قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران

فصل اول  -تعاريف و اصطالحات
ماده  - ۱اصطالحات و واژههايي كه در اين قانون بكار رفته است ،داراي معاني زير ميباشند:
 - ۱شوراي عالي بورس و اوراق بهادار :شورايي است كه به موجب ماده ( )۳اين قانون تشككيل ميشكود و بعكد از
اين «شورا» ناميده ميشود.
 - ۲سازمان بورس و اوراق بهادار :سازماني است كه به موجب ماده ( )۵اين قانون تشكيل ميشكود و بعكد از ايكن
«سازمان» ناميده ميشود.
 - ۳بورس اوراق بهادار :بازاري متشكل و خودانتظام است كه اوراق بهادار در آن توسك ككاراراران و يكا معام كه
اران طبق مقررات اين قانون ،مورد داد و ستد قرار ميگيرد .بورس اوراق بهادار (كه از ايكن سكب بكورس ناميكده
ميشود) در قالب شركت سهامي عام تأسيب و اداره ميشود.
 - ۴هيأت داوري :هيأتي است كه به موجب ماده ( )۳۷اين قانون تشكيل ميشود.
 - ۵كانون :كانونهاي كاراراران ،معام ه اران ،بازاراردانان ،مشكاوران ،ناشكران ،سكرمايه اكناران و سكاير م كام
مشابه ،تشك هاي خودانتظامي است كه به منظور تنظيم رواب بين اشخاصي كه طبق اين قكانون بكه فعاليكت در
بازار اوراق بهادار اشتغال دارند ،طبق دستورالعم هاي مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غير دولتي ،غير ت اري
و غير انتفاعي به ثبت ميرسند.
 - ۶تشكل خودانتظام :تشك ي است كه براي حسن ان ام وظايفي ككه بكه موجكب ايكن قكانون بكر عهكده دارد و
همچنين براي تنظيم فعاليتهاي حرفهاي خود و انتظام بخشيدن بكه روابك بكين اع،كاج ،م كاز اسكت وكواب و
استانداردهاي حرفهاي و ان،باطي را كه الزم ميداند ،با رعايت اين قانون ،وو و اجراج كند.
 - ۷شركت سپرده اناري مركري اوراق بهادار و تسويه وجوه :شركتي است كه امور مربوط بكه ثبكت ،نگهكداري،
انتقال مالكيت اوراق بهادار و تسويه وجوه را ان ام ميدهد.
 - ۸بازارهاي خارج از بورس :بازاري است در قالب شبكه ارتباط الكترونيك يا غير الكترونيك كه معكامالت اوراق
بهادار در آن بر سايه مناكره صورت ميگيرد.
 - ۹بازار اوليه :بازاري است كه اولين عروه و سنيره نويسي اوراق بهادار جديداالنتشار در آن ان ام ميشود و مناب
حاصل از عروه اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار ميگيرد.
 - ۱۰بازار ثانويه :بازاري است كه اوراق بهادار سب از عروه اوليه ،در آن مورد داد و ستد قرار ميگيرد.
 - ۱۱بازار مشتقه :بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اختيار معام ه مبتني بكر اوراق بهكادار يكا ككاال داد و
ستد ميشود.
 - ۱۲ناشر :شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر ميكند.

 - ۱۳كارارار :شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها معام ه ميكند.
 - ۱۴كارارار  /معام هار :شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حسكاب آنهكا و يكا بكه نكام و
حساب خود معام ه ميكند.
 - ۱۵بازار اردان :كارارار  /معام هاري است كه با اخن م وز الزم با تعهد به افرايش نقدشونداي و تنظيم عروه
و تقاواي اوراق بهادار معين و تحديد دامنه نوسان قيمت آن ،به داد و ستد آن اوراق ميپردازد.
 - ۱۶مشاور سرمايه اناري :شخص حقوقي است كه در قالب قراردادي مشكخص ،دربكاره خريكد و فكرور اوراق
بهادار ،به سرمايه انار مشاوره ميدهد.
 - ۱۷سبد اردان :شخص حقوقي است كه در قالب قراردادي مشخص و بكه منظكور كسكب انتفكاه ،بكه خريكد و
فرور اوراق بهادار براي سرمايه انار ميپردازد.
 - ۱۸شركت تأمين سرمايه :شركتي است كه به عنوان واسطه بكين ناشكر اوراق بهكادار و عامكه سكرمايه اكناران
فعاليت ميكند و ميتواند فعاليتهاي كاراراري ،معام هاري ،بازار ارداني ،مشاوره ،سكبد اردانكي ،سكنيره نويسكي،
تعهد سنيره نويسي و فعاليتهاي مشابه را با اخن م وز از «سازمان» ان ام دهد.
 - ۱۹صندوق بازنشستگي :صندوق سرمايه اناريي است كه با استفاده از طرحهاي سبانكداز و سكرمايه اكناري،
مراياي تكمي ي را براي دوران بازنشستگي اع،اي آن فراهم ميكند.
 - ۲۰صندوق سرمايه اناري :نهادي مالي است كه فعاليت اص ي آن سرمايه اكناري در اوراق بهكادار ميباشكد و
مالكان آن به نسبت سرمايه اناري خود ،در سود و زيان صندوق شريكند.
 - ۲۱نهادهاي مالي :منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادارند ككه از آن جم كه ميتكوان بكه ككاراراران،
كاراراران  /معام هاران ،بازار اردانان ،مشاوران سرمايه اناري ،مؤسسات رتبه بندي ،صندوقهاي سرمايه اناري،
شركتهاي سرمايه اناري ،شركتهاي سردازر اطالعات مالي ،شركتهاي تأمين سرمايه و صكندوقهاي بازنشسكتگي
اشاره كرد.
 - ۲۲شركت مادر (ه دينگ) :شركتي كه با سرمايه اناري در شركت سرمايه سنير جهت كسكب انتفكاه ،آنقكدر
حق رأي كسب ميكند كه براي كنترل عم يات شركت ،هيأت مديره را انتخاب كند و يا در انتخاب اع،اي هيأت
مديره مؤثر باشد.
 - ۲۳ارزشياب :كارشناس مالي است كه داراييها و اوراق بهادار موووه اين قانون را مورد ارزشيابي قرار دهد.
 - ۲۴اوراق بهادار :هر نوه ورقه يا مستندي است كه مت،من حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا
منفعت آن باشد .شورا ،اوراق بهادار قابل معام ه را تعيين و اعالم خواهد كرد .مفهوم ابرار مالي و اوراق بهكادار در
متن اين قانون ،معادل هم در نظر ارفته شده است.
 - ۲۵انتشار :انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عروه عمومي.
 - ۲۶عروه عمومي :عروه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فرور.

 - ۲۷عروه خصوصي :فرور مستقيم اوراق بهادار توس ناشر به سرمايه اناران نهادي است.
 - ۲۸سنيره نويسي :فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نماينده قانوني آن و تعهد سرداخت وجه كامل آن طبق
قرارداد.
 - ۲۹تعهد سنيره نويسي :تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري كه ظرف مه ت سنيره نويسكي بكه فكرور
نرسد.
 - ۳۰اعالميه سنيره نويسي :اعالميهاي است كه از طريق آن ،اطالعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابكل سكنيره
نويسي در اختيار عموم قرار ميگيرد.
 - ۳۱بيانيه ثبت :م موعه فرمها ،اطالعات و اسناد و مداركي است كه در مرح ه تقاواي ثبت شركت ،به سازمان
داده ميشود.
 - ۳۲اطالعات نهاني :هراونه اطالعات افشاج نشده براي عموم كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم به اوراق بهادار،
معامالت يا ناشر آن مربوط ميشود و در صورت انتشار بر قيمت و يا تصميم سرمايه اكناران بكراي معام كه اوراق
بهادار مربوط تأثير ميگنارد.
 - ۳۳سبد :م موعه داراييهاي مالي است كه از محل وجوه سرمايه اناران خريداري ميشود.
فصل دوم  -اركان بازار اوراق بهادار
ماده  - ۲در راستاي حمايت از حقوق سرمايه اناران و با هدف ساماندهي ،حفظ و توسعه بازار شفاف ،منصفانه و
كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون ،شورا و سازمان با تركيكب ،وظكايف و اختيكارات
مندرج در اين قانون تشكيل ميشود.
ماده  - ۳شورا باالترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياستهاي كالن آن بازار را بر عهده دارد .اع،اي
شورا به شرح ذيل ميباشد:
 - ۱وزير امور اقتصادي و دارايي.
 - ۲وزير صنعت ،معدن و ت ارت.
 - ۳رئيب كل بانك مركري جمهوري اسالمي ايران.
 - ۴رؤساي اتاق بازرااني و صناي و معادن ايران و اتاق تعاون.
 - ۵رئيب سازمان كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نير ان ام وظيفه خواهد كرد.
 - ۶دادستان كل كشور يا معاون وي.
 - ۷يك نفر نماينده از طرف كانونها.
 - ۸سه نفر خبره مالي منحصرا از بخش خصوصي با مشورت تشك هاي حرفهاي بكازار اوراق بهكادار بكه سيشكنهاد
وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران.
 - ۹يك نفر خبره منحصرا از بخش خصوصي به سيشنهاد وزير ذيرب و تصويب هيأت وزيران بكراي هكر بكورس

كااليي.
تبصره  - ۱رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره  - ۲مدت مأموريت اع،اي موووه بندهاي ( )۸( ،)۷و ( )۹سكن سكال اسكت و آنكان را نميتكوان از ميكان
اع،اي هيأت مديره و كاركنان سازمان انتخاب كرد.
تبصره  - ۳انتخاب م دد اع،اي موووه بندهاي ( )۸( ،)۷و ( )۹ايكن مكاده حكد اكبكر بكراي دو دوره امكانپكنير
خواهد بود.
تبصره  - ۴اع،اي موووه بند ( ،)۹فق در ج سات مربوط به تصميم ايري همان بورس شركت ميكنند.
ماده  - ۴وظايف شورا به شرح زير ميباشد:
 - ۱اتخاذ تدابير الزم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون.
 - ۲تعيين سياستها و خ مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياستهاي ك ي نظام و قوانين و مقررات مربوط.
 - ۳سيشنهاد آئين نامههاي الزم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيأت وزيران.
 - ۴تصويب ابرارهاي مالي جديد.
 - ۵صدور ،تع يق و لغو م وز فعاليت بورسها ،بازارهاي خارج از بورس ،شركتهاي سكپرده اكناري مرككري اوراق
بهادار و تسويه وجوه و شركتهاي تأمين سرمايه.
 - ۶تصويب بودجه و صورتهاي مالي سازمان.
 - ۷نظارت بر فعاليت و رسيداي به شكايت از سازمان.
 - ۸تصويب نوه و ميران وصوليهاي سازمان و نظارت بر آنها.
 - ۹انتخاب بازرس  -حسابرس سازمان و تعيين حقالرحمه آن.
 - ۱۰انتخاب اع،اي هيأت مديره سازمان.
 - ۱۱تعيين حقوق و مراياي رئيب و اع،اي هيأت مديره سازمان.
 - ۱۲انتخاب اع،اي هيأت داوري و تعيين حقالرحمه آنان.
 - ۱۳اعطاي م وز به بورس به منظور عروه اوراق بهادار شركتهاي سنيرفته شده خود در بازارهاي جهاني.
 - ۱۴اعطاي م وز سنيرر اوراق بهادار خارجي به بورس.
 - ۱۵اعطاي م وز به بورس جهت معامالت اشخاص خارجي در بورس.
 - ۱۶ساير اموري كه به تشخيص هيأت وزيران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره  -مصوبات شورا سب از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي الزماالجراج خواهد بود.
ماده  - ۵سازمان ،مؤسسه عمومي غير دولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مسكتقل بكوده و از محكل
كارمردهاي دريافتي و سهمي از حق سنيرر شركتها در بورسها و ساير درآمدها اداره خواهد شد .مناب الزم براي

آغاز فعاليت و راهاندازي سازمان ياد شده از محل وجوه اماني شوراي بورس نرد سازمان ككاراراران بكورس اوراق
بهادار تهران تأمين ميشود.
تبصره  -اساسنامه و تشكيالت سازمان حد اكبر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توس شورا تهيكه و بكه
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده  - ۶هيأت مديره سازمان داراي سن ع،و است كه از ميان افراد امكين و داراي حسكن شكهرت و ت ربكه در
رشته مالي منحصرا از كارشناسان بخش غير دولتي به سيشنهاد رئيب شورا و با تصويب شكورا انتخكاب ميشكوند.
رئيب شورا حكم اع،اي هيأت مديره را صادر ميكند.
ماده  - ۷وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان به شرح زير است:
 - ۱تهيه آئين نامههاي الزم براي اجراي اين قانون و سيشنهاد آن به شورا.
 - ۲تهيه و تدوين دستورالعم هاي اجرايي اين قانون.
 - ۳نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط.
 - ۴ثبت و صدور م وز عروه عمومي اوراق بهادار و نظارت بر آن.
 - ۵درخواست صدور ،تع يق و لغو م وز تأسيب بورسها و ساير نهادهايي كه تصويب آنها بر عهده شورا است.
 - ۶صدور ،تع يق و لغو م وز تأسيب كانونها و نهادهاي مالي موووه اين قانون كه در حوزه عمل مستقيم شورا
نيست.
 - ۷تصويب اساسنامه بورسها ،كانونها و نهادهاي مالي موووه اين قانون.
 - ۸اتخاذ تدابير الزم جهت سيشگيري از وقوه تخ فات در بازار اوراق بهادار.
 - ۹اعالم آندسته از تخ فات در بازار اوراق بهادار كه اعالم آنها طبق اين قانون بر عهده سازمان است بكه مراجك
ذيصالح و سيگيري آنها.
 - ۱۰ارائه صورتهاي مالي و ارارشهاي ادواري در مورد عم كرد سازمان و همچنين ووعيت بازار اوراق بهادار بكه
شورا.
 - ۱۱اتخاذ تدابير وروري و ان ام اقدامات الزم به منظور حمايت از حقوق و مناف سرمايه اناران در بازار اوراق
بهادار.
 - ۱۲اي اد هماهنگيهاي الزم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياستگناري و نظارتي.
 - ۱۳سيشنهاد بكارايري ابرارهاي مالي جديد در بازار اوراق بهادار به شورا.
 - ۱۴نظارت بر سرمايه اناري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در بورس.
 - ۱۵تهيه بودجه و سيشنهاد انواه درآمدها و نرخهاي خدمات سازمان جهت تصويب توس شورا.
 - ۱۶تصويب سقف نرخهاي خدمات و كارمردهاي بورس و ساير نهادهاي مالي موووه اين قانون.
 - ۱۷صدور تأييد نامه سازمان قبل از ثبت شركتهاي سهامي عام نرد مرج ثبت شركتها و نظارت سازمان بر آن

شركتها.
 - ۱۸بررسي و نظارت بر افشاي اطالعات با اهميت توس شركتهاي ثبت شده نرد سازمان.
 - ۱۹همكاري نرديك و هماهنگي با مراج حسابداري به ويژه هيأت تدوين استانداردهاي حسابرسي.
 - ۲۰ان ام تحقيقات كالن و ب ند مدت براي تدوين سياستهاي آتي بازار اوراق بهادار.
 - ۲۱همكاري و مشاركت با مراج بينالم ي و سيوستن به سازمانهاي مرتب منطقهاي و جهاني.
 - ۲۲ان ام ساير اموري كه از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.
ماده  - ۸مدت ع،ويت هر يك از اع،اي هيأت مديره سن سال است و انتخاب م دد آنان براي يك دوره ديگكر
بالمان است.
ماده  - ۹رئيب هيأت مديره سازمان از بين اع،اج هيأت مديره به سيشنهاد اع،اج و تصويب شورا براي مدت سي
ماه تعيين خواهد شد.
تبصره  - ۱رئيب هيأت مديره ،رئيب سازمان و باالترين مقام اجرايي آن خواهد بود.
تبصره  - ۲وظايف و حدود اختيارات رئيب سازمان در اساسنامه سازمان تعيين خواهد شد.
ماده  - ۱۰اشتغال اع،اي هيأت مديره به صورت موظف و تمام وقت بوده و بهيچوجه حكق اشكتغال يكا سكنيرر
مسؤوليت ديگري در ساير دستگاهها ،بنگاهها و نهادها اعم از دولتي و غير دولتي را نخواهند داشت.
ماده  - ۱۱در صورت بركناري ،فوت و يا استعفاي هر يكك از اع،كاي هيكأت مكديره ،جانشكين وي بكراي مكدت
باقيمانده ،ظرف سانرده روز حسب مورد به ترتيب مقرر در مكاده ( )۶منصكوب خواهكد شكد .شكراي بركنكاري در
اساسنامه سازمان قيد خواهد شد.
ماده  - ۱۲اع،اي هيأت مديره قبل از شروه بكار در سازمان موظفند در ج سه شورا سواند ياد كنند كه وظايف
قانوني خود را به نحو احسن ان ام دهند و در ان ام وظايف نهايت دقت و بيطرفي را بكار برند و ك يه تصكميماتي
را كه ميگيرند مقرون به صالح كشور بوده و رعايت حفظ اسرار سازمان و هيأت مديره را بنماينكد .مكتن سكواند
نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.
ماده  - ۱۳حقوق و مراياي رئيب و اع،اي هيأت مديره سازمان از محل بودجه سازمان سرداخت ميشود.
تبصره  -حق ح،ور اع،اي غير دولتي شورا در ج سات شورا ،به سيشنهاد رئيب شورا و با تصويب شورا تعيين و
از محل بودجه سازمان سرداخت ميشود.
ماده  - ۱۴در بدو انتصاب و خاتمه ع،ويت ،اع،اي هيأت مديره بايد فهرسكت داراييهكاي خكود ،همسكر و افكراد
تحت تكفل خود را به شورا ارارر نمايند.
ماده  - ۱۵حسابرس  -بازرس سازمان از بين مؤسسات حسابرسي ع،و جامعه حسابداران رسمي براي يك سكال
توس شورا انتخاب ميشود ،انتخاب حسابرس  -بازرس حد اكبر براي دو دوره امكانپنير خواهد بود.
ماده  - ۱۶ان ام هراونه معامالت اوراق بهادار ثبت شده يا در شكرف ثبكت نكرد سكازمان يكا هراونكه فعاليكت و

مشاركت مستقيم يا غير مستقيم در ان ام معامالت مكنكور توسك اع،كاي شكورا ،سكازمان ،مكديران و شكركاي
مؤسسه حسابرسي سازمان و نير اشخاص تحت تكفل آنها ممنوه است.
ماده  - ۱۷اع،اي شورا و سازمان موظفند فعاليتهاي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشاغل تمام وقت يا سكاره
وقت خود را كه طي دو سال اخير به آن اشتغال داشتهاند يا دارند ،به رئيب قوه ق،اييه ارارر دهند.
ماده  - ۱۸اع،اي شورا ،سازمان ،مديران و شركاي مؤسسه حسابرسي سازمان مك فند از افشاي مستقيم يا غيكر
مستقيم اطالعات محرمانهاي كه در اجراي وظايف خود از آنها مط ميشوند ،حتي سب از خاتمه دوران تصكدي
خود ،خودداري كنند .متخ ف به م ازاتهاي مقرر در ماده ( )۴۶اين قانون محكوم ميشود.
ماده  - ۱۹سازمان ميتواند در اجراي وظايف قانوني خود با م وز دادستان ككل كشكور ،اطالعكات مكورد نيكاز در
چارچوب اين قانون را از ك يه بانكها ،مؤسسات اعتباري ،شركتهاي دولتي ،دستگاههاي دولتي و عمومي ،از جم ه
دستگاههايي كه شمول حكم نسبت به آنها مست رم ذكر يا تصريح نام آنهاست و نير اشخاص حقيقي يكا حقكوقي
غير دولتي مطالبه نمايد .ك يه دستگاهها و اشخاص منكور مك فند اطالعات مورد نياز سازمان را در موعد تعيين
شده ارائه نمايند.
فصل سوم  -بازار اوليه
ماده  - ۲۰عروه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه منوط به ثبت آن نرد سازمان با رعايكت مقكررات ايكن قكانون
ميباشد و عروه عمومي اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوه است.
ماده  - ۲۱ثبت اوراق بهادار نرد سازمان به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان و
شفافيت اطالعاتي بوده و به منرله تأييد مرايا ،ت،مين سودآوري و يكا توصكيه و سفارشكي در مكورد شكركتها يكا
طرحهاي مرتب با اوراق بهادار توس سازمان نميباشد .اين موووه بايد در اعالميه سنيره نويسي قيد اردد.
ماده  - ۲۲ناشر موظف است تقاواي ثبت اوراق بهادار را همراه با بيانيه ثبت و اعالميه سنيره نويسي جهت اخكن
م وز عروه عمومي به سازمان تس يم نمايد.
تبصره  -فرم تقاواي ثبت اوراق بهادار ،محتويات بيانيه ثبت و اعالميه سنيره نويسي كه بايد به سكازمان تسك يم
شود و نير چگونگي انتشار اعالميه سنيره نويسي و نحوه هماهنگي بين مرج ثبت شركتها و سازمان بكه موجكب
دستورالعم ي است كه توس سازمان تنظيم و به تأييد شورا ميرسد.
ماده  - ۲۳سازمان سب از بررسي تقاواي ثبت اوراق بهادار و ومايم آن و اطمينان از انطبكاق آنهكا بكا مقكررات،
نسبت به تأييد اعالميه سنيره نويسي اقدام ميكند.
تبصره  - ۱عروه عمومي اوراق بهادار بايد ظرف مدتي ان ام سنيرد كه سازمان تعيين ميكند .مدت منكور از سي
روز ت اوز نخواهد كرد .سازمان ميتواند مدت سنيره نويسي را با تقاواي ناشر و احراز ادله موجه حد اكبر به مدت
سي روز ديگر تمديد كند.
تبصره  - ۲ناشر موظف است حد اكبر ظرف مدت سانرده روز سب از اتمام مه كت عروكه عمكومي ،سكازمان را از

نتاي توزي و فرور اوراق بهادار از طريقي كه سازمان معين خواهد نمود ،مط
خصوص عدم فرور كامل ،در اعالميه سنيره نويسي مشخص ميشود.

نمايد .نحكوه برخكورد ناشكر در

تبصره  - ۳استفاده از وجوه تأديه شده ،سب از تأييد تكميل فرآيند عروه عمومي توس سازمان م از است.
تبصره  - ۴در صورت عدم تكميل فرآيند عروه عمومي وجوه اردآوري شده بايد حد اكبر ظرف مدت سانرده روز
به سرمايه اناران عودت داده شود.
ماده  - ۲۴اار سازمان فرم تقاواي تكميل شده و ومائم ارسالي را براي ثبت و اخن م كوز انتشكار اوراق بهكادار
ناقص تشخيص دهد ،طي مدت سي روز مراتب را به اطاله ناشر رسانده و درخواست اصالحيه مينمايكد .سكازمان
در صورت كامل بودن مدارك ،موظف است حد اكبر ظرف سي روز از تاريخ ثبت درخواست در سكازمان ،مراتكب
موافقت يا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعالم كند.
ماده  - ۲۵از تاريخ الزماالجراج شدن اين قانون ،براي ثبت شركتهاي سهامي عام يا افرايش سكرمايه آنهكا ،اجكازه
انتشار اعالميه سنيره نويسي توس مرج ثبت شركتها ،سب از موافقت سازمان صادر ميشود.
ماده  - ۲۶از تاريخ الزماالجراج شدن اين قانون ،وظايف و اختيارات بانك مركري جمهوري اسالمي ايران مووكوه
ماده ( )۴قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب  ۳۰/۶/۱۳۷۶به سازمان واانار ميشود.
تبصره  -اوراق مشاركتي كه به موجب اين قانون معاف از ثبت نرد سازمان باشد ،از شكمول ايكن مكاده مسكتبني
است.
ماده  - ۲۷اوراق بهادار زير از ثبت نرد سازمان معاف است:
 - ۱اوراق مشاركت دولت ،بانك مركري و شهرداريها.
 - ۲اوراق مشاركت منتشره توس بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركري.
 - ۳اوراق بهادار عروه شده در عروههاي خصوصي.
 - ۴سهام هر شركت سهامي عامي كه كل حقوق صاحبان سهام آن كمتر از رقكم تعيكين شكده توسك سكازمان
باشد.
 - ۵ساير اوراق بهاداري كه به تشخيص شورا نياز به ثبت نداشته باشند از قبيل اوراق منتشره توس سكازمانها و
مراج قانوني ديگر.
تبصره  -ناشر اوراق بهاداري كه از ثبت معاف است ،موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شكراي
توزي و فرور آنرا طبق شرايطي كه سازمان تعيين ميكند ،به سازمان ارارر كند.
ماده  - ۲۸تأسيب بورسها ،بازارهاي خارج از بورس و نهادهاي مالي موووه اين قانون منوط به ثبت نرد سازمان
است و فعاليت آنها تحت نظارت سازمان ان ام ميشود.
ماده  - ۲۹صالحيت حرفهاي اع،اي هيأت مديره و مديران ،حد اقل سرمايه ،موووه فعاليت در اساسنامه ،نحوه
ارارردهي و نوه ارارشهاي ويژه حسابرسي نهادهاي مالي موووه اين قانون ،بايد به تأييد سازمان برسد.

فصل چهارم  -بازار ثانويه
ماده  - ۳۰سنيرر اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعم ي است كه به سيشنهاد هر بورس و به تصويب سازمان
ميرسد .بورس م از به سنيرر اوراق بهاداري نيست كه نرد سازمان ثبت نشده است.
تبصره  -اوراق بهادار معاف از ثبت ،از شمول اين ماده مستبني است.
ماده  - ۳۱بورس مك ف است فهرست ،تعداد و قيمت اوراق بهادار معام ه شده در روزهاي معام ه را طبق وواب
مصوب سازمان تهيه و به اطاله عموم برساند .اين فهرست در حكم سند رسمي است و در سوابق بورس نگهداري
خواهد شد.
ماده  - ۳۲سازمان م از است با تشخيص شراي اوطراري ،دستور تعطيل و يا توقف ان ام معامالت هكر يكك از
بورسها را حد اكبر به مدت سه روز كاري صادر نمايد .در صورت تداوم شراي اوطراري ،مدت مربور بكا تصكويب
شورا قابل تمديد خواهد بود.
تبصره  -شراي اوطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه بكه سيشكنهاد سكازمان بكه تأييكد شكورا
ميرسد.
ماده  - ۳۳شروه به فعاليت كاراراري ،كاراراري  /معام هاري و بازار ارداني به هكر شككل و تحكت هكر عنكوان،
منوط به ع،ويت در كانون مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آئين نامهها و دستورالعم هاي اجرايي آن است.
تبصره  -تا زمانيكه كانون ،كاراراران  /معام هاران و بازار اردانان تشكيل نشده است ،وظايف مربوط به آن كانون
را سازمان ان ام ميدهد .هنگاميكه تعداد اع،اي كانون در سكطح كشكور بكه يكازده نفكر رسكيد ،تشككيل ككانون،
كاراراران  /معام هاران و بازار اردانان الرامي است.
ماده  - ۳۴فعاليت كاراراري و كاراراري  /معام هاري و بازار ارداني در هكر بكورس موككول بكه سكنيرر در آن
بورس طبق دستورالعم ي است كه به سيشنهاد بورس به تأييد سازمان ميرسد.
ماده  - ۳۵هيأت مديره بورس به تخ فات ان،باطي كاراراران ،كارارار  /معام هاران ،بازار اردانان ،ناشران و ساير
اع،اي خود از هر يك از مقررات اين قانون يا آئين نامههاي ذيرب طبق آئين نامكه ان،كباطي خكود رسكيداي
مينمايد .رأي بورس به مدت يك ماه از تاريخ ابالغ قابل ت ديد نظر در سازمان ميباشكد .رأي سكازمان قطعكي و
الزماالجراج ميباشد.
ماده  - ۳۶اختالفات بين كاراراران ،بازار اردانكان ،ككارارار  /معام كهاران ،مشكاوران سكرمايه اكناري ،ناشكران،
سرمايه اناران و ساير اشخاص ذيرب ناشي از فعاليت حرفهاي آنها ،در صورت عدم سكازر در كانونهكا توسك
هيأت داوري رسيداي ميشود.
ماده  - ۳۷هيأت داوري متشكل از سه ع،و ميباشد كه يك ع،و توس رئيب قوه ق،اييه از بين ق،ات بات ربه
و دو ع،و از بين صاحبنظران در زمينههاي اقتصادي و مالي به سيشكنهاد سكازمان و تأييكد شكورا بكه اختالفكات
رسيداي مينمايد .رئيب قوه ق،اييه و سازمان با تأييد شورا عالوه بر نماينده اص ي خود ،هر يك ،ع،و ع يالبدل

تعيين و معرفي مينمايند تا در صورت غيبت ع،و اص ي مربكوط در هيكأت داوري شكركت نمايكد .شكراي ع،كو
ع يالبدل همانند ع،و اص ي ميباشد.
تبصره  - ۱رياست هيأت داوري با نماينده قوه ق،اييه خواهد بود.
تبصره  - ۲مدت مأموريت اع،اي اص ي و ع يالبدل دو سال ميباشد و انتخاب م دد آنان حد اكبر براي دو دوره
ديگر بالمان است.
تبصره  - ۳هيأت داوري داراي دبير خانهاي است كه در محل سازمان تشكيل ميگردد.
تبصره  - ۴بودجه هيأت داوري در قالب بودجه سازمان منظور و سرداخت ميشود.
تبصره  - ۵آراي صادر شده از سوي هيأت داوري قطعي و الزماالجراج است و اجراي آن به عهده ادارهها و دوايكر
اجراي ثبت اسناد و امالك ميباشد.
ماده  - ۳۸در صورتيكه كارارار ،كارارار  /معام هار ،بازار اردان ،مشاور سرمايه اناري و ساير تشكك هاي مشكابه
درخواست كناره ايري موقت يا دائم از فعاليت خود را داشته باشند ،مراتب را به سازمان ،كانون و نير به بكورس
مربوط اعالم نموده و م وز فعاليت خود را نرد كانون تودي مينمايند .ت،مينها و وثايق مربوط تا تعيكين تك يكف
معامالت ان ام شده و ساير تعهدات آنها به قوت خكود بكاقي خواهكد مانكد .قسكمت اخيكر ايكن مكاده نسكبت بكه
كاراراران ،كارارار  /معام هاران ،بازار اردانان ،مشاوران سرمايه اناري و ساير تشك هاي مشابه كه ع،ويت آنهكا
بر اساس ماده ( )۳۵اين قانون تع يق يا لغو ميشود ،نير م ري است.
ماده  - ۳۹كاراراران ،كارارار  /معام هاران ،بازار اردانان ،مشكاوران سكرمايه اكناري و سكاير تشكك هاي مشكابه
م رمند طبق دستورالعم ي كه توس سازمان تنظيم و ابالغ ميشود ،ارارشهاي الزم را تهيه و به مراج ذيربك
تس يم نمايند.
فصل سن م  -اطاله رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه
ماده  - ۴۰سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا م موعه اطالعاتي كه در فرآيند ثبت اوراق بهكادار بدسكت
ميآورد ،حد اكبر ظرف مدت سانرده روز طبق آئين نامه مربوطه در دسترس عموم قرار ايرد.
ماده  - ۴۱سازمان موظف است بورسها ،ناشران اوراق بهادار ،ككاراراران ،معام كهاران ،بكازار اردانكان ،مشكاوران
سرمايه اناري و ك يه تشك هاي فعال در بازار سرمايه را م رم نمايكد تكا بكر اسكاس اسكتانداردهاي حسكابداري و
حسابرسي م ي كشور ،اطالعات جام فعاليت خود را انتشار دهند.
ماده  - ۴۲ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهاي مالي را طبكق مقكررات قكانوني ،اسكتانداردهاي حسكابداري و
ارارشدهي مالي و آئين نامهها و دستورالعم هاي اجرايي كه توس سازمان ابالغ ميشود ،تهيه كند.
ماده  - ۴۳ناشر ،شركت تأمين سرمايه ،حسابرس و ارزر يابان و مشاوران حقوقي ناشر ،مسؤول جبران خسارات
وارده به سرمايه اناراني هستند كه در اثر قصور ،تقصير ،تخ ف و يا به دليل ارائه اطالعات ناقص و خالف واق در
عروه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد ،مت،رر ارديدهاند.

تبصره  - ۱خسارت ديداان موووه اين ماده ميتوانند حد اكبر ظرف مدت يكسال سب از تاريخ كشف تخ ف بكه
هيأت مديره بورس يا هيأت داوري شكايت كنند ،مشروط بر اينكه بيش از سه سال از عروه عمومي توس ناشر
نگنشته باشد.
تبصره  - ۲فق اشخاصي كه اوراق بهادار ناشر موووه اين ماده را قبل از كشف و اعكالم تخ كف خريكده باشكند،
م از به ادعاي خسارت ميباشند.
ماده  - ۴۴سازمان ميتواند در صورت آااهي از ارائه اطالعات خالف واق  ،ناقص يا امراه كننده از طرف ناشر در
بيانيه ثبت يا اعالميه سنيره نويسي ،عروه عمومي اوراق بهادار را در هر مرح هاي كه باشد ،متوقف كند.
ماده  - ۴۵هر ناشري كه م وز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت كرده است ،مك كف اسكت حكد اقكل
موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي كه توس سازمان تعيين خواهد شد ،به سازمان ارائه نمايد:
 - ۱صورتهاي مالي ساالنه حسابرسي شده.
 - ۲صورتهاي مالي مياندورهاي شامل صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده و صورتهاي مالي سه ماهه.
 - ۳ارارر هيأت مديره به م ام و اظهارنظر حسابرس.
 - ۴اطالعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه اناران دارد.
فصل ششم  -جرايم و م ازاتها
ماده  - ۴۶اشخاص زير به حبب تعريري از سه ماه تا يكسال يا به جراي نقدي معادل دو تا سن برابر سود بدست
آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو م ازات محكوم خواهند شد:
 - ۱هر شخصي كه اطالعات نهاني مربوط به اوراق بهادار موووه اين قانون را كه حسكب وظيفكه در اختيكار وي
قرار ارفته به نحوي از انحاج به ورر ديگران يا به نف خود يا به نف اشخاصي ككه از طكرف آنهكا بكه هكر عنكوان
نماينداي داشته باشند ،قبل از انتشار عمومي ،مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاج و انتشار آنها را در غير
موارد مقرر فراهم نمايد.
 - ۲هر شخصي كه با استفاده از اطالعات نهاني به معامالت اوراق بهادار مبادرت نمايد.
 - ۳هر شخصي كه اقدامات وي نوعا من ر به اي اد ظاهري امراه كننده از روند معامالت اوراق بهادار يكا اي كاد
قيمتهاي كاذب و يا اغواي اشخاص به ان ام معامالت اوراق بهادار شود.
 - ۴هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آاهي يا اعالميه سنيره نويسي به منظور عروه
عمومي اوراق بهادار نمايد.
تبصره  - ۱اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي اطالعات نهاني شركت شناخته ميشوند:
الف -مديران شركت شامل اع،اي هيأت مديره ،هيأت عامل ،مدير عامل و معاونان آنان.
ب  -بازرسان ،مشاوران ،حسابداران ،حسابرسان و وكالي شركت.
ج  -سهامداراني كه به تنهايي و يا به همراه افراد تحت تكفل خود ،بيش از ده درصد ( )۱۰%سهام شكركت را در

اختيار دارند يا نماينداان آنان.
د  -مدير عامل و اع،اي هيأت مديره و مديران ذيرب يا نماينداان شركتهاي مادر (ه دينگ) ككه مالكك حكد
اقل ده درصد ( )۱۰%سهام يا داراي حد اقل يك ع،و در هيأت مديره شركت سرمايه سنير باشند.
ه  -ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف ،اختيارات و يا موقعيت خود به اطالعات نهاني دسترسي دارند.
تبصره  - ۲اشخاص موووه تبصره ( )۱اين ماده موظفند آن بخش از معامالت اوراق بهادار خود را كه مبتني بكر
اطالعات نهاني نباشد ،ظرف سانرده روز سب از ان ام معام ه ،به سازمان و بورس مربوط ارارر كنند.
ماده  - ۴۷اشخاصي كه اطالعات خالف واق يا مستندات جع ي را به سازمان و يا بورس ارائه نمايند يكا تصكديق
كنند و يا اطالعات ،اسناد و يا مدارك جع ي را در تهيه ارارشهاي موووه اين قانون مورد اسكتفاده قكرار دهنكد،
حسب مورد به م ازاتهاي مقرر در قانون م ازات اسالمي مصوب  ۶/۳/۱۳۷۵محكوم خواهند شد.
ماده  - ۴۸كارارار ،كارارار  /معام هار ،بازار اردان و مشاور سرمايه اناري كه اسرار اشخاصكي را ككه برحسكب
وظيفه از آنها مط شده يا در اختيار وي قرار دارد ،بدون م وز افشاج نمايد ،به م ازاتهاي مقرر در مكاده ()۶۴۸
قانون م ازات اسالمي مصوب  ۶/۳/۱۳۷۵محكوم خواهد شد.
ماده  - ۴۹اشخاص زير به حبب تعريري از يك ماه تا شش ماه يا جراي نقدي معكادل يكك تكا سكه برابكر سكود
بدست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو م ازات محكوم خواهند شد:
 - ۱هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به فعاليتهايي از قبيكل ككاراراري ،ككارارار /
معام هاري ،يا بازار ارداني كه مست رم اخن م وز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يكك از عنكاوين مربكور
معرفي كند.
 - ۲هر شخصي كه به موجب اين قانون مك ف به ارائه تمام يا قسمتي از اطالعات ،اسناد و يكا مكدارك مهكم بكه
سازمان و يا بورس مربوط بوده و از ان ام آن خودداري كند.
 - ۳هر شخصي كه مسؤول تهيه اسناد ،مدارك ،اطالعات ،بيانيه ثبت يا اعالميه سنيره نويسي و امبال آنها جهت
ارائه به سازمان ميباشد و نير هر شحصي كه مسؤوليت بررسي و اظهار نظر يا تهيه ارارر مالي ،فني يا اقتصادي
يا هراونه تصديق مستندات و اطالعات منكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات ايكن قكانون
تخ ف نمايد.
 - ۴هر شخصي كه عالما و عامدا هراونه اطالعات ،اسناد ،مدارك يا ارارشهاي خالف واق مربوط به اوراق بهادار
را به هر نحو مورد سوج استفاده قرار دهد.
ماده  - ۵۰كارارار ،كارارار  /معام هار يا بازار ارداني كه اوراق بهادار و وجوهي را كه براي ان ام معام ه بكه وي
سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جدااانه است ،بر خالف مقررات و به نف خود يا ديگران
مورد استفاده قرار دهد ،به م ازاتهاي مقرر در ماده ( )۶۷۴قانون م كازات اسكالمي مصكوب  ۶/۳/۱۳۷۵محككوم
خواهد شد.

ماده  - ۵۱در صورت ارتكاب تخ فات مندرج در اين قانون توس اشخاص حقوقي ،م ازاتهاي سيش بيني شده بر
حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقيقي اعمال ميشود كه از طرف اشخاص حقكوقي يكاد شكده ،مسكؤوليت
تصميم ايري را بر عهده داشتهاند.
ماده  - ۵۲سازمان مك ف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موووه اين قكانون را اكردآوري ككرده و بكه
مراج ق،ايي ذي صالح اعالم نموده و حسب مورد موووه را به عنوان شكاكي سيگيكري نمايكد .چنانچكه در اثكر
جرايم منكور ورر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ،زيانديده ميتواند براي جبران آن بكه مراجك قكانوني
مراجعه نموده و وفق مقررات ،دادخواست ورر و زيان تس يم نمايد.
فصل هفتم  -مقررات متفرقه
ماده  - ۵۳كاراراران ،كاراراران  /معام هاران ،بازار اردانان و ساير فعاالن بازار اوراق بهادار مك فند ظكرف شكش
ماه از تشكيل سازمان نسبت به اي اد كانون خود سب از تصويب اساسنامه آن اقدام كنند.
ماده  - ۵۴هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي ،نميتواند بيش از دو و نكيم درصكد ( )۵%/۲از سكهام بكورس را بطكور
مستقيم يا غير مستقيم در مالكيت داشته باشد.
ماده  - ۵۵هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نميتواند بيش از سن درصكد ( )۵%از سكهام شكركت سكپرده اكناري
مركري اوراق بهادار و تسويه وجوه را بطور مستقيم يا غير مستقيم در مالكيت داشته باشد.
ماده  - ۵۶سب از تشكيل سازمان ك يه سوابق ،اسناد و مدارك شوراي بورس موووه قانون تأسيب بكورس اوراق
بهادار تهران مصوب  ۱۳۴۵به سازمان منتقل ميشود.
ماده  - ۵۷اموال و داراييهاي سازمان ككاراراران بورسكهاي موجكود اعكم از منقكول و غيكر منقكول ،وجكوه نقكد،
سپردههاي بانكي و اوراق بهادار ،حقوق و تعهدات و ساير داراييها سب از كسر بدهيها و همچنكين وجكوه ذخيكره
استرر بورس ،در كميتهاي مركب از رئيب سازمان ،نماينده منتخب كاراراران بورس مربوط و نماينكده شكورا
احصاج و حسب ورورت و نياز بين شركت سهامي بورس مربوط و سازمان به ترتيب بكه عنكوان سكرمايه و منكاب
مالي در اختيار تسهيم ميشود .تصميمات اين كميته سب از تصويب وزيكر امكور اقتصكادي و دارايكي الزماالجكراج
ميباشد.
تبصره  -سوابق كاركنان سازمان كاراراران هر بورس به موجب مقررات قانون كار بازخريد ميگردد.
ماده  - ۵۸دولت اقدامات الزم براي فعال كردن بورسهاي كااليي و تطبيق آن با ايكن قكانون و ارائكه راهكارهكاي
قانوني مورد نياز را به عمل خواهد آورد.
ماده  - ۵۹اين قانون چهار ماه سب از تصويب بطور كامل الزماالجراج است و هيأت وزيران و ساير مراج مكنكور
در اين قانون ،موظفند به نحوي اقدام نمايند كه مقررات اجرايكي و سكازماني و تشككيالت مناسكب اجرايكي ايكن
قانون ،ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصويب رسيده باشد.
ماده  - ۶۰سب از انق،اي مه تهاي مقرر در اين قانون ،قانون تأسيب بورس اوراق بهكادار مصكوب  ۲۷/۲/۱۳۴۵و

ك يه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است ،لغو ميشود
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيست و نه تبصره در ج سه ع ني روز سهشنبه مورخ اول آذر مكاه يكهكرار و
سيصد و هشتاد و چهار م ب شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  ۱۳۸۴/۰۹/۰۲به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
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