
 

 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران

  

 تعاريف و اصطالحات –فصل اول 

  

 :باشند داراي معاني زير مي ،هايي كه در اين قانون به كار رفته است اصطالحات و واژه. 1مادة 

، و بعدد از  شود اين قانون تشكيل مي( 3)شورايي است كه به موجب مادة : بورس و اوراق بهادارعالي  شوراي.  1

 .شود ناميده مي "شورا"اين 

، و بعدد از ايدن   شود اين قانون تشكيل مي( 5) است كه به موجب مادةسازماني  :سازمان بورس و اوراق بهادار. 2

 .شود ناميده مي "سازمان"

گران  ن توسط كارگزاران و يا معاملهخودانتظام است كه اوراق بهادار در آ ي متشكل وبازار :بورس اوراق بهادار. 3

( شدود  كه از اين پس بورس ناميدده مدي  )بورس اوراق بهادار  .گيرد طبق مقررات اين قانون، مورد دادوستد قرار مي

 .شود در قالب شركت سهامي عام تأسيس و اداره مي

 .شود اين قانون تشكيل مي 33هيئتي است كه به موجب مادة  :داوري هيئت. 4

گذاران و ساير مجامع مشدابه،   مشاوران، ناشران، سرمايهگران، بازارگردانان،  هاي كارگزاران، معامله كانون :كانون.5

منظور تنظيم روابط بين اشخاصي كه طبق ايدن قدانون بده فعاليدت در بدازار       كه به انتظامي است هاي خود تشكل

صدورت مسسةدغ ريردولتدي، ريرتجداري و       به "سازمان"هاي مصوب  اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل

 .رسند اعي به ثبت ميفريرانت

چنين عهده دارد و هم رتشكلي است كه براي حةن انجام وظايفي كه به موجب اين قانون ب :تشكل خودانتظام. 6

هاي مجاز اسدت ودوابط و اسدتاندارد    ،بخشيدن به روابط بين اعضاخود و انتظاماي  حرفههاي  تنظيم فعاليتبراي 

 .داند، با رعايت اين قانون، ووع و اجرا كند اي و انضباطي را كه الزم مي حرفه

شركتي است كه امور مربوط بده ثبدت، ندهدداري،     :گذاري مركزي اوراق بهادار و تةويغ وجوه شركت سپرده. 3

 .دهد انتقال مالكيت اوراق بهادار و تةويغ وجوه را انجام مي



ازاري است در قالب شبكغ ارتباط الكترونيک يا ريرالكترونيدک كده معدامالت اوراق    ب :بازارهاي خارج از بورس. 8

 .گيرد بهادار در آن بر پايغ مذاكره صورت مي

و مندابع   شود در آن انجام ميجديداالنتشار نويةي اوراق بهادار  بازاري است كه اولين عروه و پذيره :بازار اوليه. 9

 .گيرد ار ناشر قرار ميحاصل از عروغ اوراق بهادار در اختي

 .گيرد در آن مورد دادوستد قرار مي ،اوليه غبازاري است كه اوراق بهادار، پس از عرو :بازار ثانويه. 11

بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا كداال دادوسدتد    :بازار مشتقه. 11

 .شود مي

 .كند كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي حقوقي است شخص :ناشر. 12

 .كند ها معامله ميحةاب آنبه است كه اوراق بهادار را براي ديدران و  حقوقيشخص  :كارگزار. 13

نام و حةداب   ها و يا به حةاب آن شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديدران و به :گر معامله/كارگزار. 14

 .كند خود معامله مي

بدا اخدذ مجدوز الزم بدا تعهدد بده افدزاين نقدشدوندگي و تنظديم           است كده گري  معامله/كارگزار :گردانبازار. 15

 .پردازد نوسان قيمت آن، به دادوستد آن اوراق مي  تقاواي اوراق بهادار معين و تحديد دامنغ و عروه

رة خريدوفروش اوراق بهدادار،  شخص حقوقي است كه در قالب قراردادي مشخص، دربا :گذاري مشاور سرمايه. 16

 .دهد گذار مشاوره مي به سرمايه

شخص حقوقي است كه در قالب قراردادي مشخص و به منظور كةب انتفدا،، بده خريددوفروش     :سبدگردان. 13

 .پردازد گذار مي اوراق بهادار براي سرمايه

گذاران فعاليدت   دار و عامغ سرمايهعنوان واسطه بين ناشر اوراق بها شركتي است كه به :شركت تأمين سرمايه. 18

نويةدي، تعهدد    گري، بدازارگرداني، مشداوره، سدبدگرداني، پدذيره     هاي كارگزاري، معامله تواند فعاليت كند، و مي مي

 .انجام دهد "سازمان"هاي مشابه را با اخذ مجوز از  نويةي و فعاليت پذيره

گدذاري،   اندداز و سدرمايه   هداي پدس   تفاده از طدر  گذاريي است كه با اس صندوق سرمايه :صندوق بازنشةتدي. 19

 .كند مزاياي تكميلي را براي دوران بازنشةتدي اعضاي آن فراهم مي



باشدد و   گدذاري در اوراق بهدادار مدي    نهادي مالي است كه فعاليت اصلي آن سدرمايه  :گذاري صندوق سرمايه. 21

 .اند ريکگذاري خود، در سود و زيان صندوق ش مالكان آن به نةبت سرمايه

 "كدارگزاران، "تدوان بده    منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهاداراند كه از آن جمله مي: نهادهاي مالي. 21

هداي   صدندوق " "بنددي،  مسسةدات رتبده  " "گدذاري،  مشاوران سدرمايه " "بازارگردانان،" "گران، معامله/كارگزاران"

هداي تدأمين    شدركت " "هداي پدردازش اطالعدات مدالي،     شدركت " "گدذاري،  هاي سرمايه شركت" "گذاري، سرمايه

 .اشاره كرد "هاي بازنشةتدي صندوق"و  "سرمايه

قدر حدق   پذير جهت كةب انتفا،، آن گذاري در شركت سرمايه شركتي كه با سرمايه (:هلدينگ)شركت مادر . 22

نتخداب اعضداي   مدديره را انتخداب كندد و يدا در ا     كند كه بدراي كنتدرل عمليدات شدركت، هيئدت      رأي كةب مي

 .مديره مسثر باشد هيئت

 .دهد ها و اوراق بهادار مووو، اين قانون را مورد ارزشيابي قرار  اي است كه دارايي كارشناس مالي: ياب ارزش. 23

عدين و يدا     وانتقال بدراي مالدک  نقلكه متضمن حقوق مالي قابلهر نو، ورقه يا مةتندي است  :اوراق بهادار. 24

مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در . معامله را تعيين و اعالم خواهد كرد اوراق بهادار قابل "شورا،" .منفعت آن باشد

 .متن اين قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است

 .عمومي  براي عروغ انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار :انتشار. 25

 .م جهت فروشعروغ اوراق بهادار منتشره به عمو :عمومي غعرو. 26

 .گذاران نهادي است سرمايهبه  "ناشر"فروش مةتقيم اوراق بهادار توسط : عروغ خصوصي.  23

از ناشر و يا نمايندة قانوني آن و تعهد پرداخت وجده كامدل آن طبدق    يند خريد اوراق بهادار آفر :نويةيپذيره. 28

 .قرارداد

فدروش   بده  "نويةدي  پدذيره "ق بهاداري كه ظرف مهلت تعهد شخص ثالث براي خريد اورا :نويةي تعهد پذيره. 29

 .نرسد

اطالعدات مربدوط بده ناشدر و اوراق بهدادار قابدل       از طريدق آن،  اي اسدت كده    اعالميده  :نويةيپذيره غاعالمي. 31

 .گيرد نويةي در اختيار عموم قرار مي پذيره



اطالعات، و اسناد و مدداركي اسدت كده در مرحلدغ تقاوداي ثبدت شدركت، بده         ها،  مجموعغ فرم: بيانيغ ثبت. 31

 .شود داده مي "سازمان"

، بده اوراق بهدادار  طور مةتقيم و يا ريرمةتقيم  نشده براي عموم كه به افشاءهرگونه اطالعات  :نهانياطالعات . 32

اوراق  گدذاران بدراي معاملدغ    م سرمايهدر صورت انتشار، بر قيمت و يا تصميشود، و  يا ناشر آن مربوط مي معامالت

 .گذارد مي بهادار مربوط تأثير

 .شود گذاران خريداري مي هاي مالي است كه از محل وجوه سرمايه مجموعغ دارايي :سبد. 33

 اركان بازار اوراق بهادار: فصل دوم

بازار شدفاف، منصدفانه و    غگذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسع  در راستاي حمايت از حقوق سرمايه. 2مادة 

بدا تركيدب، وظداي  و     "سدازمان "و  "شدورا "كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حةن اجراي ايدن قدانون،   

 .شود اختيارات مندرج در اين قانون تشكيل مي

. ردرا برعهدده دا  بدازار آن هداي كدالن    تصدويب سياسدت   بازار اوراق بهادار است كهباالترين ركن  "شورا". 3مادة 

 :باشد به شر  ذيل مي "شورا"اعضاي 

 وزير امور اقتصادي و دارايي      .1

 وزير بازرگاني      .2

 رييس كل بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران      .3

 و اتاق تعاون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ؤساير      .4

 نيز انجام وظيفه خواهد كرد "سازمان"و سخندوي  "شورا"عنوان دبير كه به "سازمان"رييس       .5

 دادستان كل كشور يا معاون وي       .6

 ها "كانون"يک نفر نماينده از طرف       .7

اي بدازار اوراق بهدادار بده     هاي حرفده  با مشورت تشكلة مالي منحصراً از بخن خصوصي نفر خبر سه   .8

 هيئت وزيرانپيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب 



ربط و تصويب هيئت وزيران براي هر  يک نفر خبره منحصراً از بخن خصوصي به پيشنهاد وزير ذي      .9

 "بورس كااليي"

 .رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود  -1تبصرة 

توان از ميان  سال است، و آنان را نمي پنج 9و  8، 3مدت مأموريت اعضاي مووو، بندهاي   -2تبصرة 

 .انتخاب كرد "سازمان"مديره و كاركنان  اعضاي هيئت

پذير  دوره امكان اين ماده حداكثر براي دو  9و  8، 3انتخاب مجدد اعضاي مووو، بندهاي  -3تبصرة 

 . خواهد بود

گيدري همدان بدورس شدركت      ، فقط در جلةات مربوط بده تصدميم  9اعضاي مووو، بند   -4تبصرة 

 .كنند مي

 :باشد به شر  زير مي "شورا"وظاي  .  4مادة 

و اِعمال نظارت عاليه بدر اجدراي ايدن     بازار اوراق بهادار غاتخاذ تدابير الزم جهت ساماندهي و توسع. 1

 .قانون

هاي كلي نظام و قوانين و مقدررات   مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياست ها و خط تعيين سياست.  2

 .مربوط

 .هاي الزم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيئت وزيران نامه آيينپيشنهاد . 3

 .تصويب ابزارهاي مالي جديد. 4

هدداي  شددركت" "بازارهدداي خددارج از بدورس، "هدا،  "بددورس"صددور، تعليددق، و لغددو مجدوز فعاليددت   . 5

 ."هاي تأمين سرمايه شركت"و  "گذاري مركزي اوراق بهادار و تةويغ وجوه سپرده

 ."سازمان"هاي مالي  بودجه و صورتتصويب . 6

 ."سازمان" و رسيدگي به شكايت از  نظارت بر فعاليت. 3

 .ها و نظارت بر آن "سازمان"هاي  نو، و ميزان وصوليتصويب . 8



 .الزحمغ آن و تعيين حق "سازمان"حةابرس /بازرس انتخاب. 9

 ."سازمان"مديرة  انتخاب اعضاي هيئت. 11

 ."سازمان"ة مدير اعضاي هيئت ورييس  تعيين حقوق و مزاياي. 11

 .الزحمغ آنان و تعيين حق "داوري هيئت"انتخاب اعضاي .  12

شددة خدود در بازارهداي     هاي پذيرفتده  منظور عروغ اوراق بهادار شركت به"بورس"اعطاي مجوز به. 13

 .خارجي

 . "بورس"اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به . 14

 ."بورس"جهت معامالت اشخاص خارجي در  "ورسب"اعطاي مجوز به . 15

 .وزيران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد ساير اموري كه به تشخيص هيئت. 16

 .اجراء خواهد بود مصوبات شورا پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي الزم – تبصره

قي و مالي مةدتقل بدوده و از محدل    مسسةغ عمومي ريردولتي است كه داراي شخصيت حقو "سازمان،". 5مادة 

منابع الزم . ها و ساير درآمدها اداره خواهد شد "بورس"ها در  و سهمي از حق پذيرش شركت هاي دريافتيكارمزد

اندازي سازمان يادشده از محل وجوه اماني شوراي بدورس ندزد سدازمان كدارگزاران بدورس       براي آراز فعاليت و راه

 .شود اوراق بهادار تهران تأمين مي

 "شدورا "ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط  حداكثر ظرف سه "سازمان"اساسنامه و تشكيالت  -تبصره

 . تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

رشدتغ  در تجربه و  تشهر افراد امين و داراي حةنعضو است كه از ميان  5داراي  "سازمان"مديرة  هيئت. 6مادة 

. شدوند  انتخداب مدي   "شدورا "و با تصويب  "شورا" رئيس به پيشنهاداز كارشناسان بخن ريردولتي منحصراً مالي 

 .كند مديره را صادر مي حكم اعضاي هيئت "شورا"رئيس 

 :به شر  زير است "سازمان"مديرة  وظاي  و اختيارات هيئت. 3مادة 

 .الزم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شوراهاي  نامه تهيه آيين. 1



 .هاي اجرايي اين قانون  العمل دستورو تدوين  تهيه. 2

 .مربوط و مقرراتنظارت بر حةن اجراي اين قانون . 3

 .اوراق بهادار و نظارت بر آن "عمومي غعرو"ثبت و صدور مجوز . 4

هدا بدر عهددة     و ساير نهادهايي كه تصويب آنها "بورس"درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس . 5

 .ست"شورا"

كه در حوزة عمدل  و، اين قانون موو "مالي نهادهاي"و  "ها كانون"مجوز تأسيس  ، تعليق و لغوصدور. 6

 .نيةت "شورا"مةتقيم 

 .مووو، اين قانون "مالي  نهادهاي"و  "ها، كانون" "ها، بورس"تصويب اساسنامغ . 3

 .گيري از وقو، تخلفات در بازار اوراق بهادار م جهت پيناتخاذ تدابير الز . 8

است  "سازمان"ة طبق اين قانون بر عهد ها در بازار اوراق بهادار كه اعالم آنتخلفات  دسته ازاعالم آن. 9

 .هاگيري آن صال  و پي به مراجع ذي

وودعيت بدازار   چندين   مهد و  "سازمان" هاي ادواري در مورد عملكرد هاي مالي و گزارش صورت ئغارا. 11

 ."شورا"اوراق بهادار به 

در بدازار   گذاران سرمايهاتخاذ تدابير وروري وانجام اقدامات الزم به منظور حمايت از حقوق و منافع . 11

 .اوراق بهادار

 .گذاري و نظارتي ساير نهادهاي سياستبا  همكاري وهاي الزم در بازار اوراق بهادار  ايجاد هماهندي. 12

 .جديد در بازار اوراق بهادار به شورا "ابزارهاي مالي"كارگيري  پيشنهاد به. 13

 ."بورس"گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در  نظارت بر سرمايه. 14

 ."شورا"جهت تصويب توسط  "سازمان"هاي خدمات  تهيغ بودجه و پيشنهاد انوا، درآمدها و نرخ. 15

 .مووو، اين قانون "نهادهاي مالي"و ساير  "بورس،"ارمزدهاي هاي خدمات و ك تصويب سق  نرخ. 16



هدا و نظدارت    هاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركت قبل از ثبت شركت "سازمان"صدور تأييدنامغ . 13

 .ها بر آن شركت "سازمان"

 ."سازمان"شده نزد  هاي ثبت بررسي و نظارت بر افشاي اطالعات بااهميت توسط شركت. 18

 .ويژه هيئت تدوين استانداردهاي حةابرسي نزديک و هماهندي با مراجع حةابداري به همكاري. 19

 .هاي آتي بازار اوراق بهادار انجام تحقيقات كالن و بلندمدت براي تدوين سياست.  21

 .اي و جهاني هاي مرتبط منطقه المللي و پيوستن به سازمان همكاري و مشاركت با مراجع بين. 21

 .محول شده باشد "سازمان"به  "شورا"ساير اموري كه از طرف انجام . 22

است و انتخاب مجدد آندان بدراي يدک دورة ديددر     سال  مديره پنج هر يک از اعضاي هيئت عضويتمدت . 8مادة 

 .بالمانع است

ت بدراي مدد   "شورا"مديره به پيشنهاد اعضا و تصويب  از بين اعضاي هيئت "سازمان"مديرة  هيئت رييس. 9مادة 

 .تعيين خواهد شدماه  سي

 .سازمان و باالترين مقام اجرايي آن خواهد بود "رييس"مديره،  رييس هيئت -1تبصرة 

 .تعيين خواهد شد "سازمان"در اساسنامغ  "سازمان"وظاي  و حدود اختيارات رييس  -2تبصرة 

پدذيرش  يدا  حدق اشدتغال   وجده   هيچ  بهوقت بوده و به صورت موظ  و تمام مديرهاشتغال اعضاي هيئت. 11مادة 

 .ها و نهادها اعم از دولتي و ريردولتي را نخواهند داشت ها، بنداه مةئوليت ديدري در ساير دستداه

جانشدين وي بدراي مددت     مدديره،  فوت و يا اسدتعفاي هدر يدک از اعضداي هيئدت     بركناري، در صورت . 11مادة 

شدرايط بركنداري در   . منصدوب خواهدد شدد   ( 6)مدادة   ترتيدب مقدرر در   روز حةب مورد به مانده، ظرف پانزده باقي

 .قيد خواهد شد "سازمان"اساسنامغ 

كده  سوگند ياد كنندد   "شورا"در جلةغ ند ا موظ  "سازمان"كار در  قبل از شرو، به مديره اعضاي هيئت. 12مادة 

 غرا به كدار برندد و كليد    طرفي وظاي  قانوني خود را به نحو احةن انجام دهند و در انجام وظاي  نهايت دقت و بي

. مدديره را بنمايندد   و هيئت "سازمان"گيرند مقرون به صال  كشور بوده و رعايت حفظ اسرار  تصميماتي را كه مي

 .مندرج خواهد شد "سازمان"غ متن سوگندنامه در اساسنام



 .شود ت ميپرداخ "سازمان"غ از محل بودج "سازمان"ة مدير اعضاي هيئتو حقوق و مزاياي رييس . 13مادة 

و بدا تصدويب    "شدورا "در جلةات شورا، به پيشنهاد رئيس  "شورا"حق حضور اعضاي ريردولتي  -تبصره

 .شود پرداخت مي "سازمان"تعيين و از محل بودجغ  "شورا"

، همةدر، و افدراد   هداي خدود   بايد فهرست دارايدي  مديرهعضويت، اعضاي هيئت غدر بدو انتصاب و خاتم. 14مادة 

 .گزارش نمايند "شورا"را به  خود تكفل تحت

سدال  حةابداران رسمي بدراي يدک   غاز بين مسسةات حةابرسي عضو جامع "سازمان،"بازرس /حةابرس. 15مادة 

 .پذير خواهد بود بازرس حداكثر براي دو دوره امكان/؛ انتخاب حةابرسشود انتخاب مي "شورا"توسط 

يدا هرگونده فعاليدت و     "سدازمان "شده يا در شدرف ثبدت ندزد    انجام هر گونه معامالت اوراق بهادار ثبت. 16مادة 

مدديران و شدركاي    "سدازمان، " "،شورا" مشاركت مةتقيم يا ريرمةتقيم در انجام معامالت مذكور توسط اعضاي

 .ها ممنو، است و نيز اشخاص تحت تكفل آن "سازمان"حةابرسي  غمسسة

وقدت   اي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشارل تمامه اند، فعاليت موظ  "سازمان"و  "شورا"اعضاي . 13مادة 

 .گزارش دهند قوة قضائيهاند يا دارند، به رئيس  وقت خود را كه طي دو سال اخير به آن اشتغال داشته يا پاره

افشاي مةتقيم  از ند ا مكل  "سازمان"حةابرسي  غمديران و شركاي مسسة "سازمان،" "شورا،"اعضاي . 18مادة 

دوران  غحتي پدس از خاتمد   شوند، ها مطلع مي اي كه در اجراي وظاي  خود از آن محرمانه اطالعات يا ريرمةتقيم

 .شود اين قانون محكوم مي( 46)هاي مقرر در مادة  متخل  به مجازات .خود، خودداري كنندتصدي 

اطالعدات مدورد نيداز در     كل كشدور،  تواند در اجراي وظاي  قانوني خود با مجوز دادستان مي "سازمان". 19مادة 
هداي دولتدي و عمدومي، از     هاي دولتي، دسدتداه  شركت ها، مسسةات اعتباري، بانک غچارچوب اين قانون را از كلي

هاست و نيز اشخاص حقيقدي يدا    ها مةتلزم ذكر يا تصريح نام آنهايي كه شمول حكم نةبت به آن جمله دستداه
را در  "سدازمان "ندد اطالعدات موردنيداز    ا ها و اشخاص مذكور مكل  دستداه غكلي. حقوقي ريردولتي مطالبه نمايد

 .ه نمايندئارا شده موعد تعيين

  

 بازار اوليه: فصل سوم

  



با رعايدت مقدررات ايدن     "سازمان"نزد منوط به ثبت آن  "بازار اوليه "در اوراق بهادار  "عمومي غعرو". 21مادة 

 .اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنو، است "عروغ عمومي"، و باشد قانون مي

منظدور حصدول اطميندان از رعايدت مقدررات قدانوني و مصدوبات         بده  "سدازمان "ثبت اوراق بهادار ندزد  . 21مادة 

در مدورد   تأييد مزايا، تضدمين سدودآوري و يدا توصديه و سفارشدي      غمنزل و شفافيت اطالعاتي بوده و به "سازمان"

اعالميدغ پدذيره  "ايدن موودو، بايدد در    . باشدد  نمدي  "سازمان"هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط  ها يا طر  شركت

 .قيد گردد "نويةي

جهدت   "نويةدي  اعالميغ پدذيره "و  "بيانيغ ثبت"ناشر موظ  است تقاواي ثبت اوراق بهادار را همراه با . 22مادة 

 .تةليم نمايد "سازمان"به اخذ مجوز عروغ عمومي 

كده بايدد بده     "نويةدي  پدذيره  غاعالميد "و  "بيانيدغ ثبدت  "فرم تقاواي ثبت اوراق بهادار، محتويات  -تبصره

و نحوة هماهندي بين مرجدع   "نويةي پذيره غاعالمي"تةليم شود و نيز چدوندي انتشار  "سازمان"

ظديم و بده تأييدد    تن "سازمان"موجب دستورالعملي است كه توسط  به "سازمان"ها و  ثبت شركت

 .رسد مي "شورا"

ها بدا مقدررات،   پس از بررسي تقاواي ثبت اوراق بهادار و ومايم آن و اطمينان از انطباق آن "سازمان". 23مادة 

 .كند اقدام مي "نويةي پذيره غاعالمي"تأييد نةبت به 

مددت  . كندد  تعيين مدي  "سازمان"اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذيرد كه  "عمومي  عروغ" -1تبصرة 

 "ناشر"تقاواي را با  نويةي تواند مدت پذيره مي "سازمان". روز تجاوز نخواهد كرد مذكور از سي

 .تمديد كندمدت سي روز ديدر  حداكثر بهموجه  غادلو احراز 

را  "سدازمان " "عمومي، غعرو"مهلت موظ  است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اتمام  "ناشر" -2 ةتبصر

 .معين خواهد نمدود، مطلدع نمايدد    "سازمان"فروش اوراق بهادار از طريقي كه  و  از نتايج توزيع

مشدخص   "نويةدي  اعالميدغ پدذيره  "فدروش كامدل، در    درخصدوص عددم    "ناشدر  "نحوة برخورد

 .شود مي

مجاز  "سازمان،"توسط  "عروغ عمومي"شده، پس از تأييد تكميل فرآيند  استفاده از وجوه تأديه -3تبصدرة  

 .است

شده بايدد حدداكثر ظدرف مددت      وجوه گردآوري "عروغ عمومي،"در صورت عدم تكميل فرآيند  -4تبصرة 

 .گذاران عودت داده شود پانزده روز به سرمايه



م ارسالي را براي ثبت و اخذ مجدوز انتشدار اوراق بهدادار    ئشده و وما فرم تقاواي تكميل "سازمان"اگر . 24مادة 

. نمايدد  رسدانده و درخواسدت اصدالحيه مدي     "ناشدر "روز مراتب را بده اطدال،     سيطي مدت  ،ناقص تشخيص دهد

 از تاريخ ثبت درخواست در سدازمان،  روز سيدر صورت كامل بودن مدارک، موظ  است حداكثر ظرف  "سازمان"

 .دكناعالم  "ناشر"موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به  مراتب موافقت يا عدم

 ةاجداز  هدا،  يا افدزاين سدرمايغ آن   هاي سهامي عام جراشدن اين قانون، براي ثبت شركتالا تاريخ الزماز . 25مادة 

 .شود صادر مي "سازمان"ها، پس از موافقت  توسط مرجع ثبت شركت "نويةيپذيره غاعالمي"انتشار 

اسدالمي ايدران موودو،    جراشدن اين قانون، وظاي  و اختيارات بانک مركزي جمهدوري  الا از تاريخ الزم .26مادة 

 .شود واگذار مي "سازمان"به  31/6/1336مصوب  ،قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت( 4)مادة 

 ه، از شدمول ايدن مداد   باشدد  "سدازمان "اوراق مشاركتي كه به موجب اين قانون معاف از ثبت ندزد   -هتبصر

 .استمةتثني 

 :است "معاف"ثبت نزد سازمان اوراق بهادار زير از  .23مادة 

 ها اوراق مشاركت دولت، بانک مركزي و شهرداري      .1

 نظارت بانک مركزي تحتها و مسسةات مالي و اعتباري  اوراق مشاركت منتشره توسط بانک      .2

 "هاي خصوصي عروه"شده در  اوراق بهادار عروه      .3

شدده توسدط    صاحبان سهام آن كمتر از رقم تعيدين  سهام هر شركت سهامي عامي كه كل حقوق      .4

 .باشد "سازمان"

، از قبيدل اوراق منتشدره   نياز به ثبدت نداشدته باشدند    "شورا"ساير اوراق بهاداري كه به تشخيص    .5

 .ها و مراجع قانوني ديدر توسط سازمان

ت اوراق بهاداري كه از ثبت معاف اسدت، موظد  اسدت مشخصدات و خصوصديا      "ناشر" -هتبصر

تعيدين   "سدازمان "كده   شدرايطي اوراق و نحوه و شرايط توزيدع و فدروش آن را طبدق    

 .گزارش كند "سازمان"كند، به  مي

 "مووو، اين قانون منوط به ثبت ندزد  "نهادهاي مالي"و"بازارهاي خارج از بورس"ها، "بورس"تأسيس . 28مادة 

 .دشو انجام مي "سازمان"ها تحت نظارت  است و فعاليت آن "سازمان



مديره و مديران، حداقل سرمايه، مووو، فعاليدت در اساسدنامه، نحدوة     اي اعضاي هيئت صالحيت حرفه .29 مادة

 .برسد "سازمان"مووو، اين قانون، بايد به تأييد  "نهادهاي مالي"حةابرسي  هاي ويژة نو، گزارشدهي و  گزارش

  

 بازار ثانويه: فصل چهارم

  

و بده تصدويب    "بدورس "طبق دستورالعملي است كه بده پيشدنهاد هدر     "بورس"اوراق بهادار درپذيرش  .31مادة 

 .ثبت نشده است "سازمان"مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيةت كه نزد  "بورس". رسد مي "سازمان"

 .اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول اين ماده مةتثني است. هتبصر

 شده در روزهاي معامله را طبق ودوابط  معاملهتعداد و قيمت اوراق بهادار  ،مكل  است فهرست "بورس". 31مادة 

در سدوابق بدورس   و اين فهرست در حكدم سدند رسدمي اسدت،      .اطال، عموم برساند تهيه و به  "سازمان"مصوب 

 .داري خواهد شد نداه

م معامالت هر يدک از  مجاز است با تشخيص شرايط اوطراري، دستور تعطيل و يا توق  انجا "سازمان". 32مادة 

مددت مزبدور بدا      در صدورت تدداوم شدرايط اودطراري،    . ها را، حداكثر به مدت سه روز كاري صادر نمايد" بورس"

 .قابل تمديد خواهد بود "شورا"تصويب 

بده تأييدد    "سدازمان "خواهد بود كه به پيشنهاد   آن دستورالعمل اجرايي  شرايط اوطرار براساس -تبصره

 .رسد مي "شورا"

به هر شكل و تحت هر عندوان،   "بازارگرداني"و  "گري معامله/كارگزاري" "ي،كارگزار"شرو، به فعاليت . 33مادة 

هداي اجرايدي آن    هدا و دسدتورالعمل   نامده مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آيين "كانون"منوط به عضويت در 

 .است

تشدكيل نشدده اسدت، وظداي       "بازارگرداندان "و  "گدران   معامله/كارگزاران" "كانونِ"تا زماني كه  -تبصره

در سدطح   "كدانون "اعضاي كه تعداد هندامي .دهد انجام مي "سازمان"را  "كانون"مربوط به آن 

الزامدي   "بازارگرداندان "و  "گدران  معاملده /كارگزاران" "كانونِ"تشكيل  ،كشور به يازده نفر رسيد

 .است



موكول به پذيرش در آن  "بورس"در هر  "بازارگرداني"و  "گري معامله/كارگزاري" "كارگزاري،"فعاليت . 34مادة 

 .رسد مي "سازمان" أييدبه ت "بورس"طبق دستورالعملي است كه به پيشنهاد  "بورس،"

 "بازارگرداندان، " "گدران،  معاملده /كدارگزار " "كدارگزاران، "بده تخلفدات انضدباطي     "بورس"مديرة  هيئت. 35مادة 

نامدغ انضدباطي    ربط طبدق آيدين   هاي ذي نامه و ساير اعضاي خود از هريک از مقررات اين قانون يا آيين "ناشران"

رأي . باشدد  مدي  "سازمان"ماه از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در  مدت يک به  "بورس"رأي . نمايد خود رسيدگي مي

 .باشد االجرا مي قطعي و الزم "سازمان"

 "گدذاري،  مشداوران سدرمايه  " "گدران،  معاملده /كدارگزار " "گرداندان، بازار" "كدارگزاران، "اختالفات بدين  . 36دة ما

سدازش در   ، در صدورت عددم   هدا  اي آن ناشي از فعاليدت حرفده   ربط ، و ساير اشخاص ذيگذاران سرمايه "ناشران،"

 .شود رسيدگي مي "داوري   هيئت"ها توسط  "كانون"

باشد كه يک عضو توسدط ريديس قدوة قضداييه از بدين قضدات        متشكل از سه عضو مي "اوريد   هيئت". 33مادة 

بده   "شدورا "و تأييدد   "سازمان"هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد  نظران در زمينه باتجربه و دو عضو از بين صاحب

يندة اصلي خود، هريدک  عالوه بر نما "شورا"با تأييد  "سازمان"رييس قوة قضاييه و . نمايند اختالفات رسيدگي مي

شدركت   "داوري هيئدت "نمايند تا در صورت ريبدت عضدو اصدلي مربدوط در      البدلي تعيين و معرفي مي عضو علي

 .باشد البدل همانند عضو اصلي مي شرايط عضو علي. نمايند

 .با نمايندة قوة قضائيه خواهد بود "داوري   هيئت"رياست  -1 ةتبصر

باشد و انتخاب مجددد آندان حدداكثر بدراي دو      البدل دوسال مي لي و عليمدت مأموريت اعضاي اص -2 ةتبصر

 .دورة ديدر بالمانع است

 .گردد تشكيل مي "سازمان"كه در محل  است اي داراي دبيرخانه "داوري   هيئت" -3ة تبصر

 .شود منظور و پرداخت مي "سازمان"در قالب بودجغ  "داوريهيئت "بودجغ  -4ة تبصر

هدا و   اداره  عهددة  االجراست و اجدراي آن بده    قطعي و الزم "داوري   هيئت"ادر شده از سوي آراي ص -5تبصرة 

 .باشد دواير اجراي ثبت اسناد و امالک مي

هاي  و ساير تشكل "گذاري، مشاور سرمايه" "گردان،بازار" "،گر معامله/كارگزار" "كارگزار،"كه در صورتي. 38مادة 

و نيدز   "كانون" "سازمان،" مراتب را به شند،م از فعاليت خود را داشته بائگيري موقت يا دا درخواست كنارهمشابه 

ها و وثدايق مربدوط    تضمين .نمايند ميتوديع  "كانون"مربوطه اعالم نموده و مجوز فعاليت خود را نزد  "بورس"به 

قةدمت اخيدر ايدن مداده     . قوت خود باقي خواهد ماندبه  ها آنشده و ساير تعهدات تا تعيين تكلي  معامالت انجام



هداي   و سداير تشدكل   "گدذاري،  مشاوران سدرمايه " "گردانان،بازار" "،گران معامله/كارگزار" "كارگزاران،"نةبت به 

 .نيز مجري است ،شود اين قانون تعليق يا لغو مي  (35)ها براساس مادة آن عضويتكه  مشابه

هداي   و سداير تشدكل   "گدذاري،  مشاوران سدرمايه " "گردانان،بازار" "،گران  معامله/اركارگز" "كارگزاران،". 39مادة 

هداي الزم را تهيده و بده     شدود، گدزارش   تنظيم و ابالغ مدي  "سازمان"اند طبق دستورالعملي كه توسط  ملزم مشابه

 .ربط تةليم نمايند مراجع ذي

  

 رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه اطالع: فصل پنجم

  

يندد ثبدت اوراق بهدادار بده     ااطالعاتي كده در فر  غموظ  است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموع "سازمان". 41 مادة

 .در دسترس عموم قرار گيردنامغ مربوطه  ، حداكثر ظرف مدت پانزده روز، طبق آيينآورد دست مي

 "بازارگرداندان، " "گران عاملهم" "كارگزاران،"اوراق بهادار، "ناشرانِ"ها، " بورس"موظ  است  "سازمان". 41مادة 

هاي فعال در بدازار سدرمايه را ملدزم نمايدد تدا براسدداس اسدتانداردهاي         تشكل و كليغ  "گذاري، مشاوران سرمايه"

 .حةابداري و حةابرسي ملي كشور، اطالعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند

مقررات قدانوني، اسدتانداردهاي حةدابداري و    هاي مالي را طبق  اوراق بهادار موظ  است صورت "ناشر". 42مادة 

 .تهيه كندشود،  ابالغ مي "سازمان"اجرايي كه توسط هاي  ها و دستورالعمل نامه دهي مالي و آيينگزارش

و مشاوران حقدوقي ناشدر، مةدئول جبدران      "يابان ارزش"حةابرس و  "شركت تأمين سرمايه،" "ناشر،". 43مادة 

دليل ارائغ اطالعات ناقص و خدالف   كه در اثر قصور، تقصير، تخل  و يا به هةتند نيگذارا خةارات وارده به سرمايه

 .اند ها باشد، متضرر گرديده فعل آن واقع در عروغ اوليه كه ناشي از فعل يا ترک

سدال پدس از تداريخ كشد       توانند حداكثر ظرف مدت يدک  ديدگان مووو، اين ماده، مي خةارت -1تبصرة 

سده   شكايت كنند، مشروط بر اين كه بين از "هيئت داوري"يا  "بورس"مديرة  هيئتتخل  به 

 .ندذشته باشد "ناشر"ال از عروغ عمومي توسط س

تخلد  خريدده   و اعدالم  فقط اشخاصي كه اوراق بهادار ناشر مووو، اين ماده را قبدل از كشد      -2تبصدرة  

 .باشند مي  باشند، مجاز به ادعاي خةارت



 "ناشدر "كننده از طرف  تواند در صورت آگاهي از ارائغ اطالعات خالف واقع، ناقص يا گمراه  مي "سازمان". 44مادة 

اي كده باشدد، متوقد      اوراق بهادار را در هدر مرحلده   "عمومي عروغ" "نويةي، اعالميغ پذيره"يا  "بيانيغ ثبت"در 

 .كند

حدداقل  دريافت كرده اسدت، مكلد  اسدت     "سازمان" كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از يناشر هر. 45مادة 

 :ه نمايدئارا "سازمان"تعيين خواهد شد، به  "سازمان"كه توسط  اجرايي موارد زير را طبق دستورالعمل

 .شدهحةابرسي غهاي مالي ساالن صورت. 1

 هداي مدالي   شدده، و صدورت   ماهغ حةابرسي 6هاي مالي  شامل صورت اي دورههاي مالي ميان صورت. 2

 ماهه سه

 مديره به مجامع و اظهارنظر حةابرس گزارش هيئت. 3

 .گذاران دارد اطالعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه. 4

  

 ها جرايم و مجازات: فصل ششم

  

برابر سود  پنجتا دو سال يا به جزاي نقدي معادل يک ماه تا   سهاشخاص زير به حبس تعزيري از . 46مادة 

 :نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد دست آمده يا زيان متحمل به

مربوط به اوراق بهادار مووو، اين قانون را كه حةب وظيفه در  "اطالعات نهاني"هر شخصي كه . 1

ورر ديدران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف نحوي از انحاء به اختيار وي قرارگرفته به 

و يا موجبات  از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهدها به هرعنوان نمايندگي داشته باشد، قبل آن

 .ها را در رير موارد مقرر فراهم نمايد افشاء و انتشار آن

 .به معامالت اوراق بهادار مبادرت نمايد "اطالعات نهاني"كه با استفاده از   هر شخصي.  2

كننده از روند معامالت اوراق بهادار يا  نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه وي اقدامات هر شخصي كه.  3

 .هاي كاذب و يا ارواي اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود ايجاد قيمت



منظور  به "نويةي اعالميغ پذيره"آگهي يا  هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار. 4

 .بهادار نمايدعمومي اوراق عروغ 

 :شوند شركت شناخته مي "اطالعات نهاني"اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي  -1تبصرة 

 .عامل، مديرعامل و معاونان آنان مديره، هيئت مديران شركت شامل اعضاي هيئت( ال 

 .بازرسان، مشاوران، حةابداران، حةابرسان و وكالي شركت      ( ب

درصد   از دهخود، بين تكفل افراد تحتتنهايي و يا به همراه كه به ي سهامداران        ( ج

 .ننانمايندگان آدر اختيار دارند يا سهام شركت را 

مادر هاي  ربط يا نمايندگان شركت مديره و مديران ذي مديرعامل و اعضاي هيئت        ( د

كه مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در ( هلدينگ)

 .پذير باشند يرة شركت سرمايهمد هيئت

اطالعات "ساير اشخاصي كه با توجه به وظاي ، اختيارات و يا موقعيت خود به (   هد

 .دسترسي دارند "نهاني

خود را  معامالت اوراق بهاداراند آن بخن از  اشخاص مووو، تبصرة يک اين ماده موظ  -2تبصرة 

 "سازمان"ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به نباشد،  "اطالعات نهاني"كه مبتني بر

 .مربوط گزارش كنند "بورس"و 

ارائه نمايند يا  "بورس"و يا  "سازمان"اشخاصي كه اطالعات خالف واقع يا مةتندات جعلي را به . 43مادة 

اين قانون مورد استفاده قرار هاي مووو،  گزارش غيا مدارک جعلي را در تهي ، اسناد وتصديق كنند و يا اطالعات

 .محكوم خواهند شد 6/3/1335هاي مقرر در قانون مجازات اسالمي مصوب  حةب مورد به مجازات ،دهند

كه اسرار اشخاصي را كه  "گذاري مشاور سرمايه"و  "بازارگردان" "گر، معامله/كارگزار" "كارگزار،". 48مادة 

هاي مقرر در  افشاء نمايد، به مجازاتبدون مجوز ر وي قرار دارد، ها مطلع شده يا در اختيابرحةب وظيفه از آن

 .محكوم خواهد شد 6/3/1335قانون مجازات اسالمي مصوب ( 648)مادة 

ماه يا به جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر سود  ماه تا شن اشخاص زير به حبس تعزيري از يک. 49مادة 
 :مجازات محكوم خواهند شددست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو  به



 "كارگزاري،" ي از قبيلهاي به فعاليتتحت هرعنوان رعايت مقررات اين قانون  شخصي كه بدون هر.  1
مبادرت نمايد يا خود را تحت كه مةتلزم اخذ مجوز است  "بازارگرداني"ي يا "گر معامله/كارگزار"

 .هر يک از عناوين مزبور معرفي كند

جب اين قانون مكل  به ارائغ تمام يا قةمتي از اطالعات، اسناد و يا مدارک هر شخصي كه به مو.  2
 .مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند "بورس" يا و "سازمان"مهم به 

و  "نويةي اعالميغ پذيره"يا  "بيانيغ ثبت"هر شخصي كه مةئول تهيغ اسناد، مدارک، اطالعات، . 3
وليت بررسي و اظهارنظر يا سباشد و نيز هر شخصي كه مة مي "سازمان"ها جهت ارائه به امثال آن

و فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مةتندات و اطالعات مذكور را برعهده دارد  ،گزارش مالي غتهي
 .در اجراي وظاي  محوله از مقررات اين قانون تخل  نمايد

مربوط به هاي خالف واقع  يا گزارش هرگونه اطالعات، اسناد، مدارکو عامداً هر شخصي كه عالماً .  4
 .ورد سوءاستفاده قرار دهداوراق بهادار را به هر نحو م

كه اوراق بهادار و وجوهي را كه براي انجام معامله به  "بازارگرداني"يا  "گر معامله/كارگزار" "كارگزار،". 51مادة 
برخالف مقررات و به نفع خود يا  ،هاي جداگانه است داري آن در حةاب وي سپرده شده و وي موظ  به نداه

 6/3/1335قانون مجازات اسالمي مصوب ( 634)هاي مقرر در مادة  به مجازات ،ديدران مورد استفاده قرار دهد
 .محكوم خواهد شد

شده بر  بيني هاي پين در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي، مجازات. 51مادة 
، مةئوليت يادشدهشود كه از طرف اشخاص حقوقي  ن دسته از اشخاص حقيقي اعمال ميحةب مورد دربارة آ

 .اند گيري را بر عهده داشته تصميم

م مووو، اين قانون را گردآوري كرده و به ئمكل  است مةتندات و مدارک مربوط به جرا "سازمان". 52مادة 
م ئچنانچه در اثر جرا .عنوان شاكي پيديري نمايد نموده و حةب مورد مووو، را به م صال  اعال مراجع قضايي ذي

تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه  ديده مي مذكور ورر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيان
 .و وفق مقررات، دادخواست ورر و زيان تةليم نمايدنموده 

  

 مقررات متفرقه: فصل هفتم

  



و ساير فعداالن بدازار اوراق بهدادار مكلفندد ظدرف       "بازارگردانان" "گران معامله/رانكارگزا" "كارگزاران". 53مادة 
 .خود، پس از تصويب اساسنامغ آن اقدام كنند "كانون"نةبت به ايجاد  "سازمان"ماه از تشكيل  شن

طدور   بده  را "بدورس "از سهام  %(5/2)دو و نيم درصد  تواند بين از هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي، نمي. 54مادة 

 .مةتقيم يا ريرمةتقيم در مالكيت داشته باشد

گدذاري   شدركت سدپرده  "از سدهام   %(5)پدنج درصدد    تواند بين از هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نمي. 55  مادة

 .طور مةتقيم يا ريرمةتقيم در مالكيت داشته باشد را به "مركزي اوراق بهادار و تةويغ وجوه

سوابق، اسناد و مدارک شوراي بدورس موودو، قدانون تأسديس بدورس       غكلي "،نسازما"پس از تشكيل . 56مادة 

 .شود منتقل مي "سازمان"به  ،1345مصوب  تهران، اوراق بهادار

هداي موجدود اعدم از منقدول و ريرمنقدول، وجدوه نقدد،         كدارگزاران بدورس    هاي سازمان اموال و دارايي. 53مادة 

چنين وجدوه ذخيدرة    ها و هم ها پس از كةر بدهي تعهدات و ساير داراييهاي بانكي و اوراق بهادار، حقوق و  سپرده

مربوط و نماينددة   "بورس"نمايندة منتخب كارگزاران  "سازمان،"اي مركب از رئيس  در كميته "بورس،"گةترش 

عندوان سدرمايه    ترتيب به به "سازمان"مربوط و  "بورس"احصا و حةب ورورت و نياز بين شركت سهامي  "شورا"

االجرا  تصميمات اين كميته پس از تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي الزم. شود منابع مالي در اختيار تةهيم ميو 

 .باشد مي

موجدب مقدررات قدانون كدار بازخريدد       بده  "بدورس، "هدر   "سازمان كارگزاران"سوابق كاركنان  -تبصره

 .گردد مي

كارهداي   هاي كااليي و تطبيدق آن بدا ايدن قدانون و ارائدغ راه      كردن بورس الزم براي فعالاقدامات دولت . 58مادة 

 .عمل خواهد آورد قانوني موردنياز را به

االجرا است و هيئت وزيران و ساير مراجع مذكور در  الزمطور كامل  به اين قانون چهارماه پس از تصويب. 59مادة 

، ايند كه مقررات اجرايي و سازماني و تشكيالت مناسب اجرايي ايدن قدانون  ند به نحوي اقدام نما اين قانون، موظ 

 .ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصويب رسيده باشد

و  23/2/1345قانون تأسيس بورس اوراق بهدادار مصدوب    هاي مقرر در اين قانون، پس از انقضاي مهلت. 61مادة 

 .دشو يلغو م ،استكه مغاير با اين قانون  يكليغ قوانين و مقررات

شدنبه مدورخ آول آذرمداه يكهدزار و      قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيةت و نه تبصره در جلةغ علني روز سه

 .به تأييد شوراي ندهبان رسيد 2/9/1384سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 



 


