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 بهه موبه مهاد ( )3ايهن قهانون تشهيل
ميشود ،و بعد از اين "شورا" ناملده ميشود.
 .2سازمان بورس و اوراق بهادار :سازماني است كه به موب ماد ( )5اين قانون تشيل ميشود ،و
بعد از اين "سازمان" ناملده ميشود.
 .3بورس اوراق بهادار :بازاري متشي و خودانتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا
معامله گران طبق مقررات اين قانون ،مورد دادوستد قرار ميگلرد .بورس اوراق بهادار (كه از ايهن په
بورس ناملده ميشود) در قال شركت سهامي عام تأسل و اداره ميشود.
 .4هيئتداوري :هلئتي است كه به موب ماد  37اين قانون تشيل ميشود.
.5كانون :كانونهاي كارگزاران ،معاملهگران ،بازارگردانان ،مشهاوران ،ناشهران ،سهرمايهگهااران و سهاير
مجامع مشابه ،تشي هاي خود انتظامي است كه بهمنظور تنظلم روابط بلن اشخاصهي كهه طبهق ايهن
قانون به فعاللت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند ،طبق دستورالعم هاي مصوب "سازمان" بهصهورت
مؤسسة غلردولتي ،غلرتجاري و غلرانتفاعي به ثبت ميرسند.
 .6تشكل خودانتظام :تشيلي است كه براي حسن انجام وظايفي كه به موب اين قهانون بهر عههده
دارد و همچنلن براي تنظلم فعاللتهاي حرفهاي خود و انتظامبخشلدن به روابط بلن اعضا ،مجاز است
ضوابط و استانداردهاي حرفهاي و انضباطي را كه الزم ميداند ،با رعايت اين قانون ،وضع و ابرا كند.
 .7شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه :شركتي است كهه امهور مربهوه بهه
ثبت ،نگهداري ،انتقال ماليلت اوراق بهادار و تسوية وبوه را انجام ميدهد.
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 .8بازارهاي خارج از بورس :بازاري است در قال شبية ارتبهاه اليترونلهک يها غلراليترونلهک كهه
معامالت اوراق بهادار در آن بر پاية مااكره صورت ميگلرد.
 .9بازار اوليه :بازاري است كه اوللن عرضه و پهايرهنويسهي اوراق بههادار بديداالنتشهار در آن انجهام
ميشود و منابع حاص از عرضة اوراق بهادار در اختلار ناشر قرار ميگلرد.

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

از عرضة اولله ،در آن مورد دادوستد قرار ميگلرد.

 .11بازار مشتقه :بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اختلار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا 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 بههحسهاب آنهها و يها
بهنام و حساب خود معامله ميكند.
 .15بازارگردان :كارگزار/معامله گري است كه با اخا مجوز الزم بها تعههد بهه افهزايد نقدشهوندگي و
تنظلم عرضهوتقاضاي اوراق بهادار معهلن و تحديهد دامنهة نوسهان قلمهت آن ،بهه دادوسهتد آن اوراق
ميپردازد.
 .16مشاور سرمايهگذاري :شخص حقوقي است كه در قال قراردادي مشخص ،دربار خريهدوفروش
اوراق بهادار ،به سرمايهگاار مشاوره ميدهد.
 .17سبدگردان :شخص حقوقي است كه در قال

قراردادي مشخص و به منظهور كسه

انتفهاب ،بهه

خريدوفروش اوراق بهادار براي سرمايهگاار ميپردازد.
 .18شركت تأمين سرمايه :شهركتي اسهت كهه بههعنهوان واسهطه بهلن ناشهر اوراق بههادار و عامهة
سرمايه گااران فعاللت ميكند ،و ميتواند فعاللتهاي كارگزاري ،معاملههگهري ،بهازارگرداني ،مشهاوره،
سبدگرداني ،پايرهنويسي ،تعهد پايرهنويسي و فعاللتهاي مشابه را با اخا مجهوز از "سهازمان" انجهام
دهد.
 .19صندوق بازنشستگي :صندوق سرمايهگااريي اسهت كهه بها اسهتفاده از طهرحههاي په انهداز و
سرمايهگااري ،مزاياي تيمللي را براي دوران بازنشستگي اعضاي آن فراهم ميكند.
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 .20صندوق سرمايهگذاري :نهادي مالي است كه فعاللت اصلي آن سهرمايهگهااري در اوراق بههادار
ميباشد و ماليان آن به نسبت سرمايهگااري خود ،در سود و زيان صندوق شريکاند.
 .21نهادهاي مالي :منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهاداراند كهه از آن بملهه مهيتهوان بهه
"كههارگزاران" "،كارگزاران/معاملهههگههران" "،بازارگردانههان" "،مشههاوران سههرمايهگههااري" "،مؤسسههات
رتبهبندي" "،صندوقهاي سرمايهگهااري" "،شهركتههاي سهرمايهگهااري" "،شهركتههاي پهردازش
اطالعات مالي" "،شركتهاي تأملن سرمايه" و "صندوقهاي بازنشستگي" اشاره كرد.
 .22شركت مادر (هلدينگ) :شركتي كه با سرمايهگااري در شركت سرمايهپاير بهت كس انتفاب،
آنقدر حق رأي كس ميكند كه براي كنترل عمللات شركت ،هلئتمهديره را انتخهاب كنهد و يها در
انتخاب اعضاي هلئتمديره مؤثر باشد.
 .23ارزشياب :كارشناس مالياي اسهت كهه دارايهيهها و اوراق بههادار موضهوب ايهن قهانون را مهورد
ارزشلابي قرار دهد.
 .24اوراق بهادار :هر نوب ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قاب نق وانتقال براي مالهک
علن و يا منفعت آن باشد" .شورا "،اوراق بهادار قاب معامله را تعللن و اعالم خواهد كرد .مفههوم ابهزار
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 بهت فروش.
 .27عرضة خصوصي :فروش مستقلم اوراق بهادار توسط "ناشر" به سرمايهگااران نهادي است.
 .28پذيرهنويسي :فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نمايند قهانوني آن و تعههد پرداخهت وبهه
كام آن طبق قرارداد.
 .29تعهد پذيرهنويسي :تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري كه ظرف مهلت "پايرهنويسي"
بهفروش نرسد.
 .30اعالمية پذيرهنويسي :اعالملهاي است كه از طريق آن ،اطالعات مربوه به ناشهر و اوراق بههادار
قاب پايرهنويسي در اختلار عموم قرار ميگلرد.
 .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 مستقلم و يا غلرمسهتقلم بهه
اوراق بهادار ،معهامالت يها ناشهر آن مربهوه مهيشهود ،و در صهورت انتشهار ،بهر قلمهت و يها تصهملم
سرمايهگااران براي معاملة اوراق بهادار مربوه تأثلر ميگاارد.
 .33سبد :مجموعة داراييهاي مالي است كه از مح وبوه سرمايهگااران خريداري ميشود.

فصل دوم :اركان بازار اوراق بهادار
مادة  .2در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گااران و با هدف ساماندهي ،حفظ و توسعة بهازار شهفاف،
منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن ابراي اين قانون" ،شهورا" و "سهازمان" بها
تركل  ،وظايف و اختلارات مندرج در اين قانون تشيل ميشود.
مادة " .3شورا" باالترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصوي سلاستهاي كالن آن بازار را برعهده
دارد .اعضاي "شورا" به شرح ذي ميباشد:
 .1وزير امور اقتصادي و دارايي
 .2وزير بازرگاني
 .3ريل ك بانک مركزي بمهوري اسالمي ايران
 .4رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون
 .5ريل "سازمان" كه بهعنوان دبلر "شهورا" و سهخنگوي "سهازمان" نلهز انجهام وظلفهه
خواهد كرد
 .6دادستان ك كشور يا معاون وي
 .7يک نفر نماينده از طرف "كانون"ها
 .8سه نفر خبر مالي منحصراً از بخد خصوصي با مشورت تشي هاي حرفهاي بهازار اوراق
بهادار به پلشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصوي هلئت وزيران
 .9يک نفر خبره منحصراً از بخد خصوصي بهه پلشهنهاد وزيهر ذيربهط و تصهوي هلئهت
وزيران براي هر "بورس كااليي"
تبصرة  -1رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصرة  -2مدت مأموريت اعضاي موضوب بنهدهاي  8 ،7و  9پهن سهال اسهت ،و آنهان را
نميتوان از ملان اعضاي هلئتمديره و كاركنان "سازمان" انتخاب كرد.
تبصرة  -3انتخاب مجدد اعضاي موضوب بندهاي 8 ،7و  9اين ماده حداكثر براي دو دوره
اميانپاير خواهد بود.
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تبصرة  -4اعضاي موضوب بند  ،9فقط در بلسات مربوه به تصملمگلري همهان بهورس
شركت ميكنند.
مادة  . 4وظايف "شورا" به شرح زير ميباشد:
 .1اتخاذ تدابلر الزم بهت ساماندهي و توسعة بازار اوراق بهادار و اِعمال نظهارت عاللهه بهر
ابراي اين قانون.
 .2تعللن سلاستها و خطمشي بازار اوراق بهادار در قال سلاستهاي كلي نظام و قوانلن
و مقررات مربوه.
 .3پلشنهاد آيلننامههاي الزم براي ابراي اين قانون بهت تصوي هلئت وزيران.
 .4تصوي ابزارهاي مالي بديد.
 .5صدور ،تعللق ،و لغو مجوز فعاللت "بورس"ها" ،بازارهاي خارج از بورس" "،شركتههاي
سپردهگااري مركزي اوراق بهادار و تسوية وبوه" و "شركتهاي تأملن سرمايه".
 .6تصوي بودبه و صورتهاي مالي "سازمان".
 .7نظارت بر فعاللت و رسلدگي به شيايت از "سازمان".
 .8تصوي نوب و ملزان وصوليهاي "سازمان" و نظارت بر آنها.
 .9انتخاب بازرس/حسابرس "سازمان" و تعللن حقالزحمة آن.
 .10انتخاب اعضاي هلئتمدير "سازمان".
 .11تعللن حقوق و مزاياي ريل و اعضاي هلئتمدير "سازمان".
 .12انتخاب اعضاي "هلئتداوري" و تعللن حقالزحمة آنان.
 .13اعطاي مجوز به"بورس"بهمنظور عرضة اوراق بهادار شركتهاي پايرفتهشهد خهود در
بازارهاي خاربي.
 .14اعطاي مجوز پايرش اوراق بهادار خاربي به "بورس".
 .15اعطاي مجوز به "بورس" بهت معامالت اشخاص خاربي در "بورس".
 .16ساير اموري كه به تشخلص هلئتوزيران ،به بازار اوراق بهادار مربوه باشد.
تبصره – مصوبات شورا پ از تأيلد وزير امور اقتصادي و دارايي الزمابراء خواهد بود.
مادة " .5سازمان "،مؤسسة عمومي غلردولتي است كه داراي شخصلت حقوقي و مالي مستق بوده و
از مح كارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پايرش شركتها در "بورس"هها و سهاير درآمهدها اداره
خواهد شد .منابع الزم براي آغاز فعاللت و راهاندازي سازمان يادشده از مح وبوه اماني شوراي بورس
نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأملن ميشود.
تبصره -اساسنامه و تشيلالت "سازمان" حداكثر ظرف سه ماه از تهاري تصهوي ايهن قهانون
توسط "شورا" تهله و به تصوي هلئت وزيران خواهد رسلد.
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مادة  .6هلئتمدير "سازمان" داراي  5عضو است كه از ملهان افهراد امهلن و داراي حسهنشههرت و
تجربه در رشتة مالي منحصراً از كارشناسان بخد غلردولتي به پلشنهاد رئل "شهورا" و بها تصهوي
"شورا" انتخاب ميشوند .رئل "شورا" حيم اعضاي هلئتمديره را صادر ميكند.
مادة  .7وظايف و اختلارات هلئتمدير "سازمان" به شرح زير است:
 .1تهله آيلننامههاي الزم براي ابراي اين قانون و پلشنهاد آن به شورا.
 .2تهله و تدوين دستورالعم هاي ابرايي اين قانون.
 .3نظارت بر حسن ابراي اين قانون و مقررات مربوه.
 .4ثبت و صدور مجوز "عرضة عمومي" اوراق بهادار و نظارت بر آن.
 .5درخواست صدور ،تعللق و لغو مجوز تأسل "بورس"ها و ساير نهادهايي كه تصوي آنها
بر عهد "شورا"ست.
 .6صدور ،تعللق و لغو مجوز تأسل "كانونها" و "نهادهاي مالي" موضوب اين قانون كهه در
حوز عم مستقلم "شورا" نلست.
 .7تصوي اساسنامة "بورسها" "،كانونها "،و "نهادهاي مالي" موضوب اين قانون.
 .8اتخاذ تدابلر الزم بهت پلدگلري از وقوب تخلفات در بازار اوراق بهادار.
 .9اعالم آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعالم آنها طبهق ايهن قهانون بهر عههد
"سازمان" است به مرابع ذيصالح و پيگلري آنها.
 .10ارائة صورتهاي مالي و گزارشههاي ادواري در مهورد عمليهرد "سهازمان" و ههمچنهلن
وضعلت بازار اوراق بهادار به "شورا".
 .11اتخههاذ تههدابلر ضههروري وانجههام اقههدامات الزم بههه منظههور حمايههت از حقههوق و منههافع
سرمايهگااران در بازار اوراق بهادار.
 .12ايجاد هماهنگيهاي الزم در بازار اوراق بهادار و همياري با ساير نهادهاي سلاستگااري
و نظارتي.
 .13پلشنهاد بهكارگلري "ابزارهاي مالي" بديد در بازار اوراق بهادار به شورا.
 .14نظارت بر سرمايهگااري اشخاص حقلقي و حقوقي خاربي در "بورس".
 .15تهلة بودبه و پلشنهاد انواب درآمدها و نرخهاي خدمات "سازمان" بهت تصوي توسط
"شورا".
 .16تصوي سقف نرخهاي خدمات و كارمزدهاي "بورس "،و ساير "نهادهاي مالي" موضهوب
اين قانون.
 .17صدور تأيلدنامة "سازمان" قب از ثبت شركتهاي سهامي عام نزد مربع ثبت شركتها
و نظارت "سازمان" بر آن شركتها.
 .18بررسي و نظارت بر افشاي اطالعات بااهملت توسط شركتهاي ثبتشده نزد "سازمان".
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 .19همياري نزديک و هماهنگي با مرابع حسابداري بهويهژه هلئهت تهدوين اسهتانداردهاي
حسابرسي.
 .20انجام تحقلقات كالن و بلندمدت براي تدوين سلاستهاي آتي بازار اوراق بهادار.
 .21همياري و مشاركت با مرابع بلنالمللي و پلوستن به سازمانههاي مهرتبط منطقههاي و
بهاني.
 .22انجام ساير اموري كه از طرف "شورا" به "سازمان" محول شده باشد.
مادة  .8مدت عضويت هر يک از اعضاي هلئتمديره پن سال است و انتخاب مجهدد آنهان بهراي يهک
دور ديگر بالمانع است.
مادة  .9ريل

هلئتمدير "سازمان" از بلن اعضاي هلئتمديره به پلشنهاد اعضا و تصهوي "شهورا"

براي مدت سيماه تعللن خواهد شد.
تبصرة  -1ريل هلئتمديره" ،ريل " سازمان و باالترين مقام ابرايي آن خواهد بود.
تبصرة  -2وظايف و حدود اختلارات ريل "سازمان" در اساسنامة "سازمان" تعلهلن خواههد
شد.
مادة  .10اشتغال اعضاي هلئتمديره به صورت موظف و تماموقت بوده و به هلچوبه حهق اشهتغال يها
پايرش مسئوللت ديگري در ساير دستگاهها ،بنگاهها و نهادها اعم از دولتهي و غلردولتهي را نخواهنهد
داشت.
مادة  .11در صورت بركناري ،فوت و يا استعفاي هر يک از اعضهاي هلئهتمهديره ،بانشهلن وي بهراي
مدت باقيمانده ،ظرف پانزدهروز حس مورد بهترتل مقرر در ماد ( )6منصوب خواههد شهد .شهرايط
بركناري در اساسنامة "سازمان" قلد خواهد شد.
مادة  .12اعضاي هلئتمديره قب از شروب بهكار در "سازمان" موظفاند در بلسة "شورا" سوگند ياد
كنند كه وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بيطرفهي را
به كار برند و كللة تصملماتي را كه مي گلرند مقهرون بهه صهالح كشهور بهوده و رعايهت حفهظ اسهرار
"سازمان" و هلئتمديره را بنمايند .متن سوگندنامه در اساسنامة "سازمان" مندرج خواهد شد.
مادة  .13حقوق و مزاياي ريل

و اعضاي هلئتمدير "سازمان" از مح بودبة "سهازمان" پرداخهت

ميشود.
تبصره -حق حضور اعضاي غلردولتي "شورا" در بلسات شورا ،به پلشنهاد رئل
تصوي "شورا" تعللن و از مح بودبة "سازمان" پرداخت ميشود.
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"شورا" و با

مادة  .14در بدو انتصاب و خاتمة عضويت ،اعضاي هلئتمديره بايد فهرست داراييهاي خود ،همسر ،و
افراد تحتتيف خود را به "شورا" گزارش نمايند.
مادة  .15حسابرس/بازرس "سازمان "،از بلن مؤسسات حسابرسي عضو بامعة حسابداران رسمي براي
يکسال توسط "شورا" انتخاب ميشود؛ انتخاب حسابرس/بازرس حهداكثر بهراي دو دوره اميهانپهاير
خواهد بود.
مادة  .16انجام هر گونه معامالت اوراق بهادار ثبتشده يا در شرف ثبهت نهزد "سهازمان" يها هرگونهه
فعاللت و مشاركت مستقلم يا غلرمستقلم در انجام معامالت ماكور توسط اعضاي "شورا" "،سازمان"،
مديران و شركاي مؤسسة حسابرسي "سازمان" و نلز اشخاص تحت تيف آنها ممنوب است.
مادة  .17اعضاي "شورا" و "سازمان" موظفاند ،فعاللتهاي اقتصادي و مالي خود و همچنلن مشاغ
تماموقت يا پارهوقت خود را كه طي دو سال اخلر به آن اشتغال داشتهانهد يها دارنهد ،بهه رئهل
قضائله گزارش دهند.

قهو

مادة  .18اعضاي "شورا" "،سازمان "،مديران و شركاي مؤسسهة حسابرسهي "سهازمان" ميلهفانهد از
افشاي مستقلم يا غلرمستقلم اطالعات محرمانهاي كه در ابراي وظايف خود از آنها مطلع ميشهوند،
حتي پ از خاتمة دوران تصدي خود ،خودداري كنند .متخلف به مجازاتهاي مقرر در ماد ( )46اين
قانون محيوم ميشود.
مادة " .19سازمان" ميتواند در ابراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان ك كشور ،اطالعات مورد
نلاز در چارچوب اين قانون را از كللة بانکها ،مؤسسات اعتباري ،شهركتههاي دولتهي ،دسهتگاهههاي
دولتي و عمومي ،از بمله دستگاههايي كه شمول حيم نسبت به آنها مسهتلزم ذكهر يها تصهريم نهام
آنهاست و نلز اشخاص حقلقي يا حقوقي غلردولتي مطالبه نمايد .كللة دستگاهها و اشهخاص مهاكور
ميلفاند اطالعات موردنلاز "سازمان" را در موعد تعللنشده ارائه نمايند.
فصل سوم :بازار اوليه
مادة " .20عرضة عمومي" اوراق بهادار در " بازار اولله" منوه به ثبت آن نهزد "سهازمان" بها رعايهت
مقررات اين قانون ميباشد ،و "عرضة عمومي" اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد ايهن قهانون
ممنوب است.
مادة  .21ثبت اوراق بهادار نزد "سازمان" بهمنظور حصول اطملنان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات
"سازمان" و شفافلت اطالعاتي بوده و بهمنزلة تأيلد مزايا ،تضملن سودآوري و يا توصله و سفارشي در
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مورد شركتها يا طرحهاي مرتبط با اوراق بهادار توسط "سهازمان" نمهيباشهد .ايهن موضهوب بايهد در
"اعالملة پايرهنويسي" قلد گردد.
مااادة  .22ناشهر موظههف اسههت تقاضهاي ثبههت اوراق بهههادار را همههراه بها "بلانلهة ثبههت" و "اعالملهة
پايرهنويسي" بهت اخا مجوز عرضة عمومي به "سازمان" تسللم نمايد.
تبصره -فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار ،محتويات "بلانلة ثبت" و "اعالملهة پهايرهنويسهي" كهه
بايد به "سازمان" تسللم شود و نلز چگونگي انتشار "اعالملهة پهايرهنويسهي" و نحهو
هماهنگي بلن مربع ثبت شركتها و "سهازمان" بههموبه دسهتورالعملي اسهت كهه
توسط "سازمان" تنظلم و به تأيلد "شورا" ميرسد.
مادة " .23سازمان" پ

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

مقررات ،نسبت به تأيلد "اعالملة پايرهنويسي" اقدام ميكند.
تبصرة " -1عرضة عمومي" اوراق بهادار بايد ظرف مهدتي انجهام پهايرد كهه "سهازمان" تعلهلن
ميكند .مدت ماكور از سهيروز تجهاوز نخواههد كهرد" .سهازمان" مهيتوانهد مهدت
پايرهنويسي را با تقاضاي "ناشر" و احراز ادلة موبه حداكثر بهمدت سهي روز ديگهر
تمديد كند.
تبصرة " -2ناشر" موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پ از اتمام مهلهت "عرضهة عمهومي"،
"سازمان" را از نتاي توزيع و فروش اوراق بههادار از طريقهي كهه "سهازمان" معهلن
خواهد نمود ،مطلع نمايد .نحو برخورد" ناشر" درخصهوص عهدم فهروش كامه  ،در
"اعالملة پايرهنويسي" مشخص ميشود.
تبصرة  -3استفاده از وبوه تأديهشده ،پ از تأيلهد تيمله فرآينهد "عرضهة عمهومي" توسهط
"سازمان "،مجاز است.
تبصرة  -4در صورت عدم تيمل فرآيند "عرضة عمومي "،وبوه گهردآوريشهده بايهد حهداكثر
ظرف مدت پانزده روز به سرمايهگااران عودت داده شود.
مادة  .24اگر "سازمان" فرم تقاضاي تيمل شده و ضمائم ارسالي را براي ثبهت و اخها مجهوز انتشهار
اوراق بهادار ناقص تشخلص دهد ،طي مدت سيروز مرات را به اطهالب "ناشهر" رسهانده و درخواسهت
اصالحله مينمايد" .سازمان" در صورت كام بودن مدارک ،موظف اسهت حهداكثر ظهرف سهيروز از
تاري ثبت درخواست در سازمان ،مرات موافقت يا عدمموافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به "ناشهر"
اعالم كند.
مادة  .25از تاري الزماالبراشدن اين قانون ،براي ثبت شركتهاي سههامي عهام يها افهزايد سهرماية
آنها ،اباز انتشار "اعالملة پايرهنويسي" توسط مربع ثبت شهركتهها ،په
صادر ميشود.
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از موافقهت "سهازمان"

مادة  .26از تاري الزماالبراشدن اين قانون ،وظايف و اختلارات بانک مركزي بمهوري اسالمي ايهران
موضوب ماد ( )4قانون نحو انتشار اوراق مشاركت ،مصوب  1376/6/30به "سازمان" واگاار ميشود.
تبصره -اوراق مشاركتي كه به موب اين قانون معاف از ثبت نزد "سهازمان" باشهد ،از شهمول
اين ماده مستثني است.
مادة  .27اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان "معاف" است:
.1
.2
.3
.4
.5

مادة  .28تأسل

اوراق مشاركت دولت ،بانک مركزي و شهرداريها
اوراق مشاركت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري تحهتنظهارت بانهک
مركزي
اوراق بهادار عرضهشده در "عرضههاي خصوصي"
سهام هر شركت سهامي عامي كه ك حقوق صاحبان سهام آن كمتر از رقم تعللنشده
توسط "سازمان" باشد.
ساير اوراق بهاداري كه به تشخلص "شورا" نلاز به ثبت نداشته باشهند ،از قبله اوراق
منتشره توسط سازمانها و مرابع قانوني ديگر.
تبصره" -ناشر" اوراق بهاداري كه از ثبت معهاف اسهت ،موظهف اسهت مشخصهات و
خصوصلات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آن را طبق شهرايطي كهه
"سازمان" تعللن ميكند ،به "سازمان" گزارش كند.
"بورس"ها" ،بازارهاي خارج از بورس"و"نهادهاي مالي" موضوب اين قانون منوه به

ثبت نزد" سازمان" است و فعاللت آنها تحت نظارت "سازمان" انجام ميشود.
مادة  .29صالحلت حرفهاي اعضهاي هلئهتمهديره و مهديران ،حهداق سهرمايه ،موضهوب فعاللهت در
اساسنامه ،نحو گزارشدهي و نوب گزارشهاي ويژ حسابرسي "نهادهاي مالي" موضوب اين قانون ،بايد
به تأيلد "سازمان" برسد.
فصل چهارم :بازار ثانويه
مادة  .30پايرش اوراق بهادار در"بورس" طبق دستورالعملي است كه به پلشنهاد هر "بهورس" و بهه
تصوي "سازمان" ميرسد" .بورس" مجاز به پايرش اوراق بهاداري نلست كهه نهزد "سهازمان" ثبهت
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 قلمت اوراق بهادار معاملهشده در روزههاي معاملهه را
طبق ضوابط مصوب "سازمان" تهله و به اطالب عموم برساند .اين فهرست در حيم سند رسمي اسهت،
و در سوابق بورس نگاهداري خواهد شد.
مادة " .32سازمان" مجاز است با تشخلص شرايط اضطراري ،دستور تعطل 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" قاب تمديد خواهد بود.
تبصره -شرايط اضطرار براساس آن دستورالعم ابرايي خواهد بود كه به پلشنهاد "سازمان"
به تأيلد "شورا" ميرسد.
مادة  .33شروب به فعاللت "كارگزاري" "،كارگزاري/معاملهگري" و "بازارگرداني" به هر شي و تحت
هر عنوان ،منوه بهه عضهويت در "كهانون" مربهوه و رعايهت مقهررات ايهن قهانون و آيهلننامهههها و
دستورالعم هاي ابرايي آن است.
تبصره -تا زماني كه "كانونِ" "كارگزاران/معامله گران" و "بازارگردانان" تشيل نشده اسهت،
وظايف مربوه به آن "كانون" را "سازمان" انجام ميدهد .هنگاميكه تعداد اعضهاي
"كهههانون" در سهههطم كشهههور بهههه يهههازده نفهههر رسهههلد ،تشهههيل "كهههانونِ"
"كارگزاران/معاملهگران" و "بازارگردانان" الزامي است.
مادة  .34فعاللت "كارگزاري" "،كارگزاري/معاملهگري" و "بازارگرداني" در هر "بهورس" موكهول بهه
پايرش در آن "بورس "،طبق دستورالعملي است كه به پلشنهاد "بورس" به تأيلد "سازمان" ميرسد.
مااادة  .35هلئههتمههدير "بههورس" بههه تخلفههات انضههباطي "كههارگزاران" "،كارگزار/معاملهههگههران"،
"بازارگردانان" "،ناشران" و ساير اعضاي خود از هريک از مقررات اين قانون يا آيلننامهههاي ذيربهط
طبق آيلننامة انضباطي خود رسلدگي مينمايد .رأي "بورس" به مدت يهکمهاه از تهاري ابهالق قابه
تجديدنظر در "سازمان" ميباشد .رأي "سازمان" قطعي و الزماالبرا ميباشد.
مااادة  .36اختالفههات بههلن "كههارگزاران" "،بازارگردانههان" "،كارگزار/معاملهههگههران" "،مشههاوران
سرمايهگااري" "،ناشران "،سرمايهگااران ،و ساير اشخاص ذيربط ناشي از فعاللت حرفهاي آنهها ،در
صورت عدم سازش در "كانون"ها توسط "هلئت داوري" رسلدگي ميشود.
مادة " .37هلئت داوري" متشي از سه عضو ميباشد كه يک عضو توسط ريل

قو قضايله از بهلن

قضات باتجربه و دو عضو از بلن صاح نظران در زملنههاي اقتصادي و مالي به پلشنهاد "سهازمان" و
تأيلد "شورا" به اختالفات رسلدگي مينمايند .ريل قو قضايله و "سازمان" با تأيلد "شورا" عالوه بر
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نمايند اصلي خود ،هريک عضو عليالبدلي تعللن و معرفي مينمايند تا در صورت غلبت عضهو اصهلي
مربوه در "هلئتداوري" شركت نمايند .شرايط عضو عليالبدل همانند عضو اصلي ميباشد.
تبصرة  -1رياست "هلئت داوري" با نمايند قو قضائله خواهد بود.
تبصرة  -2مدت مأموريت اعضاي اصلي و عليالبدل دوسال ميباشد و انتخاب مجدد آنان حهداكثر
براي دو دور ديگر بالمانع است.
تبصرة " -3هلئت داوري" داراي دبلرخانهاي است كه در مح "سازمان" تشيل ميگردد.
تبصرة  -4بودبة "هلئت داوري" در قال بودبة "سازمان" منظور و پرداخت ميشود.
تبصرة  -5آراي صادر شده از سوي "هلئت داوري" قطعي و الزماالبراست و ابراي آن بهه عههد
ادارهها و دواير ابراي ثبت اسناد و امالک ميباشد.
مادة  .38در صورتيكه "كارگزار" "،كارگزار/معاملهگر" "،بهازارگردان" "،مشهاور سهرمايهگهااري "،و
ساير تشي هاي مشابه درخواست كنارهگلري موقت يا دائم از فعاللت خود را داشته باشهند ،مراته را
به "سازمان" "،كانون" و نلز به "بورس" مربوطه اعالم نموده و مجوز فعاللهت خهود را نهزد "كهانون"
توديع مينمايند .تضملنها و وثايق مربوه تا تعللن تيللف معامالت انجامشده و ساير تعههدات آنهها
به قوت خود باقي خواهد ماند .قسمت اخلر اين ماده نسبت به "كهارگزاران" "،كارگزار/معاملههگهران"،
"بازارگردانان" "،مشاوران سرمايهگااري "،و ساير تشي هاي مشابه كه عضويت آنهها براسهاس مهاد
( )35اين قانون تعللق يا لغو ميشود ،نلز مجري است.
مادة " .39كارگزاران" "،كارگزار/معاملهگران" "،بازارگردانهان" "،مشهاوران سهرمايهگهااري "،و سهاير
تشي هاي مشابه ملزماند طبق دستورالعملي كه توسط "سازمان" تنظلم و ابالق ميشود ،گزارشههاي
الزم را تهله و به مرابع ذيربط تسللم نمايند.
فصل پنجم :اطالعرساني در بازارهاي اوليه و ثانويه
مادة " .40سازمان" موظف است ترتلبي اتخاذ نمايد تا مجموعة اطالعهاتي كهه در فراينهد ثبهت اوراق
بهادار به دست ميآورد ،حداكثر ظرف مدت پانزده روز ،طبق آيلننامة مربوطه در دسترس عموم قهرار
گلرد.
مادة " .41سازمان" موظف است "بورس"هها" ،ناشهرانِ" اوراق بههادار"،كهارگزاران" "،معاملههگهران"
"بازارگردانان" "،مشاوران سرمايهگااري "،و كللة تشي هاي فعال در بازار سهرمايه را ملهزم نمايهد تها
براسهاس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشهور ،اطالعهات بهامع فعاللهت خهود را انتشهار
دهند.
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مادة " .42ناشر" اوراق بهادار موظف است صورتهاي مالي را طبهق مقهررات قهانوني ،اسهتانداردهاي
حسابداري و گزارشدهي مالي و آيلننامهها و دستورالعم هاي ابرايهي كهه توسهط "سهازمان" ابهالق
ميشود ،تهله كند.
مادة " .43ناشر" "،شركت تأملن سرمايه "،حسابرس و "ارزشيابان" و مشاوران حقوقي ناشر ،مسئول
ببران خسارات وارده به سرمايهگااراني هستند كه در اثر قصور ،تقصهلر ،تخلهف و يها بههدلله ارائهة
اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اولله كه ناشي از فع يا ترکفع آنها باشد ،متضرر گرديدهاند.
تبصرة  -1خسارتديدگان موضوب اين ماده ،ميتوانند حداكثر ظرف مدت يکسال پ از تاري
كشف تخلف به هلئتمدير "بورس" يا "هلئت داوري" شيايت كنند ،مشهروه بهر
اين كه بلد از سه سال از عرضة عمومي توسط "ناشر" نگاشته باشد.
تبصرة  -2فقط اشخاصي كه اوراق بهادار ناشر موضوب اين ماده را قب از كشف و اعالم تخلهف
خريده باشند ،مجاز به ادعاي خسارت ميباشند.
مادة " .44سازمان" ميتواند در صورت آگاهي از ارائة اطالعات خالف واقع ،ناقص يها گمهراهكننهده از
طرف "ناشر" در "بلانلة ثبت" يا "اعالملة پهايرهنويسهي" "،عرضهة عمهومي" اوراق بههادار را در ههر
مرحلهاي كه باشد ،متوقف كند.
مادة  .45هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از "سازمان" دريافت كرده است ،ميلف است
حداق موارد زير را طبق دستورالعم ابرايي كه توسط "سازمان" تعللن خواهد شهد ،بهه "سهازمان"
ارائه نمايد:
 .1صورتهاي مالي ساالنة حسابرسيشده.
 .2صورتههاي مهالي ملهاندورهاي شهام صهورتههاي مهالي  6ماههة حسابرسهيشهده ،و
صورتهاي مالي سهماهه
 .3گزارش هلئتمديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس
 .4اطالعاتي كه اثر با اهملتي بر قلمت اوراق بهادار و تصملم سرمايهگااران دارد.
فصل ششم :جرايم و مجازاتها
مادة  .46اشخاص زير به حب

تعزيري از سه ماه تا يک سال يا به بزاي نقدي معادل دو تا پن برابر

سود بهدست آمده يا زيان متحم نشده يا هر دو مجازات محيوم خواهند شد:
 .1هر شخصي كه "اطالعات نهاني" مربوه به اوراق بهادار موضوب اين قانون را كه حس
وظلفه در اختلار 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 ،قب از انتشار عمومي ،مورد
استفاده قرار دهد و يا موببات افشاء و انتشار آنها را در غلر 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 قلمتهاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود.
 .4هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا "اعالملة
پايرهنويسي" بهمنظور عرضة عمومي اوراق بهادار نمايد.
تبصرة  -1اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي "اطالعات نهاني" شركت شناخته
ميشوند:
الف) مديران شركت شام اعضاي هلئتمديره ،هلئتعام  ،مديرعام و
معاونان آنان.
ب) بازرسان ،مشاوران ،حسابداران ،حسابرسان و وكالي شركت.
ج) سهامداراني كه به تنهايي و يا به همراه افراد تحتتيف خود ،بلداز ده
درصد سهام شركت را در اختلار دارند يا نمايندگان آنان.
د) مديرعام و اعضاي هلئتمديره و مديران ذيربط يا نمايندگان
شركتهاي مادر (هلدينگ) كه مالک حداق ده درصد سهام يا داراي
حداق يک عضو در هلئتمدير شركت سرمايهپاير باشند.
هه) ساير اشخاصي كه با توبه به وظايف ،اختلارات و يا موقعلت خود به
"اطالعات نهاني" دسترسي دارند.
تبصرة  -2اشخاص موضوب تبصر يک اين ماده موظفاند آن بخد از معامالت اوراق
بهادار خود را كه مبتني بر"اطالعات نهاني" نباشد ،ظرف پانزده روز پ از
انجام معامله ،به "سازمان" و "بورس" مربوه گزارش كنند.
مادة  .47اشخاصي كه اطالعات خالف واقع يا مستندات بعلي را به "سازمان" و يا "بورس" ارائه
نمايند يا تصديق كنند و يا اطالعات ،اسناد و يا مدارک بعلي را در تهلة 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 سرمايهگااري" كه اسرار اشخاصي
را كه برحس وظلفه از آنها مطلع شده يا در اختلار 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 شدماه يا به بزاي نقدي معادل يک تا سه برابر
سود بهدست آمده يا زيان متحم نشده يا هر دو مجازات محيوم خواهند شد:
 .1هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هرعنوان به فعاللتهايي از قبل
"كارگزاري" "،كارگزار/معاملهگر"ي يا "بازارگرداني" كه مستلزم اخا مجوز است مبادرت
نمايد يا خود را تحت هر يک از عناوين مزبور معرفي كند.
 .2هر شخصي كه به موب اين قانون ميلف به ارائة تمام يا قسمتي از اطالعات ،اسناد و يا
مدارک مهم به "سازمان" و يا "بورس" مربوه بوده و از انجام آن خودداري كند.
 .3هر شخصي كه مسئول تهلة اسناد ،مدارک ،اطالعات" ،بلانلة ثبت" يا "اعالملة
پايرهنويسي" و امثال آنها بهت ارائه به "سازمان" ميباشد و نلز هر شخصي كه
مسؤوللت بررسي و اظهارنظر يا تهلة گزارش مالي ،فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق
مستندات و اطالعات ماكور را برعهده دارد و در ابراي وظايف محوله از مقررات اين
قانون تخلف نمايد.
 .4هر شخصي كه عالماً و عامداً هرگونه اطالعات ،اسناد ،مدارک يا گزارشهاي خالف واقع
مربوه به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.
مادة " .50كارگزار" "،كارگزار/معاملهگر" يا "بازارگرداني" كه اوراق بهادار و وبوهي را كه براي انجام
معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي بداگانه 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
پلدبلنيشده بر حس مورد دربار آن دسته از اشخاص حقلقي اعمال ميشود كه از طرف اشخاص
حقوقي يادشده ،مسئوللت تصملمگلري را بر عهده داشتهاند.
مادة " .52سازمان" ميلف است مستندات و مدارک مربوه به برائم موضوب اين قانون را گردآوري
كرده و به مرابع قضايي ذيصالح اعالم نموده و حس مورد موضوب را بهعنوان شاكي پلگلري نمايد.
چنانچه در اثر برائم ماكور ضرر و زياني متوبه ساير اشخاص شده باشد ،زيانديده ميتواند براي
ببران آن به مرابع قانوني مرابعه نموده و وفق مقررات ،دادخواست ضرر و زيان تسللم نمايد.
فصل هفتم :مقررات متفرقه
مادة " .53كارگزاران" "كارگزاران/معاملهگران" "بازارگردانان" و ساير فعاالن بازار اوراق بهادار ميلفند
ظرف شدماه از تشيل "سازمان" نسبت به ايجاد "كانون" خود ،پ از تصوي اساسهنامة آن اقهدام
كنند.
مادة  .54هلچ سهامدار حقلقي يا حقوقي ،نميتواند بلد از دو و نلم درصد ( )%2/5از سهام "بورس"
را بهطور مستقلم يا غلرمستقلم در ماليلت داشته باشد.
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مادة  .55هلچ سهامدار حقلقي يا حقهوقي نمهيتوانهد بهلد از پهن درصهد ( )%5از سههام "شهركت
سپردهگااري مركزي اوراق بهادار و تسوية وبوه" را بهطور مستقلم يا غلرمستقلم در ماليلهت داشهته
باشد.
مادة  .56پ

از تشيل "سازمان "،كللة سوابق ،اسناد و مدارک شوراي بورس موضوب قانون تأسل

بورس اوراق بهادار تهران ،مصوب  ،1345به "سازمان" منتق ميشود.
مادة  .57اموال و داراييهاي سازمان كارگزاران بورسهاي موبود اعم از منقهول و غلرمنقهول ،وبهوه
نقد ،سپردههاي بانيي و اوراق بهادار ،حقهوق و تعههدات و سهاير دارايهيهها په از كسهر بهدهيهها و
همچنلن وبوه ذخلر گسترش "بورس "،در كملتهاي مرك از رئل "سهازمان "،نماينهد منتخه
كارگزاران "بورس" مربوه و نمايند "شهورا" احصها و حسه ضهرورت و نلهاز بهلن شهركت سههامي
"بورس" مربوه و "سازمان" بهترتل به عنهوان سهرمايه و منهابع مهالي در اختلهار تسههلم مهيشهود.
تصملمات اين كملته پ از تصوي وزير امور اقتصاد و دارايي الزماالبرا ميباشد.
تبصره -سوابق كاركنان "سازمان كارگزاران" هر "بورس "،بههموبه مقهررات قهانون كهار
بازخريد ميگردد.
مادة  .58دولت اقدامات الزم براي فعالكردن بورسهاي كااليي و تطبلهق آن بها ايهن قهانون و ارائهة
راهكارهاي قانوني موردنلاز را بهعم خواهد آورد.
مادة  .59اين قانون چهارماه پ

از تصوي بهطور كامه الزماالبهرا اسهت و هلئهت وزيهران و سهاير

مرابع ماكور در اين قانون ،موظفاند به نحوي اقدام نمايند كه مقررات ابرايي و سازماني و تشيلالت
مناس ابرايي اين قانون ،ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصوي رسلده باشد.
مادة  .60پ

از انقضاي مهلتهاي مقرر در اين قهانون ،قهانون تأسهل

بهورس اوراق بههادار مصهوب

 1345/2/27و كللة قوانلن و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است ،لغو ميشود.
قانون فوق مشتم بر شصت ماده و بلست و نه تبصره در بلسة علني روز سهشنبه مورخ آول آذرمهاه
ييهزار و سلصد و هشتاد و چهار مجل شهوراي اسهالمي تصهوي و در تهاري  1384/9/2بهه تأيلهد
شوراي نگهبان رسلد.
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