به نام خدا

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران

فصل اول – تعاريف و اصطالحات
مادة  .1اصطالحات و واژههايي كه در اين قانون به كار رفته است ،داراي معاني زير ميباشند:
 .1شوراي عالي بورس و اوراق بهادار :شورايي است كه به موجب مباد ( )3ايبن قبانون تشبي ل
ميشود ،و بعد از اين "شورا" نام ده ميشود.
 .2سازمان بورس و اوراق بهادار :سازماني است كه به موج ماد ( )5اين قانون تشي ل ميشود ،و
بعد از اين "سازمان" نام ده ميشود.
 .3بورس اوراق بهادار :بازاري متشيل و خودانتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا
معاملهگران طبق مقررات اين قانون ،مورد دادوستد قرار ميگ رد .بورس اوراق بهادار (كه از ايبن پب
بورس نام ده ميشود) در قال شركت سهامي عام تأس و اداره ميشود.
 .4هيئتداوري :ه ئتي است كه به موج ماد  37اين قانون تشي ل ميشود.
.5كانون :كانونهاي كارگزاران ،معاملهگران ،بازارگردانبان ،مشباوران ،ناشبران ،سبرمايهگذاران و سباير
مجامع مشابه ،تشيلهاي خود انتظامي است كه بهمنظور تنظ م روابط ب ن اشخاصبي كبه طببق ايبن
قانون به فعال ت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند ،طبق دستورالعملهاي مصوب "سازمان" بهصبورت
مؤسسة غ ردولتي ،غ رتجاري و غ رانتفاعي به ثبت ميرسند.
 .6تشكل خودانتظام :تشيلي است كه براي حسن انجام وظايفي كه به موج اين قبانون ببر عهبده
دارد و همچن ن براي تنظ م فعال تهاي حرفهاي خود و انتظامبخش دن به روابط ب ن اعضا ،مجاز است
ضوابط و استانداردهاي حرفهاي و انضباطي را كه الزم ميداند ،با رعايت اين قانون ،وضع و اجرا كند.
 .7شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه :شركتي است كبه امبور مرببو ببه
ثبت ،نگهداري ،انتقال مالي ت اوراق بهادار و تسوية وجوه را انجام ميدهد.
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 .8بازارهاي خارج از بورس :بازاري است در قال شبية ارتببا اليترون بک يبا غ راليترون بک كبه
معامالت اوراق بهادار در آن بر پاية مذاكره صورت ميگ رد.
 .9بازار اوليه :بازاري است كه اول ن عرضبه و پذيرهنويسبي اوراق بهبادار جديداالنتشبار در آن انجبام
ميشود و منابع حاصل از عرضة اوراق بهادار در اخت ار ناشر قرار ميگ رد.

 .10بازار ثانويه :بازاري است كه اوراق بهادار ،پ

از عرضة اول ه ،در آن مورد دادوستد قرار ميگ رد.

 .11بازار مشتقه :بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اخت ار معامله مبتني ببر اوراق بهبادار يبا
كاال دادوستد ميشود.
 .12ناشر :شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر ميكند.
 .13كارگزار :شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها معامله ميكند.
 .14كارگزار/معاملهگر :شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و بهحسباب آنهبا و يبا
بهنام و حساب خود معامله ميكند.
 .15بازارگردان :كارگزار/معاملهگري است كه با اخذ مجوز الزم ببا تعهبد ببه افبزاي

نقدشبوندگي و

تنظ م عرضهوتقاضاي اوراق بهادار معب ن و تحديبد دامنبة نوسبان ق مبت آن ،ببه دادوسبتد آن اوراق
ميپردازد.
 .16مشاور سرمايهگذاري :شخص حقوقي است كه در قال

قراردادي مشخص ،دربار خريدوفروش

اوراق بهادار ،به سرمايهگذار مشاوره ميدهد.
 .17سبدگردان :شخص حقوقي است كه در قال قراردادي مشخص و به منظبور كسب انتفباب ،ببه
خريدوفروش اوراق بهادار براي سرمايهگذار ميپردازد.
 .18شركت تأمين سررمايه :شبركتي اسبت كبه ببهعنوان واسبطه بب ن ناشبر اوراق بهبادار و عامبة
سرمايهگذاران فعال ت ميكند ،و ميتواند فعال تهاي كبارگزاري ،معاملبهگري ،ببازارگرداني ،مشباوره،
سبدگرداني ،پذيرهنويسي ،تعهد پذيرهنويسي و فعال تهاي مشابه را با اخذ مجبوز از "سبازمان" انجبام
دهد.
 .19صندوق بازنشستگي :صندوق سبرمايهگذاريي اسبت كبه ببا اسبتفاده از طرحهباي پ انبداز و
سرمايهگذاري ،مزاياي تيم لي را براي دوران بازنشستگي اعضاي آن فراهم ميكند.
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 .20صندوق سرمايهگذاري :نهادي مالي است كه فعال ت اصبلي آن سبرمايهگذاري در اوراق بهبادار
ميباشد و ماليان آن به نسبت سرمايهگذاري خود ،در سود و زيان صندوق شريکاند.
 .21نهادهاي مالي :منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادارانبد كبه از آن جملبه ميتبوان ببه
"كببارگزاران" "،كارگزاران/معاملببهگران" "،بازارگردانببان" "،مشبباوران سببرمايهگذاري" "،مؤسسببات
رتبهبنببدي" "،صببندوقهاي سببرمايهگذاري" "،شببركتهاي سببرمايهگذاري" "،شببركتهاي پببردازش
اطالعات مالي" "،شركتهاي تأم ن سرمايه" و "صندوقهاي بازنشستگي" اشاره كرد.
 .22شركت مادر (هلدينگ) :شركتي كه با سرمايهگذاري در شركت سرمايهپذير جهت كس انتفاب،
آنقدر حق رأي كس ميكند كه براي كنترل عمل ات شركت ،ه ئتمبديره را انتخباب كنبد و يبا در
انتخاب اعضاي ه ئتمديره مؤثر باشد.
 .23ارزشياب :كارشناس مالياي است كه داراييها و اوراق بهادار موضوب اين قانون را مورد ارزش ابي
قرار دهد.
 .24اوراق بهادار :هر نوب ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابلنقلوانتقال براي مالبک
ع ن و يا منفعت آن باشد" .شورا "،اوراق بهادار قابلمعامله را تع ن و اعالم خواهد كرد .مفهبوم اببزار
مالي و اوراق بهادار در متن اين قانون ،معادل هم در نظر گرفته شده است.
 .25انتشار :انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضة عمومي.
 .26عرضة عمومي :عرضة اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
 .27عرضة خصوصي :فروش مستق م اوراق بهادار توسط "ناشر" به سرمايهگذاران نهادي است.
 .28پذيرهنويسي :فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نماينبد قبانوني آن و تعهبد پرداخبت وجبه
كامل آن طبق قرارداد.
 .29تعهد پذيرهنويسي :تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري كه ظرف مهلت "پذيرهنويسي"
بهفروش نرسد.
 .30اعالمية پذيرهنويسي :اعالم هاي است كه از طريق آن ،اطالعات مربو به ناشبر و اوراق بهبادار
قابل پذيرهنويسي در اخت ار عموم قرار ميگ رد.
 .31بيانية ثبت :مجموعة فرمها ،اطالعات ،و اسناد و مداركي است كه در مرحلة تقاضاي ثبت شركت،
به "سازمان" داده ميشود.
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 .32اطالعات نهاني :هرگونه اطالعات افشاءنشده براي عموم كه بهطور مستق م و يا غ رمسبتق م ببه
اوراق بهبادار ،معببامالت يببا ناشببر آن مرببو ميشببود ،و در صببورت انتشببار ،ببر ق مببت و يبا تصببم م
سرمايهگذاران براي معاملة اوراق بهادار مربو تأث ر ميگذارد.
 .33سبد :مجموعة داراييهاي مالي است كه از محل وجوه سرمايهگذاران خريداري ميشود.

فصل دوم :اركان بازار اوراق بهادار
مادة  .2در راستاي حمايت از حقوق سرمايهگذاران و با هدف ساماندهي ،حفظ و توسعة ببازار شبفاف،
منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون" ،شبورا" و "سبازمان" ببا
ترك  ،وظايف و اخت ارات مندرج در اين قانون تشي ل ميشود.
مادة " .3شورا" باالترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصوي س استهاي كالن آن بازار را برعهبده
دارد .اعضاي "شورا" به شرح ذيل ميباشد:
 .1وزير امور اقتصادي و دارايي
 .2وزير بازرگاني
 .3ري كل بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران
 .4رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون
"سازمان" كه بهعنوان دب ر "شبورا" و سبخنگوي "سبازمان" ن بز انجبام وظ فبه
 .5ري
خواهد كرد
 .6دادستان كل كشور يا معاون وي
 .7يک نفر نماينده از طرف "كانون"ها
 .8سه نفر خبر مالي منحصراً از بخ خصوصي با مشورت تشيلهاي حرفهاي ببازار اوراق
بهادار به پ شنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصوي ه ئت وزيران
 .9يک نفر خبره منحصراً از بخ خصوصي ببه پ شبنهاد وزيبر ذيرببط و تصبوي ه ئبت
وزيران براي هر "بورس كااليي"
تبصرة  -1رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصرة  -2مدت مأموريت اعضاي موضبوب بنبدهاي  8 ،7و  9پنجسبال اسبت ،و آنبان را
نميتوان از م ان اعضاي ه ئتمديره و كاركنان "سازمان" انتخاب كرد.
تبصرة  -3انتخاب مجدد اعضاي موضوب بندهاي 8 ،7و  9اين ماده حداكثر براي دو دوره
اميانپذير خواهد بود.
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تبصرة  -4اعضاي موضوب بند  ،9فقط در جلسات مربو به تصم مگ ري همبان ببورس
شركت ميكنند.
مادة  . 4وظايف "شورا" به شرح زير ميباشد:
 .1اتخاذ تداب ر الزم جهت ساماندهي و توسعة بازار اوراق بهادار و اِعمال نظبارت عال به ببر
اجراي اين قانون.
 .2تع ن س استها و خطمشي بازار اوراق بهادار در قال س استهاي كلي نظام و قوان ن
و مقررات مربو .
 .3پ شنهاد آي ننامههاي الزم براي اجراي اين قانون جهت تصوي ه ئت وزيران.
 .4تصوي ابزارهاي مالي جديد.
 .5صدور ،تعل ق ،و لغو مجوز فعال ت "بورس"ها" ،بازارهاي خارج از بورس" "،شبركتهاي
سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه" و "شركتهاي تأم ن سرمايه".
 .6تصوي بودجه و صورتهاي مالي "سازمان".
 .7نظارت بر فعال ت و رس دگي به شيايت از "سازمان".
 .8تصوي نوب و م زان وصوليهاي "سازمان" و نظارت بر آنها.
 .9انتخاب بازرس/حسابرس "سازمان" و تع ن حقالزحمة آن.
 .10انتخاب اعضاي ه ئتمدير "سازمان".
 .11تع ن حقوق و مزاياي ري و اعضاي ه ئتمدير "سازمان".
 .12انتخاب اعضاي "ه ئتداوري" و تع ن حقالزحمة آنان.
 .13اعطاي مجوز به"بورس"بهمنظور عرضة اوراق بهادار شركتهاي پذيرفتهشبد خبود در
بازارهاي خارجي.
 .14اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به "بورس".
 .15اعطاي مجوز به "بورس" جهت معامالت اشخاص خارجي در "بورس".
 .16ساير اموري كه به تشخ ص ه ئتوزيران ،به بازار اوراق بهادار مربو باشد.
تبصره – مصوبات شورا پ از تأي د وزير امور اقتصادي و دارايي الزماجراء خواهد بود.
مادة " .5سازمان "،مؤسسة عمومي غ ردولتي است كه داراي شخص ت حقوقي و مالي مستقل بوده و
از محل كارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شركتها در "بورس"هبا و سباير درآمبدها اداره
خواهد شد .منابع الزم براي آغاز فعال ت و راهاندازي سازمان يادشده از محل وجوه اماني شوراي بورس
نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأم ن ميشود.
تبصره -اساسنامه و تشي الت "سازمان" حداكثر ظرف سهماه از تباري تصبوي ايبن قبانون
توسط "شورا" ته ه و به تصوي ه ئت وزيران خواهد رس د.

5

مادة  .6ه ئتمدير "سازمان" داراي  5عضو است كبه از م بان افبراد امب ن و داراي حسنشبهرت و
"شبورا" و ببا تصبوي
تجربه در رشتة مالي منحصراً از كارشناسان بخ غ ردولتي به پ شنهاد رئ
"شورا" انتخاب ميشوند .رئ "شورا" حيم اعضاي ه ئتمديره را صادر ميكند.
مادة  .7وظايف و اخت ارات ه ئتمدير "سازمان" به شرح زير است:
 .1ته ه آي ننامههاي الزم براي اجراي اين قانون و پ شنهاد آن به شورا.
 .2ته ه و تدوين دستورالعملهاي اجرايي اين قانون.
 .3نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربو .
 .4ثبت و صدور مجوز "عرضة عمومي" اوراق بهادار و نظارت بر آن.
 .5درخواست صدور ،تعل ق و لغو مجوز تأس "بورس"ها و ساير نهادهايي كه تصوي آنها
بر عهد "شورا"ست.
"كانونها" و "نهادهاي مالي" موضوب اين قانون كبه در
 .6صدور ،تعل ق و لغو مجوز تأس
حوز عمل مستق م "شورا" ن ست.
 .7تصوي اساسنامة "بورسها" "،كانونها "،و "نهادهاي مالي" موضوب اين قانون.
 .8اتخاذ تداب ر الزم جهت پ گ ري از وقوب تخلفات در بازار اوراق بهادار.
 .9اعالم آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعالم آنها طببق ايبن قبانون ببر عهبد
"سازمان" است به مراجع ذيصالح و پيگ ري آنها.
 .10ارائة صورتهاي مبالي و گزارشهباي ادواري در مبورد عمليبرد "سبازمان" و همچنب ن
وضع ت بازار اوراق بهادار به "شورا".
 .11اتخبباذ تببداب ر ضببروري وانجببام اقببدامات الزم بببه منظببور حمايببت از حقببوق و منببافع
سرمايهگذاران در بازار اوراق بهادار.
 .12ايجاد هماهنگيهاي الزم در بازار اوراق بهادار و همياري با ساير نهادهاي س استگذاري
و نظارتي.
 .13پ شنهاد بهكارگ ري "ابزارهاي مالي" جديد در بازار اوراق بهادار به شورا.
 .14نظارت بر سرمايهگذاري اشخاص حق قي و حقوقي خارجي در "بورس".
 .15ته ة بودجه و پ شنهاد انواب درآمدها و نرخهاي خدمات "سازمان" جهت تصوي توسط
"شورا".
 .16تصوي سقف نرخهاي خدمات و كارمزدهاي "بورس "،و ساير "نهادهاي مالي" موضبوب
اين قانون.
 .17صدور تأي دنامة "سازمان" قبل از ثبت شركتهاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركتها
و نظارت "سازمان" بر آن شركتها.
 .18بررسي و نظارت بر افشاي اطالعات بااهم ت توسط شركتهاي ثبتشده نزد "سازمان".
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 .19همياري نزديک و هماهنگي با مراجع حسابداري ببهويژه ه ئبت تبدوين اسبتانداردهاي
حسابرسي.
 .20انجام تحق قات كالن و بلندمدت براي تدوين س استهاي آتي بازار اوراق بهادار.
 .21همياري و مشاركت با مراجع ب نالمللي و پ وستن به سبازمانهاي مبرتبط منطقبهاي و
جهاني.
 .22انجام ساير اموري كه از طرف "شورا" به "سازمان" محول شده باشد.
مادة  .8مدت عضويت هر يک از اعضاي ه ئتمديره پنجسال است و انتخاب مجبدد آنبان ببراي يبک
دور ديگر بالمانع است.
مادة  .9ري

ه ئتمدير "سازمان" از ب ن اعضاي ه ئتمديره به پ شنهاد اعضا و تصبوي "شبورا"

براي مدت سيماه تع ن خواهد شد.
تبصرة  -1ري ه ئتمديره" ،ري " سازمان و باالترين مقام اجرايي آن خواهد بود.
"سازمان" در اساسنامة "سازمان" تع ب ن خواهبد
تبصرة  -2وظايف و حدود اخت ارات ري
شد.
مادة  .10اشتغال اعضاي ه ئتمديره به صورت موظف و تماموقت بوده و به ه چوجه حق اشبتغال يبا
پذيرش مسئول ت ديگري در ساير دستگاهها ،بنگاهها و نهادها اعم از دولتبي و غ ردولتبي را نخواهنبد
داشت.
مادة  .11در صورت بركناري ،فوت و يا استعفاي هر يک از اعضباي ه ئتمبديره ،جانشب ن وي ببراي
مدت باقيمانده ،ظرف پانزدهروز حس مورد بهترت
بركناري در اساسنامة "سازمان" ق د خواهد شد.

مقرر در ماد ( )6منصوب خواهبد شبد .شبرايط

مادة  .12اعضاي ه ئتمديره قبل از شروب بهكار در "سازمان" موظفاند در جلسة "شورا" سوگند ياد
كنند كه وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بيطرفبي را
به كار برند و كل ة تصم ماتي را كه ميگ رند مقبرون ببه صبالح كشبور ببوده و رعايبت حفبظ اسبرار
"سازمان" و ه ئتمديره را بنمايند .متن سوگندنامه در اساسنامة "سازمان" مندرج خواهد شد.
مادة  .13حقوق و مزاياي ري

و اعضاي ه ئتمدير "سازمان" از محل بودجة "سازمان" پرداخبت

ميشود.
تبصره -حق حضور اعضاي غ ردولتي "شورا" در جلسات شورا ،به پ شنهاد رئ
تصوي "شورا" تع ن و از محل بودجة "سازمان" پرداخت ميشود.
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"شورا" و با

مادة  .14در بدو انتصاب و خاتمة عضويت ،اعضاي ه ئتمديره بايد فهرست داراييهاي خود ،همسر ،و
افراد تحتتيفل خود را به "شورا" گزارش نمايند.
مادة  .15حسابرس/بازرس "سازمان "،از ب ن مؤسسات حسابرسي عضو جامعة حسابداران رسمي براي
يکسال توسط "شورا" انتخاب ميشود؛ انتخاب حسبابرس/بازرس حبداكثر ببراي دو دوره اميانپبذير
خواهد بود.
مادة  .16انجام هر گونه معامالت اوراق بهادار ثبتشده يا در شرف ثببت نبزد "سبازمان" يبا هرگونبه
فعال ت و مشاركت مستق م يا غ رمستق م در انجام معامالت مذكور توسط اعضاي "شورا" "،سازمان"،
مديران و شركاي مؤسسة حسابرسي "سازمان" و ن ز اشخاص تحت تيفل آنها ممنوب است.
مادة  .17اعضاي "شورا" و "سازمان" موظفاند ،فعال تهاي اقتصادي و مالي خود و همچن ن مشاغل
تماموقت يا پارهوقت خود را كه طي دو سال اخ ر به آن اشتغال داشبتهاند يبا دارنبد ،ببه رئب
قضائ ه گزارش دهند.

قبو

مادة  .18اعضاي "شورا" "،سازمان "،مديران و شركاي مؤسسبة حسابرسبي "سبازمان" ميلبفانبد از
افشاي مستق م يا غ رمستق م اطالعات محرمانهاي كه در اجراي وظايف خود از آنها مطلع ميشبوند،
حتي پ از خاتمة دوران تصدي خود ،خودداري كنند .متخلف به مجازاتهاي مقرر در ماد ( )46اين
قانون محيوم ميشود.
مادة " .19سازمان" ميتواند در اجراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان كل كشور ،اطالعات مورد
ن از در چارچوب اين قانون را از كل ة بانکها ،مؤسسبات اعتبباري ،شبركتهاي دولتبي ،دسبتگاههاي
دولتي و عمومي ،از جمله دستگاههايي كه شمول حيم نسبت به آنها مسبتلزم ذكبر يبا تصبريم نبام
آنهاست و ن ز اشخاص حق قي يا حقوقي غ ردولتي مطالبه نمايد .كل ة دستگاهها و اشبخاص مبذكور
ميلفاند اطالعات موردن از "سازمان" را در موعد تع نشده ارائه نمايند.
فصل سوم :بازار اوليه
مادة " .20عرضة عمومي" اوراق بهادار در " بازار اول ه" منو به ثبت آن نبزد "سبازمان" ببا رعايبت
مقررات اين قانون ميباشد ،و "عرضة عمومي" اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد ايبن قبانون
ممنوب است.
مادة  .21ثبت اوراق بهادار نبزد "سبازمان" ببهمنظور حصبول اطم نبان از رعايبت مقبررات قبانوني و
مصوبات "سازمان" و شفاف ت اطالعاتي بوده و بهمنزلة تأي د مزايا ،تضبم ن سبودآوري و يبا توصب ه و
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سفارشي در مورد شركتها يا طرحهاي مرتبط با اوراق بهادار توسط "سازمان" نميباشد .اين موضبوب
بايد در "اعالم ة پذيرهنويسي" ق د گردد.
مرادة  .22ناشببر موظبف اسبت تقاضبباي ثببت اوراق بهببادار را همبراه ببا "ب ان بة ثببت" و "اعالم بة
پذيرهنويسي" جهت اخذ مجوز عرضة عمومي به "سازمان" تسل م نمايد.
تبصره -فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار ،محتويات "ب ان ة ثببت" و "اعالم بة پذيرهنويسبي" كبه
بايد به "سازمان" تسل م شود و ن ز چگونگي انتشبار "اعالم بة پذيرهنويسبي" و نحبو
هماهنگي ب ن مرجع ثبت شبركتها و "سبازمان" ببهموج دسبتورالعملي اسبت كبه
توسط "سازمان" تنظ م و به تأي د "شورا" ميرسد.
مادة " .23سازمان" پ

از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطم نان از انطباق آنها با

مقررات ،نسبت به تأي د "اعالم ة پذيرهنويسي" اقدام ميكند.
تبصرة " -1عرضة عمومي" اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجبام پبذيرد كبه "سبازمان" تع ب ن
ميكند .مدت مبذكور از سبيروز تجباوز نخواهبد كبرد" .سبازمان" ميتوانبد مبدت
پذيرهنويسي را با تقاضاي "ناشر" و احراز ادلة موجه حداكثر بهمدت سبي روز ديگبر
تمديد كند.
تبصرة " -2ناشر" موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پ از اتمام مهلبت "عرضبة عمبومي"،
"سازمان" را از نتايج توزيع و فروش اوراق بهبادار از طريقبي كبه "سبازمان" معب ن
خواهد نمود ،مطلع نمايد .نحو برخورد" ناشر" درخصبوص عبدم فبروش كامبل ،در
"اعالم ة پذيرهنويسي" مشخص ميشود.
تبصرة  -3استفاده از وجوه تأديهشده ،پ از تأي بد تيم بل فرآينبد "عرضبة عمبومي" توسبط
"سازمان "،مجاز است.
تبصرة  -4در صورت عدم تيم ل فرآيند "عرضة عمومي "،وجبوه گردآوريشبده بايبد حبداكثر
ظرف مدت پانزده روز به سرمايهگذاران عودت داده شود.
مادة  .24اگر "سازمان" فرم تقاضاي تيم لشده و ضمائم ارسالي را براي ثببت و اخبذ مجبوز انتشبار
اوراق بهادار ناقص تشخ ص دهد ،طي مدت سيروز مرات را به اطبالب "ناشبر" رسبانده و درخواسبت
اصالح ه مينمايد" .سازمان" در صورت كامل بودن مدارک ،موظف اسبت حبداكثر ظبرف سبيروز از
تاري ثبت درخواست در سازمان ،مرات موافقت يا عدمموافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به "ناشبر"
اعالم كند.
مادة  .25از تاري الزماالجراشدن اين قانون ،براي ثبت شركتهاي سبهامي عبام يبا افبزاي
آنها ،اجاز انتشار "اعالم ة پذيرهنويسي" توسط مرجع ثببت شبركتها ،پب
صادر ميشود.
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سبرماية

از موافقبت "سبازمان"

مادة  .26از تاري الزماالجراشدن اين قانون ،وظايف و اخت ارات بانک مركزي جمهوري اسالمي ايبران
موضوب ماد ( )4قانون نحو انتشار اوراق مشاركت ،مصوب  1376/6/30به "سازمان" واگذار ميشود.
تبصره -اوراق مشاركتي كه به موج اين قانون معاف از ثبت نزد "سبازمان" باشبد ،از شبمول
اين ماده مستثني است.
مادة  .27اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان "معاف" است:
.1
.2

اوراق مشاركت دولت ،بانک مركزي و شهرداريها
اوراق مشاركت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالي و اعتبباري تحتنظبارت بانبک
مركزي
اوراق بهادار عرضهشده در "عرضههاي خصوصي"
سهام هر شركت سهامي عامي كه كل حقوق صاحبان سهام آن كمتر از رقم تع نشده
توسط "سازمان" باشد.
ساير اوراق بهاداري كه به تشخ ص "شورا" ن از به ثبت نداشته باشبند ،از قب بل اوراق
منتشره توسط سازمانها و مراجع قانوني ديگر.
تبصره" -ناشر" اوراق بهاداري كه از ثبت معباف اسبت ،موظبف اسبت مشخصبات و
خصوص ات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آن را طبق شبرايطي كبه
"سازمان" تع ن ميكند ،به "سازمان" گزارش كند.

مادة  .28تأس

"بورس"ها" ،بازارهاي خارج از بورس"و"نهادهاي مالي" موضوب اين قانون منو به

.3
.4
.5

ثبت نزد" سازمان" است و فعال ت آنها تحت نظارت "سازمان" انجام ميشود.
مادة  .29صالح ت حرفبهاي اعضباي ه ئتمبديره و مبديران ،حبداقل سبرمايه ،موضبوب فعال بت در
اساسنامه ،نحو گزارشدهي و نوب گزارشهاي ويژ حسابرسي "نهادهاي مالي" موضوب اين قانون ،بايد
به تأي د "سازمان" برسد.
فصل چهارم :بازار ثانويه
مادة  .30پذيرش اوراق بهادار در"بورس" طبق دستورالعملي است كه به پ شنهاد هر "ببورس" و ببه
تصوي "سازمان" ميرسد" .بورس" مجاز به پذيرش اوراق بهاداري ن ست كبه نبزد "سبازمان" ثببت
نشده است.
تبصره .اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول اين ماده مستثني است.
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مادة " .31بورس" ميلف است فهرست ،تعداد و ق مت اوراق بهادار معاملهشده در روزهباي معاملبه را
طبق ضوابط مصوب "سازمان" ته ه و به اطالب عموم برساند .اين فهرست در حيم سند رسمي اسبت،
و در سوابق بورس نگاهداري خواهد شد.
مادة " .32سازمان" مجاز است با تشخ ص شرايط اضطراري ،دستور تعط ل و يا توقف انجام معامالت
هر يک از "بورس"ها را ،حداكثر به مدت سه روز كاري صادر نمايد .در صورت تداوم شرايط اضطراري،
مدت مزبور با تصوي "شورا" قابل تمديد خواهد بود.
تبصره -شرايط اضطرار براساس آن دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه به پ شنهاد "سازمان"
به تأي د "شورا" ميرسد.
مادة  .33شروب به فعال ت "كارگزاري" "،كارگزاري/معاملهگري" و "بازارگرداني" به هر شيل و تحت
هر عنوان ،منبو ببه عضبويت در "كبانون" مرببو و رعايبت مقبررات ايبن قبانون و آيب ننامبهها و
دستورالعملهاي اجرايي آن است.
تبصره -تا زماني كه "كانونِ" "كارگزاران/معاملهگران" و "بازارگردانان" تشي ل نشده اسبت،
وظايف مربو به آن "كانون" را "سازمان" انجام ميدهد .هنگاميكه تعداد اعضباي
"كبببانون" در سبببطم كشبببور ببببه يبببازده نفبببر رسببب د ،تشبببي ل "كبببانونِ"
"كارگزاران/معاملهگران" و "بازارگردانان" الزامي است.
مادة  .34فعال ت "كارگزاري" "،كارگزاري/معاملهگري" و "بازارگرداني" در هر "ببورس" موكبول ببه
پذيرش در آن "بورس "،طبق دستورالعملي است كه به پ شنهاد "بورس" به تأي د "سازمان" ميرسد.
مررادة  .35ه ئتمببدير "بببورس" بببه تخلفببات انضببباطي "كببارگزاران" "،كارگزار/معاملببهگران"،
"بازارگردانان" "،ناشران" و ساير اعضاي خود از هريک از مقررات اين قانون يا آي ننامبههاي ذيرببط
طبق آي ننامة انضباطي خود رس دگي مينمايد .رأي "بورس" به مبدت يکمباه از تباري اببالق قاببل
تجديدنظر در "سازمان" ميباشد .رأي "سازمان" قطعي و الزماالجرا ميباشد.
مررادة  .36اختالفببات ببب ن "كببارگزاران" "،بازارگردانببان" "،كارگزار/معاملببهگران" "،مشبباوران
سرمايهگذاري" "،ناشران "،سرمايهگذاران ،و ساير اشخاص ذيربط ناشي از فعال ت حرفهاي آنهبا ،در
صورت عدم سازش در "كانون"ها توسط "ه ئت داوري" رس دگي ميشود.
مادة " .37ه ئت داوري" متشيل از سه عضو ميباشد كه يک عضو توسط ري

قو قضاي ه از بب ن

قضات باتجربه و دو عضو از ب ن صاح نظران در زم نههاي اقتصادي و مالي به پ شنهاد "سبازمان" و
تأي د "شورا" به اختالفات رس دگي مينمايند .ري قو قضاي ه و "سازمان" با تأي د "شورا" عالوه بر
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نمايند اصلي خود ،هريک عضو عليالبدلي تع ن و معرفي مينمايند تا در صورت غ بت عضبو اصبلي
مربو در "ه ئتداوري" شركت نمايند .شرايط عضو عليالبدل همانند عضو اصلي ميباشد.
تبصرة  -1رياست "ه ئت داوري" با نمايند قو قضائ ه خواهد بود.
تبصرة  -2مدت مأموريت اعضاي اصلي و عليالبدل دوسال ميباشد و انتخاب مجدد آنان حبداكثر
براي دو دور ديگر بالمانع است.
تبصرة " -3ه ئت داوري" داراي دب رخانهاي است كه در محل "سازمان" تشي ل ميگردد.
تبصرة  -4بودجة "ه ئت داوري" در قال بودجة "سازمان" منظور و پرداخت ميشود.
تبصرة  -5آراي صادر شده از سوي "ه ئت داوري" قطعي و الزماالجراست و اجراي آن ببه عهبد
ادارهها و دواير اجراي ثبت اسناد و امالک ميباشد.
مادة  .38در صورتيكه "كارگزار" "،كارگزار/معاملهگر" "،بازارگردان" "،مشاور سرمايهگذاري "،و ساير
تشيلهاي مشابه درخواست كنارهگ ري موقت يا دائم از فعال ت خود را داشبته باشبند ،مراتب را ببه
"سازمان" "،كانون" و ن ز به "بورس" مربوطه اعالم نموده و مجوز فعال ت خود را نزد "كانون" توديع
مينمايند .تضم نها و وثايق مربو تا تع ن تيل ف معامالت انجامشده و ساير تعهدات آنها به قبوت
خود باقي خواهبد مانبد .قسبمت اخ بر ايبن مباده نسببت ببه "كبارگزاران" "،كارگزار/معاملبهگران"،
"بازارگردانان" "،مشاوران سرمايهگذاري "،و ساير تشيلهاي مشابه كه عضويت آنهبا براسباس مباد
( )35اين قانون تعل ق يا لغو ميشود ،ن ز مجري است.
مادة " .39كارگزاران" "،كارگزار/معاملبهگران" "،بازارگردانبان" "،مشباوران سبرمايهگذاري "،و سباير
تشيلهاي مشابه ملزماند طبق دستورالعملي كه توسط "سازمان" تنظ م و ابالق ميشود ،گزارشهباي
الزم را ته ه و به مراجع ذيربط تسل م نمايند.
فصل پنجم :اطالعرساني در بازارهاي اوليه و ثانويه
مادة " .40سازمان" موظف است ترت بي اتخاذ نمايد تا مجموعة اطالعاتي كبه در فراينبد ثببت اوراق
بهادار به دست ميآورد ،حداكثر ظرف مدت پانزده روز ،طبق آي ننامة مربوطه در دسترس عموم قبرار
گ رد.
مادة " .41سازمان" موظف است "بورس"هبا" ،ناشبرانِ" اوراق بهبادار"،كبارگزاران" "،معاملبهگران"
"بازارگردانان" "،مشاوران سرمايهگذاري "،و كل ة تشيلهاي فعال در بازار سبرمايه را ملبزم نمايبد تبا
براسباس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشبور ،اطالعبات جبامع فعال بت خبود را انتشبار
دهند.
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مادة " .42ناشر" اوراق بهادار موظف است صورتهاي مالي را طببق مقبررات قبانوني ،اسبتانداردهاي
حسابداري و گزارشدهي مالي و آي ننامهها و دستورالعملهاي اجرايبي كبه توسبط "سبازمان" اببالق
ميشود ،ته ه كند.
مادة " .43ناشر" "،شركت تأم ن سرمايه "،حسابرس و "ارزشيابان" و مشاوران حقوقي ناشر ،مسئول
جبران خسارات وارده به سرمايهگذاراني هستند كه در اثر قصبور ،تقصب ر ،تخلبف و يبا ببهدل ل ارائبة
اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اول ه كه ناشي از فعل يا ترکفعل آنها باشد ،متضرر گرديدهاند.
تبصرة  -1خسارتديدگان موضوب اين ماده ،ميتوانند حداكثر ظرف مدت يکسال پ از تاري
كشف تخلف به ه ئتمدير "بورس" يا "ه ئت داوري" شيايت كنند ،مشبرو ببر
اين كه ب از سه سال از عرضة عمومي توسط "ناشر" نگذشته باشد.
تبصرة  -2فقط اشخاصي كه اوراق بهادار ناشر موضوب اين ماده را قبل از كشف و اعالم تخلبف
خريده باشند ،مجاز به ادعاي خسارت ميباشند.
مادة " .44سازمان" ميتواند در صورت آگاهي از ارائة اطالعات خالف واقع ،ناقص يبا گمبراهكننبده از
طرف "ناشر" در "ب ان ة ثبت" يا "اعالم بة پذيرهنويسبي" "،عرضبة عمبومي" اوراق بهبادار را در هبر
مرحلهاي كه باشد ،متوقف كند.
مادة  .45هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از "سازمان" دريافت كرده است ،ميلف است
حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي كه توسط "سازمان" تع ن خواهد شبد ،ببه "سبازمان"
ارائه نمايد:
 .1صورتهاي مالي ساالنة حسابرسيشده.
 .2صببورتهاي مببالي م بباندورهاي شببامل صببورتهاي مببالي  6ماهببة حسابرسيشببده ،و
صورتهاي مالي سهماهه
 .3گزارش ه ئتمديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس
 .4اطالعاتي كه اثر با اهم تي بر ق مت اوراق بهادار و تصم م سرمايهگذاران دارد.
فصل ششم :جرايم و مجازاتها
مادة  .46اشخاص زير به حب

تعزيري از سه ماه تا يک سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر

سود بهدست آمده يا زيان متحملنشده يا هر دو مجازات محيوم خواهند شد:
 .1هر شخصي كه "اطالعات نهاني" مربو به اوراق بهادار موضوب اين قانون را كه حس
وظ فه در اخت ار وي قرارگرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع
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اشخاصي كه از طرف آنها به هرعنوان نمايندگي داشته باشد ،قبل از انتشار عمومي ،مورد
استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غ ر موارد مقرر فراهم نمايد.
 .2هر شخصي كه با استفاده از "اطالعات نهاني" به معامالت اوراق بهادار مبادرت نمايد.
 .3هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراهكننده از روند معامالت اوراق
بهادار يا ايجاد ق متهاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود.
 .4هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا "اعالم ة
پذيرهنويسي" بهمنظور عرضة عمومي اوراق بهادار نمايد.
تبصرة  -1اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي "اطالعات نهاني" شركت شناخته
ميشوند:
الف) مديران شركت شامل اعضاي ه ئتمديره ،ه ئتعامل ،مديرعامل و
معاونان آنان.
ب) بازرسان ،مشاوران ،حسابداران ،حسابرسان و وكالي شركت.
ج) سهامداراني كه به تنهايي و يا به همراه افراد تحتتيفل خود ،ب از ده
درصد سهام شركت را در اخت ار دارند يا نمايندگان آنان.
د) مديرعامل و اعضاي ه ئتمديره و مديران ذيربط يا نمايندگان
شركتهاي مادر (هلدينگ) كه مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي
حداقل يک عضو در ه ئتمدير شركت سرمايهپذير باشند.
هب) ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف ،اخت ارات و يا موقع ت خود به
"اطالعات نهاني" دسترسي دارند.
تبصرة  -2اشخاص موضوب تبصر يک اين ماده موظفاند آن بخ از معامالت اوراق
بهادار خود را كه مبتني بر"اطالعات نهاني" نباشد ،ظرف پانزده روز پ از
انجام معامله ،به "سازمان" و "بورس" مربو گزارش كنند.
مادة  .47اشخاصي كه اطالعات خالف واقع يا مستندات جعلي را به "سازمان" و يا "بورس" ارائه
نمايند يا تصديق كنند و يا اطالعات ،اسناد و يا مدارک جعلي را در ته ة گزارشهاي موضوب اين قانون
مورد استفاده قرار دهند ،حس مورد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسالمي مصوب
 1375/3/6محيوم خواهند شد.
مادة " .48كارگزار" "،كارگزار/معاملهگر" "،بازارگردان" و "مشاور سرمايهگذاري" كه اسرار اشخاصي
را كه برحس وظ فه از آنها مطلع شده يا در اخت ار وي قرار دارد ،بدون مجوز افشاء نمايد ،به
مجازاتهاي مقرر در ماد ( )648قانون مجازات اسالمي مصوب  1375/3/6محيوم خواهد شد.
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مادة  .49اشخاص زير به حب تعزيري از يکماه تا ش ماه يا به جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر
سود بهدست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محيوم خواهند شد:
 .1هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هرعنوان به فعال تهايي از قب ل
"كارگزاري" "،كارگزار/معاملهگر"ي يا "بازارگرداني" كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت
نمايد يا خود را تحت هر يک از عناوين مزبور معرفي كند.
 .2هر شخصي كه به موج اين قانون ميلف به ارائة تمام يا قسمتي از اطالعات ،اسناد و يا
مدارک مهم به "سازمان" و يا "بورس" مربو بوده و از انجام آن خودداري كند.
 .3هر شخصي كه مسئول ته ة اسناد ،مدارک ،اطالعات" ،ب ان ة ثبت" يا "اعالم ة
پذيرهنويسي" و امثال آنها جهت ارائه به "سازمان" ميباشد و ن ز هر شخصي كه
مسؤول ت بررسي و اظهارنظر يا ته ة گزارش مالي ،فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق
مستندات و اطالعات مذكور را برعهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين
قانون تخلف نمايد.
 .4هر شخصي كه عالماً و عامداً هرگونه اطالعات ،اسناد ،مدارک يا گزارشهاي خالف واقع
مربو به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.
مادة " .50كارگزار" "،كارگزار/معاملهگر" يا "بازارگرداني" كه اوراق بهادار و وجوهي را كه براي انجام
معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ،برخالف مقررات
و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار دهد ،به مجازاتهاي مقرر در ماد ( )674قانون مجازات
اسالمي مصوب  1375/3/6محيوم خواهد شد.
مادة  .51در صورت ارتياب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ،مجازاتهاي
پ ب نيشده بر حس مورد دربار آن دسته از اشخاص حق قي اعمال ميشود كه از طرف اشخاص
حقوقي يادشده ،مسئول ت تصم مگ ري را بر عهده داشتهاند.
مادة " .52سازمان" ميلف است مستندات و مدارک مربو به جرائم موضوب اين قانون را گردآوري
كرده و به مراجع قضايي ذيصالح اعالم نموده و حس مورد موضوب را بهعنوان شاكي پ گ ري نمايد.
چنانچه در اثر جرائم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ،زيانديده ميتواند براي
جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده و وفق مقررات ،دادخواست ضرر و زيان تسل م نمايد.
فصل هفتم :مقررات متفرقه
مادة " .53كارگزاران" "كارگزاران/معاملهگران" "بازارگردانان" و ساير فعاالن بازار اوراق بهادار ميلفند
ظرف ش ماه از تشي ل "سازمان" نسبت به ايجاد "كانون" خود ،پ از تصوي اساسبنامة آن اقبدام
كنند.
مادة  .54ه چ سهامدار حق قي يا حقوقي ،نميتواند ب
را بهطور مستق م يا غ رمستق م در مالي ت داشته باشد.
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از دو و ن م درصد ( )2%/5از سهام "بورس"

مادة  .55ه چ سهامدار حق قي يبا حقبوقي نميتوانبد بب

از پبنج درصبد ( )5%از سبهام "شبركت

سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه" را بهطور مستق م يا غ رمستق م در مالي بت داشبته
باشد.
مادة  .56پ

از تشي ل "سازمان "،كل ة سوابق ،اسناد و مدارک شوراي بورس موضوب قانون تأس

بورس اوراق بهادار تهران ،مصوب  ،1345به "سازمان" منتقل ميشود.
مادة  .57اموال و داراييهاي سازمان كارگزاران بورسهاي موجود اعم از منقبول و غ رمنقبول ،وجبوه
نقد ،سپردههاي ببانيي و اوراق بهبادار ،حقبوق و تعهبدات و سباير داراييهبا پب از كسبر ببدهيها و
"سبازمان "،نماينبد منتخب
همچن ن وجوه ذخ ر گسترش "بورس "،در كم تهاي مرك از رئ
كارگزاران "بورس" مربو و نمايند "شبورا" احصبا و حسب ضبرورت و ن باز بب ن شبركت سبهامي
"بورس" مربو و "سازمان" ببهترت ببهعنوان سبرمايه و منبابع مبالي در اخت بار تسبه م ميشبود.
تصم مات اين كم ته پ از تصوي وزير امور اقتصاد و دارايي الزماالجرا ميباشد.
تبصره -سوابق كاركنان "سازمان كارگزاران" هر "ببورس "،ببهموج مقبررات قبانون كبار
بازخريد ميگردد.
مادة  .58دولت اقدامات الزم براي فعالكردن بورسهاي كبااليي و تطب بق آن ببا ايبن قبانون و ارائبة
راهكارهاي قانوني موردن از را بهعمل خواهد آورد.
مادة  .59اين قانون چهارماه پ

از تصوي بهطور كامبل الزماالجبرا اسبت و ه ئبت وزيبران و سباير

مراجع مذكور در اين قانون ،موظفاند به نحوي اقدام نمايند كه مقررات اجرايي و سازماني و تشي الت
مناس اجرايي اين قانون ،ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصوي رس ده باشد.
مادة  .60پ

از انقضاي مهلتهاي مقرر در اين قبانون ،قبانون تأسب

ببورس اوراق بهبادار مصبوب

 1345/2/27و كل ة قوان ن و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است ،لغو ميشود.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و ب ست و نه تبصره در جلسة علني روز سهشنبه مورخ آول آذرمباه
ييهزار و س صد و هشتاد و چهار مجل شبوراي اسبالمي تصبوي و در تباري  1384/9/2ببه تأي بد
شوراي نگهبان رس د.
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