدت پانوده روز طبق وئین نامه مربوطه در دسترس عموا قرار  یرد

ست بورس – ۴۱ماده  شران اوراق بهادار، کار واسازمان موظت ا سرمایهران، معام هها، نا شاوران   ذاری و  ران، بازار  ردانان، م
های فعال در بازار سرمایه را م وا نماید تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی م ی کشور، اطالعات جامع ک یه تشکل

  .فعالیت دود را انتشار دهند

دهی مقررات قانونی، اسککتانداردهای حسککابداری و  وارش های مالی را طبقناشککر اوراق بهادار موظت اسککت صککورت – ۴۲ماده 
  .شود، تهیه کندهای اجرایی که توسز سازمان ابالغ میها و دستورالعملنامهمالی و ویین

ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران دسارات وارده به سرمایه  – ۴۳ماده 
تند که در اثر قصور، تقصیر، تخ ت و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و دالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا  ذارانی هس

  .اندترک فعل ونها باشد، متضرر  ردیده

توانند حد اکثر ظرف مدت یکسککال پس از تاریخ کشککت تخ ت به هیأت مدیره دید ان موضککوع این ماده میدسککارت – ۱تبصررره 
  .یا هیأت داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسز ناشر نگذشته باشدبورس 

صره  شند، مجاز به ادعای  – ۲تب شت و اعالا تخ ت دریده با ضوع این ماده را قبل از ک شر مو صی که اوراق بهادار نا شخا فقز ا
  .باشنددسارت می
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 اهی از ارائه اطالعات دالف واقع، ناقص یا  مراه کننده از طرف ناشککر در بیانیه ثبت یا تواند در صککورت و سککازمان می – ۴۴ماده 
  .ای که باشد، متوقت کندنویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرح هاعالمیه پذیره

ست  – ۴۵ماده  ست، مک ت ا سازمان دریافت کرده ا شار اوراق بهادار دود را از  شری که مجوز انت حد اقل موارد زیر را طبق هر نا
  :دستورالعمل اجرایی که توسز سازمان تعیین دواهد شد، به سازمان ارائه نماید

  .های مالی ساالنه حسابرسی شدهصورت – ۱

  .های مالی سه ماهههای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتای شامل صورتهای مالی میاندورهصورت – ۲

  .جامع و اظهارنمر حسابرس وارش هیأت مدیره به م – ۳

  .اطالعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه  ذاران دارد – ۴

  جرایم و مجازاتها –فصل ششم 

زیان اشککخاص زیر به حبس تعویری از سککه ماه تا یکسککال یا به جوای نقدی معادل دو تا پنج برابر سککود بدسککت ومده یا  – ۴۶ماده 
  :متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوا دواهند شد

هر شککخصککی که اطالعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضککوع این قانون را که حسککب وظیفه در ادتیار وی قرار  رفته به  – ۱
اشته باشند، قبل از انتشار نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع دود یا به نفع اشخاصی که از طرف ونها به هر عنوان نمایند ی د

  .عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار ونها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید

  .هر شخصی که با استفاده از اطالعات نهانی به معامالت اوراق بهادار مبادرت نماید – ۲

ظاهری  مراه کننده از روند معامالت اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد  – ۳
  .یا اغوای اشخاص به انجاا معامالت اوراق بهادار شود

شار و هی یا اعالمیه پذیره – ۴ صی که بدون رعایت مقررات این قانون اقداا به انت شخ ضه عمومی اوراق هر  سی به منمور عر نوی
  .بهادار نماید

  :شونداشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطالعات نهانی شرکت شنادته می – ۱تبصره 

  .مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان ونان-الت 

  .بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکالی شرکت –ب 
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سککهاا شککرکت را در ادتیار دارند یا ( %۱۰ت تکفل دود، بیش از ده درصککد )سککهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تح –ج 
  .نمایند ان ونان

های مادر )ه دینگ( که مالی حد اقل ده درصکککد ربز یا نمایند ان شکککرکتمدیر عامل و اعضکککای هیأت مدیره و مدیران ذی –د 
  .اشندسهاا یا دارای حد اقل یی عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر ب( ۱۰%)

  .سایر اشخاصی که با توجه به وظایت، ادتیارات و یا موقعیت دود به اطالعات نهانی دسترسی دارند –ه 

این ماده موظفند ون بخش از معامالت اوراق بهادار دود را که مبتنی بر اطالعات نهانی ( ۱اشخاص موضوع تبصره ) – ۲تبصره 
  .ه سازمان و بورس مربوط  وارش کنندنباشد، ظرف پانوده روز پس از انجاا معام ه، ب

اشکککخاصکککی که اطالعات دالف واقع یا مسکککتندات جع ی را به سکککازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصکککدیق کنند و یا  – ۴۷ماده 
سب مورد به مجازاتهای ستفاده قرار دهند، ح ضوع این قانون مورد ا شهای مو سناد و یا مدارک جع ی را در تهیه  وار  اطالعات، ا

  .محکوا دواهند شد ۶/۳/۱۳۷۵مصوب  زات اسالمیقانون مجامقرر در 

 ذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از ونها مط ع  ر، بازار  ردان و مشاور سرمایهکار وار، کار وار / معام ه – ۴۸ماده 
جازات اسکککالمی مصکککوب قانون م( ۶۴۸شکککده یا در ادتیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشکککاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده )

  .محکوا دواهد شد ۱۳۷۵/۳/۶

ست ومده یا زیان  – ۴۹ماده  سود بد سه برابر  شش ماه یا جوای نقدی معادل یی تا  شخاص زیر به حبس تعویری از یی ماه تا  ا
  :متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوا دواهند شد

 ری، یا هایی از قبیل کار واری، کار وار / معام هه فعالیتهر شککخصککی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان ب – ۱
  .بازار  ردانی که مست وا ادذ مجوز است مبادرت نماید یا دود را تحت هر یی از عناوین موبور معرفی کند

سازما – ۲ سناد و یا مدارک مهم به  سمتی از اطالعات، ا صی که به موجب این قانون مک ت به ارائه تماا یا ق شخ ن و یا بورس هر 
  .مربوط بوده و از انجاا ون دودداری کند

نویسی و امثال ونها جهت ارائه به سازمان هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطالعات، بیانیه ثبت یا اعالمیه پذیره – ۳
هر ونه تصدیق مستندات و باشد و نیو هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نمر یا تهیه  وارش مالی، فنی یا اقتصادی یا می

  .اطالعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایت محوله از مقررات این قانون تخ ت نماید

سناد، مدارک یا  وارشهای دالف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو  – ۴ صی که عالما و عامدا هر ونه اطالعات، ا شخ هر 
  .مورد سوء استفاده قرار دهد

https://www.ekhtebar.com/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%e2%80%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b1/
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شده و وی کار وار، کار وار / معام ه – ۵۰ ماده سپرده   ر یا بازار  ردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجاا معام ه به وی 
موظت به نگاهداری ون در حسکککابهای جدا انه اسکککت، بر دالف مقررات و به نفع دود یا دیگران مورد اسکککتفاده قرار دهد، به 

  .محکوا دواهد شد ۱۳۷۵/۳/۶قانون مجازات اسالمی مصوب  (۶۷۴مجازاتهای مقرر در ماده )

در صککورت ارتکاب تخ فات مندرج در این قانون توسککز اشککخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شککده بر حسککب مورد  – ۵۱ماده 
ده شککود که از طرف اشککخاص حقوقی یاد شککده، مسککؤولیت تصککمیم  یری را بر عهدرباره وندسککته از اشککخاص حقیقی اعمال می

  .اندداشته

سککازمان مک ت اسککت مسککتندات و مدارک مربوط به جرایم موضککوع این قانون را  ردووری کرده و به مراجع قضککایی  – ۵۲ماده 
ضرر و زیانی متوجه ذی شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور  ضوع را به عنوان  سب مورد مو صالح اعالا نموده و ح

تواند برای جبران ون به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، داددواست ضرر و زیان اندیده میسایر اشخاص شده باشد، زی
  .تس یم نماید

  مقررات متفرقه –فصل هفتم 

 ران، بازار  ردانان و سککایر فعاالن بازار اوراق بهادار مک فند ظرف شککش ماه از تشکککیل معام ه / کار واران، کار واران – ۵۳ماده 
  .مان نسبت به ایجاد کانون دود پس از تصویب اساسنامه ون اقداا کنندساز

از سککهاا بورس را بطور مسککتقیم یا غیر  (%۲/۵)تواند بیش از دو و نیم درصککد هیچ سککهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی – ۵۴ماده 
  .مستقیم در مالکیت داشته باشد

از سهاا شرکت سپرده  ذاری مرکوی اوراق بهادار و ( %۵از پنج درصد ) تواند بیشهیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی – ۵۵ماده 
  .تسویه وجوه را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد

سیس بورس اوراق بهادار تهران  – ۵۶ماده  ضوع قانون تأ شورای بورس مو سناد و مدارک  سوابق، ا سازمان ک یه  شکیل  پس از ت
  .شودنتقل میبه سازمان م ۱۳۴۵مصوب 

های بانکی و های موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سککپردههای سککازمان کار واران بورساموال و دارایی – ۵۷ماده 
ای مرکب از همچنین وجوه ذدیره  سترش بورس، در کمیتهها پس از کسر بدهیها و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی

شرکت سهامی بورس  شورا احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین  سازمان، نماینده منتخب کار واران بورس مربوط و نماینده  رئیس 
از تصویب وزیر امور شود. تصمیمات این کمیته پس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در ادتیار تسهیم می

  .باشداالجراء میاقتصادی و دارایی الزا

  . ردددرید میباز  قانون کارسوابق کارکنان سازمان کار واران هر بورس به موجب مقررات  –تبصره 

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1369/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1369/
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های کاالیی و تطبیق ون با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را دولت اقدامات الزا برای فعال کردن بورس – ۵۸ماده 
  .به عمل دواهد وورد

در این قانون،  االجراء اسککت و هیأت وزیران و سککایر مراجع مذکوراین قانون چهار ماه پس از تصککویب بطور کامل الزا – ۵۹ماده 
موظفند به نحوی اقداا نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیالت مناسب اجرایی این قانون، ظرف این مدت استقرار یافته 

  .و به تصویب رسیده باشد

ضای مه ت – ۶۰ماده  سیس بورس اوراق بهادارهای مقرر در این قانون، پس از انق صوب  قانون تأ و ک یه قوانین  ۲۷/۲/۱۳۴۵م
 شود. و مقرراتی که مغایر با این قانون است، لغو می

هوار و سیصد و هشتاد و شنبه مورخ اول وذر ماه ییانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در ج سه ع نی روز سهق
 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۲/۹/۱۳۸۴  چهار مج س شورای اسالمی تصویب و در تاریخ

 

 

  → برای عضویت در کانال سروش اختبار اینجا کلیک کنید ←

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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