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 مادة ( )3اين قانون تشكيل ميشود ،و بعدد از
اين "شورا" ناميده ميشود.
 .2سازمان بورس و اوراق بهادار :سازماني است كه به موجب مادة ( )5اين قانون تشكيل ميشود ،و بعدد از ايدن
"سازمان" ناميده ميشود.
 .3بورس اوراق بهادار :بازاري متشكل و خودانتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معاملهگران
طبق مقررات اين قانون ،مورد دادوستد قرار ميگيرد .بورس اوراق بهادار (كه از اين پس بورس ناميدده مديشدود)
در قالب شركت سهامي عام تأسيس و اداره ميشود.
 .4هيئتداوري :هيئتي است كه به موجب مادة  33اين قانون تشكيل ميشود.
.5كانون :كانون هاي كارگزاران ،معامله گران ،بازارگردانان ،مشاوران ،ناشران ،سرمايه گذاران و ساير مجامع مشدابه،
تشكلهاي خود انتظامي است كه به منظور تنظيم روابط بين اشخاصي كه طبق ايدن قدانون بده فعاليدت در بدازار
اوراق بهادار اشتغال دارند ،طبق دستورالعملهاي مصوب "سازمان" بهصدورت مسسةدغ ريردولتدي ،ريرتجداري و
ريرانتفاعي به ثبت ميرسند.
 .6تشكل خودانتظام :تشكلي است كه براي حةن انجام وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده دارد و همچنين
براي تنظيم فعاليتهاي حرفهاي خود و انتظامبخشيدن به روابط بين اعضا ،مجاز اسدت ودوابط و اسدتانداردهاي
حرفهاي و انضباطي را كه الزم ميداند ،با رعايت اين قانون ،ووع و اجرا كند.
 .3شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تةويغ وجوه :شركتي است كه امور مربوط بده ثبدت ،ندهدداري،
انتقال مالكيت اوراق بهادار و تةويغ وجوه را انجام ميدهد.

 .8بازارهاي خارج از بورس :ب ازاري است در قالب شبكغ ارتباط الكترونيک يا ريرالكترونيدک كده معدامالت اوراق
بهادار در آن بر پايغ مذاكره صورت ميگيرد.
 .9بازار اوليه :بازاري است كه اولين عروه و پذيرهنويةي اوراق بهادار جديداالنتشار در آن انجام ميشود و مندابع
حاصل از عروغ اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار ميگيرد.
 .11بازار ثانويه :بازاري است كه اوراق بهادار ،پس از عروغ اوليه ،در آن مورد دادوستد قرار ميگيرد.
 .11بازار مشتقه :بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا كداال دادوسدتد
ميشود.
 .12ناشر :شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر ميكند.
 .13كارگزار :شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديدران و به حةاب آنها معامله ميكند.
 .14كارگزار/معامله گر :شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديدران و بهحةاب آنها و يا بهنام و حةداب
خود معامله ميكند.
 .15بازارگردان :كارگزار/معاملهگري است كده بدا اخدذ مجدوز الزم بدا تعهدد بده افدزاين نقدشدوندگي و تنظديم
عروهوتقاواي اوراق بهادار معين و تحديد دامنغ نوسان قيمت آن ،به دادوستد آن اوراق ميپردازد.
 .16مشاور سرمايه گذاري :شخص حقوقي است كه در قالب قراردادي مشخص ،دربارة خريدوفروش اوراق بهدادار،
به سرمايهگذار مشاوره ميدهد.
 .13سبدگردان :شخص حقوقي است كه در قالب قراردادي مشخص و به منظور كةب انتفدا ،،بده خريددوفروش
اوراق بهادار براي سرمايهگذار ميپردازد.
 .18شركت تأمين سرمايه :شركتي است كه بهعنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامغ سرمايهگذاران فعاليدت
ميكند ،و ميتواند فعاليتهاي كارگزاري ،معاملهگري ،بدازارگرداني ،مشداوره ،سدبدگرداني ،پدذيرهنويةدي ،تعهدد
پذيرهنويةي و فعاليتهاي مشابه را با اخذ مجوز از "سازمان" انجام دهد.
 .19صندوق بازنشةتدي :صندوق سرمايهگذاريي است كه با استفاده از طدر هداي پدساندداز و سدرمايهگدذاري،
مزاياي تكميلي را براي دوران بازنشةتدي اعضاي آن فراهم ميكند.

 .21صندوق سرمايه گذاري :نهادي مالي است كه فعاليت اصلي آن سدرمايه گدذاري در اوراق بهدادار مديباشدد و
مالكان آن به نةبت سرمايهگذاري خود ،در سود و زيان صندوق شريکاند.
 .21نهادهاي مالي :منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهاداراند كه از آن جمله ميتدوان بده "كدارگزاران"،
"كارگزاران/معامله گران" "،بازارگردانان" "،مشاوران سدرمايه گدذاري" "،مسسةدات رتبده بنددي" "،صدندوق هداي
سرمايهگذاري" "،شركتهاي سرمايهگدذاري" "،شدركتهداي پدردازش اطالعدات مدالي" "،شدركتهداي تدأمين
سرمايه" و "صندوقهاي بازنشةتدي" اشاره كرد.
 .22شركت مادر (هلدينگ) :شركتي كه با سرمايه گذاري در شركت سرمايهپذير جهت كةب انتفا ،،آنقدر حدق
رأي كةب مي كند كه بدراي كنتدرل عمليدات شدركت ،هيئدتمدديره را انتخداب كندد و يدا در انتخداب اعضداي
هيئتمديره مسثر باشد.
 .23ارزشياب :كارشناس مالياي است كه دارايي ها و اوراق بهادار مووو ،اين قانون را مورد ارزشيابي قرار دهد.
 .24اوراق بهادار :هر نو ،ورقه يا مةتندي است كه متضمن حقوق مالي قابلنقلوانتقال بدراي مالدک عدين و يدا
منفعت آن باشد" .شورا "،اوراق بهادار قابل معامله را تعيين و اعالم خواهد كرد .مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در
متن اين قانون ،معادل هم در نظر گرفته شده است.
 .25انتشار :انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عروغ عمومي.
 .26عروغ عمومي :عروغ اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
 .23عروغ خصوصي :فروش مةتقيم اوراق بهادار توسط "ناشر" به سرمايهگذاران نهادي است.
 .28پذيرهنويةي :فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نمايندة قانوني آن و تعهد پرداخت وجده كامدل آن طبدق
قرارداد.
 .29تعهد پذيره نويةي :تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري كه ظرف مهلت "پدذيرهنويةدي" بدهفدروش
نرسد.
 .31اعالميغ پذيرهنويةي :اعالميده اي اسدت كده از طريدق آن ،اطالعدات مربدوط بده ناشدر و اوراق بهدادار قابدل
پذيرهنويةي در اختيار عموم قرار ميگيرد.

 .31بيانيغ ثبت :مجموعغ فرمها ،اطالعات ،و اسناد و مدداركي اسدت كده در مرحلدغ تقاوداي ثبدت شدركت ،بده
"سازمان" داده ميشود.
 .32اطالعات نهاني :هرگونه اطالعات افشاءنشده براي عموم كه بهطور مةتقيم و يا ريرمةتقيم بده اوراق بهدادار،
معامالت يا ناشر آن مربوط ميشود ،و در صورت انتشار ،بر قيمت و يا تصميم سرمايهگدذاران بدراي معاملدغ اوراق
بهادار مربوط تأثير ميگذارد.
 .33سبد :مجموعغ داراييهاي مالي است كه از محل وجوه سرمايهگذاران خريداري ميشود.
فصل دوم :اركان بازار اوراق بهادار
مادة  .2در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران و با هدف ساماندهي ،حفظ و توسعغ بازار شدفاف ،منصدفانه و
كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حةن اجراي ايدن قدانون" ،شدورا" و "سدازمان" بدا تركيدب ،وظداي و
اختيارات مندرج در اين قانون تشكيل ميشود.
مادة " .3شورا" باالترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصدويب سياسدتهداي كدالن آن بدازار را برعهدده دارد.
اعضاي "شورا" به شر ذيل ميباشد:
 .1وزير امور اقتصادي و دارايي
 .2وزير بازرگاني
 .3رييس كل بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران
 .4رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون
 .5رييس "سازمان" كه بهعنوان دبير "شورا" و سخندوي "سازمان" نيز انجام وظيفه خواهد كرد
 .6دادستان كل كشور يا معاون وي
 .7يک نفر نماينده از طرف "كانون"ها
 .8سه نفر خبرة مالي منحصراً از بخن خصوصي با مشورت تشكلهاي حرفدهاي بدازار اوراق بهدادار بده
پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران

 .9يک نفر خبره منحصراً از بخن خصوصي به پيشنهاد وزير ذي ربط و تصويب هيئت وزيران براي هر
"بورس كااليي"
تبصرة  - 1رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصرة  - 2مدت مأموريت اعضاي مووو ،بندهاي  8 ،3و  9پنجسال است ،و آنان را نميتوان از ميان
اعضاي هيئتمديره و كاركنان "سازمان" انتخاب كرد.
تبصرة  - 3انتخاب مجدد اعضاي مووو ،بندهاي 8 ،3و  9اين ماده حداكثر براي دو دوره امكانپذير
خواهد بود.
تبصرة  -4اعضاي مووو ،بند  ،9فقط در جلةات مربوط بده تصدميمگيدري همدان بدورس شدركت
ميكنند.
مادة  . 4وظاي "شورا" به شر زير ميباشد:
 .1اتخاذ تدابير الزم جهت ساماندهي و توسعغ بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عاليه بدر اجدراي ايدن
قانون.
 .2تعيين سياستها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقدررات
مربوط.
 .3پيشنهاد آييننامه هاي الزم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيئت وزيران.
 .4تصويب ابزارهاي مالي جديد.
 .5صددور ،تعليددق ،و لغددو مجدوز فعاليددت "بددورس"هدا" ،بازارهدداي خددارج از بدورس" "،شددركتهدداي
سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تةويغ وجوه" و "شركتهاي تأمين سرمايه".
 .6تصويب بودجه و صورتهاي مالي "سازمان".
 .3نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شكايت از "سازمان".
 .8تصويب نو ،و ميزان وصوليهاي "سازمان" و نظارت بر آنها.

 .9انتخاب بازرس/حةابرس "سازمان" و تعيين حقالزحمغ آن.
 .11انتخاب اعضاي هيئتمديرة "سازمان".
 .11تعيين حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئتمديرة "سازمان".
 .12انتخاب اعضاي "هيئتداوري" و تعيين حقالزحمغ آنان.
 .13اعطاي مجوز به"بورس"به منظور عروغ اوراق بهادار شركتهاي پذيرفتدهشددة خدود در بازارهداي
خارجي.
 .14اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به "بورس".
 .15اعطاي مجوز به "بورس" جهت معامالت اشخاص خارجي در "بورس".
 .16ساير اموري كه به تشخيص هيئتوزيران ،به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره – مصوبات شورا پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي الزماجراء خواهد بود.
مادة " .5سازمان "،مسسةغ عمومي ريردولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مةدتقل بدوده و از محدل
كارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شركتها در "بورس" ها و ساير درآمدها اداره خواهد شد .منابع الزم
براي آراز فعاليت و راه اندازي سازمان يادشده از محل وجوه اماني شوراي بدورس ندزد سدازمان كدارگزاران بدورس
اوراق بهادار تهران تأمين ميشود.
تبصره -اساسنامه و تشكيالت "سازمان" حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط "شدورا"
تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
مادة  .6هيئتمديرة "سازمان" داراي  5عضو است كه از ميان افراد امين و داراي حةنشهرت و تجربه در رشدتغ
مالي منحصراً از كارشناسان بخن ريردولتي به پيشنهاد رئيس "شورا" و با تصويب "شدورا" انتخداب مديشدوند.
رئيس "شورا" حكم اعضاي هيئتمديره را صادر ميكند.
مادة  .3وظاي و اختيارات هيئتمديرة "سازمان" به شر زير است:
 .1تهيه آييننامههاي الزم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا.

 .2تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرايي اين قانون.
 .3نظارت بر حةن اجراي اين قانون و مقررات مربوط.
 .4ثبت و صدور مجوز "عروغ عمومي" اوراق بهادار و نظارت بر آن.
 .5درخواست صدور ،تعليق و لغو مجوز تأسيس "بورس"ها و ساير نهادهايي كه تصويب آنهدا بدر عهددة
"شورا"ست.
 .6صدور ،تعليق و لغو مجوز تأسيس "كانونها" و "نهادهاي مالي" مووو ،اين قانون كه در حوزة عمدل
مةتقيم "شورا" نيةت.
 .3تصويب اساسنامغ "بورسها" "،كانونها "،و "نهادهاي مالي" مووو ،اين قانون.
 .8اتخاذ تدابير الزم جهت پينگيري از وقو ،تخلفات در بازار اوراق بهادار.
 .9اعالم آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعالم آنها طبق اين قانون بر عهدة "سازمان" است
به مراجع ذيصال و پيگيري آنها.
 .11ارائغ صورت هاي مالي و گزارشهاي ادواري در مورد عملكرد "سازمان" و هدمچندين وودعيت بدازار
اوراق بهادار به "شورا".
 .11اتخاذ تدابير وروري وانجام اقدامات الزم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايهگذاران در بدازار
اوراق بهادار.
 .12ايجاد هماهنديهاي الزم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياستگذاري و نظارتي.
 .13پيشنهاد بهكارگيري "ابزارهاي مالي" جديد در بازار اوراق بهادار به شورا.
 .14نظارت بر سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در "بورس".
 .15تهيغ بودجه و پيشنهاد انوا ،درآمدها و نرخهاي خدمات "سازمان" جهت تصويب توسط "شورا".
 .16تصويب سق نرخهاي خدمات و كارمزدهاي "بورس "،و ساير "نهادهاي مالي" مووو ،اين قانون.

 .13صدور تأييدنامغ "سازمان" قبل از ثبت شركت هاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركتهدا و نظدارت
"سازمان" بر آن شركتها.
 .18بررسي و نظارت بر افشاي اطالعات بااهميت توسط شركتهاي ثبتشده نزد "سازمان".
 .19همكاري نزديک و هماهندي با مراجع حةابداري بهويژه هيئت تدوين استانداردهاي حةابرسي.
 .21انجام تحقيقات كالن و بلندمدت براي تدوين سياستهاي آتي بازار اوراق بهادار.
 .21همكاري و مشاركت با مراجع بينالمللي و پيوستن به سازمانهاي مرتبط منطقهاي و جهاني.
 .22انجام ساير اموري كه از طرف "شورا" به "سازمان" محول شده باشد.
مادة  .8مدت عضويت هر يک از اعضاي هيئتمديره پنجسال است و انتخاب مجدد آندان بدراي يدک دورة ديددر
بالمانع است.
مادة  .9رييس هيئتمديرة "سازمان" از بين اعضاي هيئتمديره به پيشنهاد اعضا و تصويب "شورا" بدراي مددت
سيماه تعيين خواهد شد.
تبصرة  - 1رييس هيئتمديره" ،رييس" سازمان و باالترين مقام اجرايي آن خواهد بود.
تبصرة  - 2وظاي و حدود اختيارات رييس "سازمان" در اساسنامغ "سازمان" تعيين خواهد شد.
مادة  .11اشتغال اعضاي هيئتمديره به صورت موظ و تماموقت بوده و به هيچوجده حدق اشدتغال يدا پدذيرش
مةئوليت ديدري در ساير دستداهها ،بنداهها و نهادها اعم از دولتي و ريردولتي را نخواهند داشت.
مادة  .11در صورت بركناري ،فوت و يا اسدتعفاي هدر يدک از اعضداي هيئدتمدديره ،جانشدين وي بدراي مددت
باقيمانده ،ظرف پانزدهروز حةب مورد بهترتيدب مقدرر در مدادة ( )6منصدوب خواهدد شدد .شدرايط بركنداري در
اساسنامغ "سازمان" قيد خواهد شد.
مادة  .12اعضاي هيئتمديره قبل از شرو ،بهكار در "سازمان" موظ اند در جلةغ "شورا" سوگند ياد كنندد كده
وظاي قانوني خود را به نحو احةن انجام دهند و در انجام وظاي نهايت دقت و بيطرفي را به كدار برندد و كليدغ
تصميماتي را كه مي گيرند مقرون به صال كشور بوده و رعايت حفظ اسرار "سازمان" و هيئتمدديره را بنمايندد.
متن سوگندنامه در اساسنامغ "سازمان" مندرج خواهد شد.

مادة  .13حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئتمديرة "سازمان" از محل بودجغ "سازمان" پرداخت ميشود.
تبصره  -حق حضور اعضاي ريردولتي "شورا" در جلةات شورا ،به پيشنهاد رئيس "شدورا" و بدا تصدويب
"شورا" تعيين و از محل بودجغ "سازمان" پرداخت ميشود.
مادة  .14در بدو انتصاب و خاتمغ عضويت ،اعضاي هيئتمديره بايد فهرست دارايديهداي خدود ،همةدر ،و افدراد
تحتتكفل خود را به "شورا" گزارش نمايند.
مادة  .15حةابرس/بازرس "سازمان "،از بين مسسةات حةابرسي عضو جامعغ حةابداران رسمي بدراي يدکسدال
توسط "شورا" انتخاب ميشود؛ انتخاب حةابرس/بازرس حداكثر براي دو دوره امكانپذير خواهد بود.
مادة  .16انجام هر گونه معامالت اوراق بهادار ثبتشده يا در شدرف ثبدت ندزد "سدازمان" يدا هرگونده فعاليدت و
مشاركت مةتقيم يا ريرمةتقيم در انجام معامالت مذكور توسط اعضاي "شورا" "،سدازمان "،مدديران و شدركاي
مسسةغ حةابرسي "سازمان" و نيز اشخاص تحت تكفل آنها ممنو ،است.
مادة  .13اعضاي "شورا" و "سازمان" موظ اند ،فعاليته اي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشارل تماموقدت
يا پارهوقت خود را كه طي دو سال اخير به آن اشتغال داشتهاند يا دارند ،به رئيس قوة قضائيه گزارش دهند.
مادة  .18اعضاي "شورا" "،سازمان "،مديران و شركاي مسسةغ حةابرسي "سازمان" مكل اند از افشاي مةتقيم
يا ريرمةتقيم اطالعات محرمانهاي كه در اجراي وظاي خود از آنها مطلع ميشوند ،حتي پدس از خاتمدغ دوران
تصدي خود ،خودداري كنند .متخل به مجازاتهاي مقرر در مادة ( )46اين قانون محكوم ميشود.
مادة " .19سازمان" ميتواند در اجراي وظاي قانوني خود با مجوز دادستان كل كشدور ،اطالعدات مدورد نيداز در
چارچوب اين قانون را از كليغ بانک ها ،مسسةات اعتباري ،شركتهاي دولتي ،دسدتداههداي دولتدي و عمدومي ،از
جمله دستداه هايي كه شمول حكم نةبت به آنها مةتلزم ذكر يا تصريح نام آنهاست و نيز اشخاص حقيقدي يدا
حقوقي ريردولتي مطالبه نمايد .كليغ دستداهها و اشخاص مذكور مكل اندد اطالعدات موردنيداز "سدازمان" را در
موعد تعيينشده ارائه نمايند.

فصل سوم :بازار اوليه

مادة " .21عروغ عمومي" اوراق بهادار در " بازار اوليه" منوط به ثبت آن نزد "سازمان" با رعايدت مقدررات ايدن
قانون ميباشد ،و "عروغ عمومي" اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنو ،است.
مادة  .21ثبت اوراق بهادار ندزد "سدازمان" بده منظدور حصدول اطميندان از رعايدت مقدررات قدانوني و مصدوبات
"سازمان" و شفافيت اطالعاتي بوده و بهمنزلغ تأييد مزايا ،تضدمين سدودآوري و يدا توصديه و سفارشدي در مدورد
شركتها يا طر هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط "سازمان" نمديباشدد .ايدن موودو ،بايدد در "اعالميدغ پدذيره
نويةي" قيد گردد.
مادة  .22ناشر موظ است تقاواي ثبت اوراق بهادار را همراه با "بيانيغ ثبت" و "اعالميغ پدذيرهنويةدي" جهدت
اخذ مجوز عروغ عمومي به "سازمان" تةليم نمايد.
تبصره  -فرم تقاواي ثبت اوراق بهادار ،محتويات "بيانيدغ ثبدت" و "اعالميدغ پدذيرهنويةدي" كده بايدد بده
"سازمان" تةليم شود و نيز چدوندي انتشار "اعالميغ پذيرهنويةي" و نحوة هماهندي بين مرجدع
ثبت شركتها و "سازمان" به موجب دستورالعملي است كه توسط "سازمان" تنظديم و بده تأييدد
"شورا" ميرسد.
مادة " .23سازمان" پس از بررسي تقاواي ثبت اوراق بهادار و ومايم آن و اطمينان از انطباق آنها بدا مقدررات،
نةبت به تأييد "اعالميغ پذيرهنويةي" اقدام ميكند.
تبصرة " - 1عروغ عمومي" اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذيرد كه "سازمان" تعيين مديكندد .مددت
مذكور از سيروز تجاوز نخواهد كرد" .سازمان" ميتواند مدت پذيرهنويةي را با تقاواي "ناشر"
و احراز ادلغ موجه حداكثر بهمدت سي روز ديدر تمديد كند.
تبصرة " - 2ناشر" موظ است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت "عروغ عمومي" "،سدازمان" را
از نتايج توزيع و فروش اوراق بهادار از طريقي كه "سازمان" معين خواهد نمدود ،مطلدع نمايدد.
نحوة برخورد" ناشدر" درخصدوص عددم فدروش كامدل ،در "اعالميدغ پدذيرهنويةدي" مشدخص
ميشود.
تبصدرة  -3استفاده از وجوه تأديهشده ،پس از تأييد تكميل فرآيند "عروغ عمومي" توسط "سازمان "،مجاز
است.
تبصرة  -4در صورت عدم تكميل فرآيند "عروغ عمومي "،وجوه گردآوريشده بايدد حدداكثر ظدرف مددت
پانزده روز به سرمايهگذاران عودت داده شود.

مادة  .24اگر "سازمان" فرم تقاواي تكميلشده و ومائ م ارسالي را براي ثبت و اخذ مجدوز انتشدار اوراق بهدادار
ناقص تشخيص دهد ،طي مدت سيروز مراتب را بده اطدال" ،ناشدر" رسدانده و درخواسدت اصدالحيه مدينمايدد.
"سازمان" در صورت كامل بودن مدارک ،موظ است حداكثر ظرف سيروز از تاريخ ثبت درخواست در سدازمان،
مراتب موافقت يا عدمموافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به "ناشر" اعالم كند.
مادة  .25از تاريخ الزماالجراشدن اين قانون ،براي ثبت شركتهاي سهامي عام يا افدزاين سدرمايغ آنهدا ،اجدازة
انتشار "اعالميغ پذيرهنويةي" توسط مرجع ثبت شركتها ،پس از موافقت "سازمان" صادر ميشود.
مادة  .26از تاريخ الزماال جراشدن اين قانون ،وظاي و اختيارات بانک مركزي جمهدوري اسدالمي ايدران موودو،
مادة ( )4قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت ،مصوب  1336/6/31به "سازمان" واگذار ميشود.
تبصره  -اوراق مشاركتي كه به موجب اين قانون معاف از ثبت ندزد "سدازمان" باشدد ،از شدمول ايدن مداده
مةتثني است.
مادة  .23اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان "معاف" است:
 .1اوراق مشاركت دولت ،بانک مركزي و شهرداريها
 .2اوراق مشاركت منتشره توسط بانکها و مسسةات مالي و اعتباري تحتنظارت بانک مركزي
 .3اوراق بهادار عروهشده در "عروههاي خصوصي"
 .4سهام هر شركت سهامي عامي كه كل حقوق صاحبان سهام آن كمتر از رقم تعيدينشدده توسدط
"سازمان" باشد.
 .5ساير اوراق بهاداري كه به تشخيص "شورا" نياز به ثبدت نداشدته باشدند ،از قبيدل اوراق منتشدره
توسط سازمانها و مراجع قانوني ديدر.
تبصره" -ناشر" اوراق بهاداري كه از ثبت معاف اسدت ،موظد اسدت مشخصدات و خصوصديات
اوراق و نحوه و شرايط توزيدع و فدروش آن را طبدق شدرايطي كده "سدازمان" تعيدين
ميكند ،به "سازمان" گزارش كند.
مادة  .28تأسيس "بورس"ها" ،بازارهاي خارج از بورس"و"نهادهاي مالي" مووو ،اين قانون منوط به ثبت ندزد"
سازمان" است و فعاليت آنها تحت نظارت "سازمان" انجام ميشود.

مادة  .29صالحيت حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مديران ،حداقل سرمايه ،مووو ،فعاليدت در اساسدنامه ،نحدوة
گزارشدهي و نو ،گزارشهاي ويژة حةابرسي "نهادهاي مالي" مووو ،اين قانون ،بايد به تأييد "سازمان" برسد.

فصل چهارم :بازار ثانويه

مادة  .31پذيرش اوراق بهادار در"بورس" طبق دستورالعملي است كه بده پيشدنهاد هدر "بدورس" و بده تصدويب
"سازمان" ميرسد" .بورس" مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيةت كه نزد "سازمان" ثبت نشده است.
تبصره .اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول اين ماده مةتثني است.
مادة " .31بورس" مكل است فهرست ،تعداد و قيمت اوراق بهادار معاملهشده در روزهاي معامله را طبق ودوابط
مصوب "سازمان" تهيه و به اطال ،عموم برساند .اين فهرست در حكدم سدند رسدمي اسدت ،و در سدوابق بدورس
نداهداري خواهد شد.
مادة " .32سازمان" مجاز است با تشخيص شرايط اوطراري ،دستور تعطيل و يا توق انجام معامالت هر يدک از
"بورس"ها را ،حداكثر به مدت سه روز كاري صادر نمايد .در صدورت تدداوم شدرايط اودطراري ،مددت مزبدور بدا
تصويب "شورا" قابل تمديد خواهد بود.
تبصره  -شرايط اوطرار براساس آن دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه به پيشنهاد "سدازمان" بده تأييدد
"شورا" ميرسد.
مادة  .33شرو ،به فعاليت "كارگزاري" "،كارگزاري/معاملهگري" و "بازارگرداني" به هر شكل و تحت هر عندوان،
منوط به عضويت در "كانون" مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آييننامدههدا و دسدتورالعملهداي اجرايدي آن
است.
تبصره  -تا زماني كه "كانونِ" "كارگزاران/معاملهگدران" و "بازارگرداندان" تشدكيل نشدده اسدت ،وظداي
مربوط به آن "كانون" را "سازمان" انجام ميدهد .هنداميكه تعداد اعضاي "كدانون" در سدطح
كشور به يازده نفر رسيد ،تشكيل "كانونِ" "كارگزاران/معاملدهگدران" و "بازارگرداندان" الزامدي
است.

مادة  .34فعاليت "كارگزاري" "،كارگزاري/معاملهگري" و "بازارگرداني" در هر "بورس" موكول به پذيرش در آن
"بورس "،طبق دستورالعملي است كه به پيشنهاد "بورس" به تأييد "سازمان" ميرسد.
مادة  .35هيئتمديرة "بورس" بده تخلفدات انضدباطي "كدارگزاران" "،كدارگزار/معاملدهگدران" "،بازارگرداندان"،
"ناشران" و ساير اعضاي خود از هريک از مقررات اين قانون يا آييننامههاي ذيربط طبدق آيديننامدغ انضدباطي
خود رسيدگي مينمايد .رأي "بورس" به مدت يکماه از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در "سازمان" مديباشدد .رأي
"سازمان" قطعي و الزماالجرا ميباشد.
مادة  .36اختالفات بدين "كدارگزاران" "،بازارگرداندان" "،كدارگزار/معاملدهگدران" "،مشداوران سدرمايهگدذاري"،
"ناشران "،سرمايهگذاران ،و ساير اشخاص ذيربط ناشي از فعاليدت حرفدهاي آنهدا ،در صدورت عددم سدازش در
"كانون"ها توسط "هيئت داوري" رسيدگي ميشود.
مادة " .33هيئت داوري" متشكل از سه عضو مي باشد كه يک عضو توسدط ريديس قدوة قضداييه از بدين قضدات
باتجربه و دو عضو از بين صاحبنظران در زمينههاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد "سازمان" و تأييدد "شدورا" بده
اختالفات رسيدگي مينمايند .رييس قوة قضاييه و "سازمان" با تأييد "شورا" عالوه بر نمايندة اصلي خود ،هريدک
عضو علي البدلي تعيين و معرفي مي نمايند تا در صورت ريبدت عضدو اصدلي مربدوط در "هيئدتداوري" شدركت
نمايند .شرايط عضو عليالبدل همانند عضو اصلي ميباشد.
تبصرة  - 1رياست "هيئت داوري" با نمايندة قوة قضائيه خواهد بود.
تبصرة  - 2مدت مأموريت اعضاي اصلي و عليالبدل دوسال ميباشد و انتخاب مجددد آندان حدداكثر بدراي دو
دورة ديدر بالمانع است.
تبصرة " - 3هيئت داوري" داراي دبيرخانهاي است كه در محل "سازمان" تشكيل ميگردد.
تبصرة  - 4بودجغ "هيئت داوري" در قالب بودجغ "سازمان" منظور و پرداخت ميشود.
تبصرة  - 5آراي صادر شده از سوي "هيئت داوري" قطعي و الزم االجراست و اجدراي آن بده عهددة ادارههدا و
دواير اجراي ثبت اسناد و امالک ميباشد.
مادة  .38در صورتيكه "كارگزار" "،كارگزار/معاملهگر" "،بازارگردان" "،مشاور سرمايهگذاري "،و ساير تشكلهاي
مشابه درخواست كناره گيري موقت يا دائم از فعاليت خود را داشته باشند ،مراتب را به "سازمان" "،كانون" و نيدز
به "بورس" مربوطه اعالم نموده و مجوز فعاليت خود را نزد "كانون" توديع مينمايند .تضمينها و وثدايق مربدوط
تا تعيين تكلي معامالت انجامشده و ساير تعهدات آنها به قوت خود باقي خواهد ماند .قةدمت اخيدر ايدن مداده

نةبت به "كارگزاران" "،كارگزار/معامله گران" "،بازارگردانان" "،مشاوران سدرمايه گدذاري "،و سداير تشدكلهداي
مشابه كه عضويت آنها براساس مادة ( )35اين قانون تعليق يا لغو ميشود ،نيز مجري است.
مادة " .39كارگزاران" "،كارگزار/معامله گران" "،بازارگردانان" "،مشاوران سدرمايهگدذاري "،و سداير تشدكلهداي
مشابه ملزم اند طبق دستورالعملي كه توسط "سازمان" تنظيم و ابالغ مديشدود ،گدزارشهداي الزم را تهيده و بده
مراجع ذيربط تةليم نمايند.

فصل پنجم :اطالعرساني در بازارهاي اوليه و ثانويه

مادة " .41سازمان" موظ است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعغ اطالعاتي كده در فرايندد ثبدت اوراق بهدادار بده
دست ميآورد ،حداكثر ظرف مدت پانزده روز ،طبق آييننامغ مربوطه در دسترس عموم قرار گيرد.
مادة " .41سازمان" موظ

است "بورس"ها" ،ناشرانِ" اوراق بهادار"،كارگزاران" "،معاملهگران" "بازارگرداندان"،

"مشاوران سرمايهگذاري "،و كليغ تشكل هاي فعال در بدازار سدرمايه را ملدزم نمايدد تدا براسدداس اسدتانداردهاي
حةابداري و حةابرسي ملي كشور ،اطالعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند.
مادة " .42ناشر" اوراق بهادار موظ است صورتهاي مالي را طبق مقررات قدانوني ،اسدتانداردهاي حةدابداري و
گزارشدهي مالي و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي كه توسط "سازمان" ابالغ ميشود ،تهيه كند.
مادة " .43ناشر" "،شركت تأمين سرمايه "،حةابرس و "ارزشيابان" و مشاوران حقدوقي ناشدر ،مةدئول جبدران
خةارات وارده به سرمايهگذاراني هةتند كه در اثر قصور ،تقصير ،تخل و يا بهدليل ارائغ اطالعات ناقص و خدالف
واقع در عروغ اوليه كه ناشي از فعل يا ترکفعل آنها باشد ،متضرر گرديدهاند.
تبصرة  - 1خةارتديدگان مووو ،اين ماده ،ميتوانند حداكثر ظرف مدت يدکسدال پدس از تداريخ كشد
تخل به هيئتمديرة "بورس" يا "هيئت داوري" شكايت كنند ،مشروط بر اين كه بين از سده
سال از عروغ عمومي توسط "ناشر" ندذشته باشد.
تبصدرة  - 2فقط اشخاصي كه اوراق بهادار ناشر مووو ،اين ماده را قبدل از كشد و اعدالم تخلد خريدده
باشند ،مجاز به ادعاي خةارت ميباشند.

مادة " .44سازمان" ميتواند در صورت آگاهي از ارائغ اطالعات خالف واقع ،ناقص يا گمراهكننده از طرف "ناشدر"
در "بيانيغ ثبت" يا "اعالميغ پذيرهنويةي" "،عروغ عمومي" اوراق بهادار را در هدر مرحلدهاي كده باشدد ،متوقد
كند.
مادة  .45هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از "سازمان" دريافت كرده اسدت ،مكلد اسدت حدداقل
موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي كه توسط "سازمان" تعيين خواهد شد ،به "سازمان" ارائه نمايد:
 .1صورتهاي مالي ساالنغ حةابرسيشده.
 .2صورتهاي مالي مياندورهاي شامل صورتهاي مالي  6ماهغ حةابرسيشدده ،و صدورتهداي مدالي
سهماهه
 .3گزارش هيئتمديره به مجامع و اظهارنظر حةابرس
 .4اطالعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايهگذاران دارد.

فصل ششم :جرايم و مجازاتها

مادة  .46اشخاص زير به حبس 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 محكوم خواهند شد:
 .1هر شخصي كه "اطالعات نهاني" مربوط به اوراق بهادار مووو ،اين قانون را كه حةب وظيفه در
اختيار وي قرارگرفته به نحوي از انحاء به ورر ديدران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف
آن ها به هرعنوان نمايندگي داشته باشد ،قبل از انتشار عمومي ،مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات
افشاء و انتشار آنها را در رير 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 گمراه كننده از روند معامالت اوراق بهادار يا
ايجاد قيمت هاي كاذب و يا ارواي اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود.

 .4هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا "اعالميغ پذيرهنويةي" بهمنظور
عروغ عمومي اوراق بهادار نمايد.
تبصرة  - 1اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي "اطالعات نهاني" شركت شناخته ميشوند:
ال ) مديران شركت شامل اعضاي هيئتمديره ،هيئتعامل ،مديرعامل و معاونان آنان.
ب)

بازرسان ،مشاوران ،حةابداران ،حةابرسان و وكالي شركت.

ج)

سهامداراني كه به تنهايي و يا به همراه افراد تحتتكفل خود ،بيناز ده درصد
سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان.

د)

مديرعامل و اعضاي هيئتمديره و مديران ذيربط يا نمايندگان شركتهاي مادر
(هلدينگ) كه مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در
هيئتمديرة شركت سرمايهپذير باشند.

هد)

ساير اشخاصي كه با توجه به وظاي  ،اختيارات و يا موقعيت خود به "اطالعات
نهاني" دسترسي دارند.

تبصرة  - 2اشخاص مووو ،تبصرة يک اين ماده موظ اند آن بخن از معامالت اوراق بهادار خود را
كه مبتني بر"اطالعات نهاني" نباشد ،ظرف پانزده روز پس از انجام معامله ،به "سازمان"
و "بورس" مربوط گزارش كنند.
مادة  .43اشخاصي كه اطالعات خالف واقع يا مةتندات جعلي را به "سازمان" و يا "بورس" ارائه نمايند يا
تصديق كنند و يا اطالعات ،اسناد و يا مدارک جعلي را در تهيغ گزارشهاي مووو ،اين قانون مورد استفاده قرار
دهند ،حةب مورد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسالمي مصوب  1335/3/6محكوم خواهند شد.
مادة " .48كارگزار" "،كارگزار/معاملهگر" "،بازارگردان" و "مشاور سرمايهگذاري" كه اسرار اشخاصي را كه
برحةب وظيفه از آنها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد ،بدون مجوز افشاء نمايد ،به مجازاتهاي مقرر در
مادة ( )648قانون مجازات اسالمي مصوب  1335/3/6محكوم خواهد شد.
مادة  .49اشخاص زير به حبس تعزيري از يکماه تا شن ماه يا به جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر سود
به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:

 .1هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هرعنوان به فعاليتهايي از قبيل "كارگزاري"،
"كارگزار/معاملهگر"ي يا "بازارگرداني" كه مةتلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت
هر يک از عناوين مزبور معرفي كند.
 .2هر شخصي كه به مو جب اين قانون مكل به ارائغ تمام يا قةمتي از اطالعات ،اسناد و يا مدارک
مهم به "سازمان" و يا "بورس" مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند.
 .3هر شخصي كه مةئول تهيغ اسناد ،مدارک ،اطالعات" ،بيانيغ ثبت" يا "اعالميغ پذيرهنويةي" و
امثال آنها جهت ارائه به "سازمان" ميباشد و نيز هر شخصي كه مةسوليت بررسي و اظهارنظر يا
تهيغ گزارش مالي ،فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مةتندات و اطالعات مذكور را برعهده دارد و
در اجراي وظاي محوله از مقررات اين قانون تخل نمايد.
 .4هر شخصي كه عالماً و عامداً هرگونه اطالعات ،اسناد ،مدارک يا گزارشهاي خالف واقع مربوط به
اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.
مادة " .51كارگزار" "،كارگزار/معاملهگر" يا "بازارگرداني" كه اوراق بهادار و وجوهي را كه براي انجام معامله به
وي سپرده شده و وي موظ به نداهداري آن در حةاب هاي جداگانه است ،برخالف مقررات و به نفع خود يا
ديدران مورد استفاده قرار دهد ،به مجازاتهاي مقرر در مادة ( )634قانون مجازات اسالمي مصوب 1335 /3/6
محكوم خواهد شد.
مادة  .51در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ،مجازاتهاي پينبينيشده بر
حةب مورد دربارة آ ن دسته از اشخاص حقيقي اعمال ميشود كه از طرف اشخاص حقوقي يادشده ،مةئوليت
تصميمگيري را بر عهده داشتهاند.
مادة " .52سازمان" مكل است مةتندات و مدارک مربوط به جرائ م مووو ،اين قانون را گردآوري كرده و به
مراجع قضايي ذيصال اعالم نموده و حةب مورد مووو ،را بهعنوان شاكي پيديري نمايد .چنانچه در اثر جرائم
مذكور ورر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ،زيانديده مي تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه
نموده و وفق مقررات ،دادخواست ورر و زيان تةليم نمايد.

فصل هفتم :مقررات متفرقه

مادة " .53كارگزاران" "كارگزاران/معاملهگران" "بازارگردانان" و ساير فعداالن بدازار اوراق بهدادار مكلفندد ظدرف
شنماه از تشكيل "سازمان" نةبت به ايجاد "كانون" خود ،پس از تصويب اساسنامغ آن اقدام كنند.
مادة  .54هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي ،نميتواند بين از دو و نيم درصد ( )%2/5از سهام "بدورس" را بدهطدور
مةتقيم يا ريرمةتقيم در مالكيت داشته باشد.
مادة  .55هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نميتواند بين از پدنج درصدد ( )%5از سدهام "شدركت سدپردهگدذاري
مركزي اوراق بهادار و تةويغ وجوه" را بهطور مةتقيم يا ريرمةتقيم در مالكيت داشته باشد.
مادة  .56پس از تشكيل "سازمان "،كليغ سوابق ،اسناد و مدارک شوراي بدورس موودو ،قدانون تأسديس بدورس
اوراق بهادار تهران ،مصوب  ،1345به "سازمان" منتقل ميشود.
مادة  .53اموال و داراييهاي سازمان كدارگزاران بدورس هداي موجدود اعدم از منقدول و ريرمنقدول ،وجدوه نقدد،
سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار ،حقوق و تعهدات و ساير داراييها پس از كةر بدهيها و همچنين وجدوه ذخيدرة
گةترش "بورس "،در كميتهاي مركب از رئيس "سازمان "،نمايندة منتخب كارگزاران "بورس" مربوط و نماينددة
"شورا" احصا و حةب ورورت و نياز بين شركت سهامي "بورس" مربوط و "سازمان" بهترتيب بهعندوان سدرمايه
و منابع مالي در اختيار تةهيم ميشود .تصميمات اين كميته پس از تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي الزماالجرا
ميباشد.
تبصره  -سوابق كاركنان "سازمان كارگزاران" هدر "بدورس "،بده موجدب مقدررات قدانون كدار بازخريدد
ميگردد.
مادة  .58دولت اقدامات الزم براي فعالكردن بورس هاي كااليي و تطبيدق آن بدا ايدن قدانون و ارائدغ راهكارهداي
قانوني موردنياز را بهعمل خواهد آورد.
مادة  .59اين قانون چهارماه پس از تصويب بهطور كامل الزم االجرا است و هيئت وزيران و ساير مراجع مذكور در
اين قانون ،موظ اند به نحوي اقدام نم ايند كه مقررات اجرايي و سازماني و تشكيالت مناسب اجرايي ايدن قدانون،
ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصويب رسيده باشد.
مادة  .61پس از انقضاي مهلت هاي مقرر در اين قانون ،قانون تأسيس بورس اوراق بهدادار مصدوب  1345/2/23و
كليغ قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است ،لغو ميشود.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيةت و نه تبصره در جلةغ علني روز سهشدنبه مدورخ آول آذرمداه يكهدزار و
سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1384/9/2به تأييد شوراي ندهبان رسيد.

