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  به نام خدا
  
  
  
  

  رانرانییاا  ییاسالماسالم  ييبازار اوراق بهادار جمهوربازار اوراق بهادار جمهورقانون قانون 
  
  
  

  ف و اصطالحاتیتعار –فصل اول 
  

  :باشند داراي معانی زیر می ،ی که در این قانون به کار رفته استیها اصطالحات و واژه. 1 ةماد

تشـکیل   ایـن قـانون  ) 3( مـادة شورایی است که بـه موجـب   : بورس و اوراق بهادارعالی  شوراي . 1
  .شود نامیده می "شورا"، و بعد از این شود می

، و شود این قانون تشکیل می) 5( مادةاست که به موجب سازمانی  :اوراق بهادار و سازمان بورس. 2
  .شود نامیده می "سازمان"بعد از این 

ا یزاران و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگ ي متشکل وبازار :بورس اوراق بهادار. 3
ن پـس  یـ کـه از ا (بورس اوراق بهادار  .گیرد گران طبق مقررات این قانون، مورد دادوستد قرار می معامله

  .شود در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می) شود یده میبورس نام

  .شود یل مین قانون تشکیا 37است که به موجب مادة  یئتیه :يداور ئتیه. 4

گـذاران و سـایر    هیمشـاوران، ناشـران، سـرما   گران، بازارگردانان،  کارگزاران، معاملههاي  کانون :کانون.5
منظور تنظیم روابط بین اشخاصـی کـه طبـق ایـن      که به انتظامی است هاي خود تشکلمجامع مشابه، 

صـورت    به "سازمان"مصوب  يها ت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملیقانون به فعال
  .رسند اعی به ثبت میفسسۀ غیردولتی، غیرتجاري و غیرانتمؤ

ـ   :تشکل خودانتظام. 6 عهـده   رتشکلی است که براي حسن انجام وظایفی که به موجب این قـانون ب
مجاز است  ،بخشیدن به روابط بین اعضا خود و انتظاماي  حرفههاي  تنظیم فعالیتبراي چنین  دارد و هم

  .داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند و انضباطی را که الزم می اي ضوابط و استانداردهاي حرفه

است کـه امـور مربـوط بـه      یشرکت :ۀ وجوهیاوراق بهادار و تسو يمرکز يگذار شرکت سپرده. 7
  .دهد یۀ وجوه را انجام میت اوراق بهادار و تسوی، انتقال مالکيثبت، نگهدار
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ک کـه  یـ رالکترونیا غیـ ک یـ ر قالب شـبکۀ ارتبـاط الکترون  است د يبازار :خارج از بورس يبازارها. 8
  .ردیگ یۀ مذاکره صورت میمعامالت اوراق بهادار در آن بر پا

در آن انجـام  جدیداالنتشـار  نویسـی اوراق بهـادار    بازاري است که اولین عرضه و پـذیره  :بازار اولیه. 9
  .گیرد ر میو منابع حاصل از عرضۀ اوراق بهادار در اختیار ناشر قرا شود می

  .گیرد در آن مورد دادوستد قرار می ،اولیه ۀبازاري است که اوراق بهادار، پس از عرض :بازار ثانویه. 10

بازاري است که در آن قراردادهاي آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کـاال   :بازار مشتقه. 11
  .شود دادوستد می

  .کند هادار را به نام خود منتشر میحقوقی است که اوراق ب شخص :ناشر. 12

  .کند ها معامله می حساب آنبه است که اوراق بهادار را براي دیگران و  حقوقیشخص  :کارگزار. 13

هـا و یـا    حسـاب آن  شخص حقوقی است که اوراق بهادار را براي دیگران و بـه  :گر معامله/کارگزار. 14
  .کند نام و حساب خود معامله می به

با اخذ مجـوز الزم بـا تعهـد بـه افـزایش نقدشـوندگی و        است کهگري  معامله/کارگزار :دانگربازار. 15
مـت آن، بـه دادوسـتد آن اوراق    ینوسـان ق   ن و تحدیـد دامنـۀ  یاوراق بهـادار معـ   يتقاضا و م عرضهیتنظ
  .پردازد می

ش دوفرویـ مشخص، دربـارة خر  ياست که در قالب قرارداد یشخص حقوق :يگذار هیمشاور سرما. 16
  .دهد یگذار مشاوره م هیاوراق بهادار، به سرما

مشخص و بـه منظـور کسـب انتفـاع، بـه       ياست که در قالب قرارداد یشخص حقوق :سبدگردان. 17
  .پردازد یگذار م هیسرما يدوفروش اوراق بهادار برایخر

بـین ناشـر اوراق بهـادار و عامـۀ      هعنـوان واسـط   اسـت کـه بـه    یشـرکت  :هین سرمایشرکت تأم. 18
، مشـاوره،  ی، بـازارگردان يگـر  ، معاملـه يکـارگزار  يها تیتواند فعال یکند، و م گذاران فعالیت می سرمایه

انجـام   "سـازمان "مشابه را با اخذ مجـوز از   يها تیو فعال یسینو رهی، تعهد پذیسینو رهی، پذیسبدگردان
  .دهد

انـداز و   پـس  يهـا  حاسـت کـه بـا اسـتفاده از طـر      ییگـذار  هیصندوق سرما :یصندوق بازنشستگ. 19
  .کند یآن فراهم م ياعضا یدوران بازنشستگ يرا برا یلیتکم يای، مزايگذار هیسرما
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در اوراق بهـادار   يگـذار  هیآن سـرما  یت اصـل یاست که فعال یمال ينهاد :يگذار هیصندوق سرما. 20
  .اند کیان صندوق شریخود، در سود و ز يگذار هیباشد و مالکان آن به نسبت سرما یم

 تـوان بـه   یفعال در بازار اوراق بهادارانـد کـه از آن جملـه مـ     یمال يمنظور نهادها: یمال ينهادها. 21
مؤسســات " "،يگــذار هیمشــاوران ســرما" "بازارگردانــان،" "گــران، معاملــه/کــارگزاران" "کــارگزاران،"

پـردازش   يهـا  شـرکت " "،يگـذار  هیسـرما  يهـا  شـرکت " "،يگـذار  هیسـرما  يها صندوق" "،يبند رتبه
  .اشاره کرد "یبازنشستگ يها صندوق"و  "هین سرمایتأم يها شرکت" "،یاطالعات مال

پذیر جهت کسب انتفاع،  گذاري در شرکت سرمایه شرکتی که با سرمایه ):هلدینگ(شرکت مادر . 22
مـدیره را انتخـاب کنـد و یـا در      کند که براي کنترل عملیات شرکت، هیئـت  قدر حق رأي کسب می آن

  .مدیره مؤثر باشد هیئت انتخاب اعضاي

هـا و اوراق بهـادار موضـوع ایـن قـانون را مـورد        اي اسـت کـه دارایـی    کارشناس مالی: یاب ارزش. 23
  .دهد ارزشیابی قرار 

 وانتقال بـراي مالـک   نقل که متضمن حقوق مالی قابلاست  يا مستندیهر نوع ورقه  :اوراق بهادار. 24
مفهـوم ابـزار    .ن و اعالم خواهد کـرد ییمعامله را تع ق بهادار قابلاورا "شورا،" .عین و یا منفعت آن باشد 

  .ن قانون، معادل هم در نظر گرفته شده استیو اوراق بهادار در متن ا یمال

  .عمومی  براي عرضۀ انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار :انتشار. 25

  .عرضۀ اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش :عمومی ۀعرض. 26

  .است يگذاران نهاد هیسرمابه  "ناشر"م اوراق بهادار توسط یفروش مستق: یعرضۀ خصوص . 27

آن و تعهـد پرداخـت وجـه     ینـدة قـانون  یا نمایاز ناشر و یند خرید اوراق بهادار آفر :نویسی پذیره. 28
  .کامل آن طبق قرارداد

 "نویسی پذیره"ه ظرف مهلت تعهد شخص ثالث براي خرید اوراق بهاداري ک :نویسی تعهد پذیره. 29
  .فروش نرسد به

اطالعات مربوط بـه ناشـر و اوراق بهـادار    از طریق آن، اي است که  اعالمیه :نویسی پذیره ۀاعالمی. 30
  .گیرد نویسی در اختیار عموم قرار می قابل پذیره

ثبت شرکت،  ياست که در مرحلۀ تقاضا یها، اطالعات، و اسناد و مدارک مجموعۀ فرم: ۀ ثبتیانیب. 31
  .شود یداده م "سازمان"به 
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بـه  م یرمسـتق یا غیـ م و یطور مستق نشده براي عموم که به افشاءهرگونه اطالعات  :نهانیاطالعات . 32
ا تصــمیم یـ بـر قیمــت و   ،در صـورت انتشــار شــود، و  ییــا ناشـر آن مربــوط مـ   ، معـامالت اوراق بهـادار 

  .گذارد می أثیراوراق بهادار مربوط ت گذاران براي معاملۀ سرمایه

  .شود یم يداریگذاران خر هیاست که از محل وجوه سرما یمال يها ییمجموعۀ دارا :سبد. 33

  
  ارکان بازار اوراق بهادار: فصل دوم

  
بـازار شـفاف،    ۀگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسع  ت از حقوق سرمایهیدر راستاي حما. 2مادة 

بـا   "سـازمان "و  "شـورا "منظور نظارت بر حسن اجراي این قـانون،  منصفانه و کاراي اوراق بهادار و به 
  .شود ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می

را برعهـده   بازارآن هاي کالن  تصویب سیاست بازار اوراق بهادار است کهباالترین رکن  "شورا". 3مادة 
  :باشد به شرح ذیل می "شورا" اعضاي .دارد

  اقتصادي و دارایی وزیر امور .1
 وزیر بازرگانی .2
 رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران .3
 و اتاق تعاون رانیاتاق بازرگانی و صنایع و معادن ا ؤساير .4
نیـز انجـام وظیفـه     "سـازمان "و سـخنگوي   "شـورا "عنوان دبیـر   که به "سازمان"رییس  .5

 خواهد کرد
 دادستان کل کشور یا معاون وي .6
 ها "کانون"ف نده از طریک نفر نمای .7
بـازار اوراق   يا حرفـه  يها با مشورت تشکلمنحصراً از بخش خصوصی ة مالی نفر خبر سه .8

 و تصویب هیئت وزیرانبه پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی بهادار 
ربـط و تصـویب هیئـت     بـه پیشـنهاد وزیـر ذي   منحصراً از بخش خصوصـی  یک نفر خبره  .9

 "بورس کاالیی"وزیران براي هر 
  .ریاست شورا با وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد بود  -1ة تبصر

سـال اسـت، و آنـان را     پـنج  9و  8 ،7 موضـوع بنـدهاي   اعضايمدت مأموریت   -2تبصرة 
  .انتخاب کرد "سازمان" ه و کارکنانمدیر توان از میان اعضاي هیئت نمی

دوره  دو براي  اکثرحداین ماده  9و  8 ،7انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي  -3تبصرة 
  . پذیر خواهد بود امکان
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همـان بـورس    يریـ گ میمص، فقط در جلسات مربوط به ت9موضوع بند  ياعضا  -4 ةتبصر
  .کنند یشرکت م

  :باشد ر مییبه شرح ز "شورا"وظایف .  4مادة 
و اعمـال نظـارت عالیـه بـر      بازار اوراق بهادار ۀاتخاذ تدابیر الزم جهت ساماندهی و توسع. 1

  .جراي این قانونا
هاي کلی نظام و قوانین  مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست ها و خط تعیین سیاست  .2

  .و مقررات مربوط
  .جهت تصویب هیئت وزیران الزم براي اجراي این قانون يها نامه نییآ پیشنهاد. 3
  .تصویب ابزارهاي مالی جدید. 4
هـاي   شـرکت " "خارج از بورس، يبازارها" ها،"سبور"مجوز فعالیت  ، تعلیق، و لغوصدور. 5

  ."تأمین سرمایه يها شرکت"و  "گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه سپرده
  ."سازمان"هاي مالی  تصویب بودجه و صورت. 6
  ."مانساز" و رسیدگی به شکایت از  تینظارت بر فعال. 7
  .ها آنو نظارت بر  "سازمان" هاي وصولینوع و میزان تصویب . 8
  .الزحمۀ آن و تعیین حق "سازمان"حسابرس /بازرس انتخاب. 9

  ."سازمان" مدیرة انتخاب اعضاي هیئت. 10
  ."سازمان" ةمدیر اعضاي هیئت وتعیین حقوق و مزایاي رییس . 11
  .الزحمۀ آنان و تعیین حق "داوري هیئت"انتخاب اعضاي  . 12
در خـود   ةشـد  رفتـه یپذ يها شرکت هاداراوراق ب عرضۀمنظور  به"بورس"مجوز به ياعطا. 13

  .یخارج يبازارها
  . "بورس"به  یاوراق بهادار خارج رشیمجوز پذ ياعطا. 14
  ."بورس"در  یجهت معامالت اشخاص خارج "بورس"مجوز به  ياعطا. 15
  .ران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشدیوز ئتیص هیسایر اموري که به تشخ. 16

  .اجراء خواهد بود پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی الزممصوبات شورا  – تبصره

عمومی غیردولتی است که داراي شخصیت حقوقی و مالی مستقل بـوده و   ۀمؤسس "سازمان،". 5مادة 
هـا و سـایر درآمـدها اداره     "بـورس "ها در  و سهمی از حق پذیرش شرکت هاي دریافتیاز محل کارمزد

اندازي سازمان یادشده از محل وجوه امانی شوراي بورس  آغاز فعالیت و راه منابع الزم براي. خواهد شد
  .شود نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می

مـاه از تـاریخ تصـویب ایـن قـانون       حداکثر ظرف سه "سازمان"اساسنامه و تشکیالت  -تبصره
  . هیئت وزیران خواهد رسیدتصویب به تهیه و  "شورا"توسط 
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و  تشـهر  افـراد امـین و داراي حسـن   عضو است کـه از میـان    5داراي  "سازمان"مدیرة  هیئت. 6مادة 
ـ  و "شـورا " رئـیس  شنهادیبه پمنحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی  مالیرشتۀ در تجربه  تصـویب   اب

  .کند یمدیره را صادر م هیئت يحکم اعضا "شورا"رئیس  .شوند انتخاب می "شورا"

  :به شرح زیر است "سازمان"مدیرة  ظایف و اختیارات هیئتو. 7مادة 
  .این قانون و پیشنهاد آن به شورا الزم براي اجراي يها نامه نییآ تهیه. 1
 .هاي اجرایی این قانون  العمل دستورتدوین  و تهیه. 2
 .مربوط و مقرراتاجراي این قانون حسن نظارت بر . 3
  .و نظارت بر آن اق بهاداراور "عمومی ۀعرض"ثبت و صدور مجوز . 4
هـا   که تصویب آن یینهادهاها و سایر "بورس"مجوز تأسیس تعلیق و لغو  ،درخواست صدور. 5

  .ست"شورا"بر عهدة 
کـه در  وع این قـانون  موض "مالی نهادهاي"و  "ها کانون"مجوز تأسیس  ، تعلیق و لغوصدور. 6

 .نیست "شورا" حوزة عمل مستقیم
 .موضوع این قانون "مالی  نهادهاي"و  "،ها کانون" "ها، سبور" تصویب اساسنامۀ. 7
 .گیري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار اتخاذ تدابیر الزم جهت پیش . 8
 ةطبـق ایـن قـانون بـر عهـد      هـا  در بازار اوراق بهادار که اعالم آنتخلفات  دسته از اعالم آن. 9

 .ها گیري آن یصالح و پ است به مراجع ذي "سازمان"
چنـین   هـم و  "سـازمان " هـاي ادواري در مـورد عملکـرد    هاي مالی و گـزارش  صورت ئۀارا. 10

 ."شورا"بازار اوراق بهادار به ت یوضع
ــافع    . 11 ــوق و من ــه منظــور حمایــت از حق ــدامات الزم ب ــدابیر ضــروري وانجــام اق اتخــاذ ت

 .در بازار اوراق بهادار گذاران سرمایه
گـذاري   سایر نهادهاي سیاستبا  همکاري ور بازار اوراق بهادار هاي الزم د ایجاد هماهنگی. 12

  .و نظارتی
  .جدید در بازار اوراق بهادار به شورا "ابزارهاي مالی"کارگیري  پیشنهاد به. 13
  ."بورس"در  یخارج یو حقوق یقیاشخاص حق يگذار هینظارت بر سرما. 14
جهت تصویب توسـط   "سازمان"دمات خهاي  تهیۀ بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ. 15

  ."شورا"
موضـوع   "نهادهاي مـالی "و سایر  "بورس،" يکارمزدهاو هاي خدمات  نرخب سقف یتصو. 16

  .ن قانونیا
هـا   نزد مرجع ثبت شرکتعام  یسهام يها ثبت شرکت قبل از "سازمان"تأییدنامۀ صدور . 17

  .ها شرکت بر آن "سازمان"و نظارت 
  ."سازمان"شده نزد  ثبت يها ت توسط شرکتیاطالعات بااهم يافشاو نظارت بر  یبررس. 18



  

7

 ين اسـتانداردها یئـت تـدو  یژه هیـ و بـه  يبا مراجع حسابدار یک و هماهنگینزد يهمکار. 19
  .یحسابرس

  .بازار اوراق بهادار یآت يها استین سیتدو يقات کالن و بلندمدت برایانجام تحق . 20
و  يا منطقـه مـرتبط   يهـا  وستن به سـازمان یو پ یالملل نیو مشارکت با مراجع ب يهمکار. 21

  .یجهان
  .شده باشد محول "سازمان"به  "شورا"از طرف که انجام سایر اموري . 22

ک یـ  يبـرا  و انتخاب مجـدد آنـان   است الس پنجمدیره  هر یک از اعضاي هیئت عضویتمدت . 8مادة 
  .بالمانع است گریدورة د

 "شـورا "به پیشنهاد اعضا و تصـویب  ه مدیر از بین اعضاي هیئت "سازمان" مدیرة هیئت رییس. 9مادة 
  .تعیین خواهد شدماه  سیمدت  يبرا

  .سازمان و باالترین مقام اجرایی آن خواهد بود "رییس"مدیره،  رییس هیئت -1تبصرة 
تعیـین خواهـد    "سازمان"در اساسنامۀ  "سازمان"یس یوظایف و حدود اختیارات ر -2ة تبصر

  .شد

یـا  حـق اشـتغال   وجه  هیچ  بهوقت بوده و  به صورت موظف و تمام مدیره اشتغال اعضاي هیئت .10مادة 
ها و نهادها اعـم از دولتـی و غیردولتـی را نخواهنـد      ها، بنگاه پذیرش مسئولیت دیگري در سایر دستگاه

  .داشت

وي بـراي  جانشـین   مـدیره،  فوت و یا استعفاي هر یـک از اعضـاي هیئـت   برکناري، در صورت . 11مادة 
ط یشـرا  .منصوب خواهـد شـد  ) 6(ترتیب مقرر در مادة  حسب مورد بهروز  ظرف پانزده ،مانده مدت باقی

  .د خواهد شدیق "سازمان"در اساسنامۀ  يبرکنار

سوگند یـاد   "شورا"در جلسۀ ند ا موظف "سازمان"کار در  قبل از شروع به مدیره اعضاي هیئت. 12مادة 
را  طرفـی  ا به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بیوظایف قانونی خود رکه کنند 

گیرنـد مقـرون بـه صـالح کشـور بـوده و رعایـت حفـظ اسـرار           تصمیماتی را که می ۀبه کار برند و کلی
  .مندرج خواهد شد "سازمان" ۀمتن سوگندنامه در اساسنام. مدیره را بنمایند و هیئت "سازمان"

پرداخـت   "سـازمان " ۀاز محل بودج "سازمان" ةمدیر اعضاي هیئت و ي رییسمزایا و حقوق. 13مادة 
  .شود می

و با  "شورا"رئیس به پیشنهاد  ،در جلسات شورا "شورا" غیردولتی حق حضور اعضاي -تبصره
  .شود پرداخت می "سازمان"عیین و از محل بودجۀ ت "شورا"تصویب 
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، همسر، و هاي خود باید فهرست دارایی مدیره ئتعضویت، اعضاي هی ۀدر بدو انتصاب و خاتم. 14مادة 
  .گزارش نمایند "شورا"خود را به  تکفل افراد تحت

حسابداران رسمی براي  ۀاز بین مؤسسات حسابرسی عضو جامع "سازمان،"بازرس /حسابرس. 15مادة 
یر پـذ  ه امکـان دوردو بـازرس حـداکثر بـراي    /انتخاب حسابرس ؛شود انتخاب می "شورا"سال توسط  یک

  .خواهد بود

یـا هرگونـه    "سـازمان "نـزد  ا در شـرف ثبـت   یشده  انجام هر گونه معامالت اوراق بهادار ثبت. 16مادة 
 "،سـازمان " "،شورا" فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معامالت مذکور توسط اعضاي

  .ممنوع استها  اشخاص تحت تکفل آن و نیز "سازمان"حسابرسی  ۀمدیران و شرکاي مؤسس

ن مشـاغل  یخود و همچن یو مال ياقتصاد يها تیاند، فعال موظف "سازمان"و  "شورا" ياعضا. 17مادة 
ـ   یـ انـد   ر به آن اشتغال داشـته یدو سال اخ یوقت خود را که ط ا پارهیوقت  تمام قـوة  س یا دارنـد، بـه رئ

  .گزارش دهند قضائیه

 از نـد  ا مکلـف  "سـازمان "حسابرسـی   ۀمؤسسـ  يو شـرکا مدیران  "،سازمان" "،شورا"اعضاي . 18مادة 
 شـوند،  ها مطلع مـی  اي که در اجراي وظایف خود از آن محرمانه افشاي مستقیم یا غیرمستقیم اطالعات

این ) 46(هاي مقرر در مادة  متخلف به مجازات .خودداري کنند ،خوددوران تصدي  ۀحتی پس از خاتم
  .شود قانون محکوم می

اطالعات مـورد   کل کشور، دادستانمجوز تواند در اجراي وظایف قانونی خود با  می "سازمان". 19 مادة
هـاي   هـاي دولتـی، دسـتگاه    شـرکت  ها، مؤسسات اعتبـاري،  بانک ۀنیاز در چارچوب این قانون را از کلی
هـا مسـتلزم ذکـر یـا تصـریح نـام        هایی که شمول حکم نسبت به آن دولتی و عمومی، از جمله دستگاه

هـا و اشـخاص مـذکور     دستگاه ۀکلی. اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبه نماید هاست و نیز آن
 .ه نمایندئارا شده موعد تعیینرا در  "سازمان"ند اطالعات موردنیاز ا مکلف

  
  بازار اولیه: فصل سوم

  
 بـا رعایـت   "سـازمان "نـزد  منوط به ثبـت آن   "بازار اولیه "در اوراق بهادار  "عمومی ۀعرض". 20مادة 

قـانون  اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفـاد ایـن    "عرضۀ عمومی"، و باشد می مقررات این قانون
  .ممنوع است

اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات  حصول منظور به "سازمان"ثبت اوراق بهادار نزد . 21مادة 
در  یه و سفارشـ یا توصیو ن سودآوري تضمی ،تأیید مزایا ۀمنزل و شفافیت اطالعاتی بوده و به "سازمان"
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ایـن موضـوع بایـد در    . باشـد  نمـی  "سـازمان "هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط  ها یا طرح شرکتمورد 
  .قید گردد "نویسی اعالمیۀ پذیره"

ۀ یــاعالم"و  "ۀ ثبــتیــانیب"ناشــر موظــف اســت تقاضــاي ثبــت اوراق بهــادار را همــراه بــا . 22مــادة 
  .تسلیم نماید "نسازما"به  یعرضۀ عموممجوز  جهت اخذ "یسینو رهیپذ

کـه   "نویسـی  پـذیره  ۀاعالمیـ "و  "ۀ ثبـت یانیب" فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتویات -تبصره
و نحـوة   "نویسـی  پـذیره  ۀاعالمیـ "تسلیم شود و نیز چگونگی انتشـار   "سازمان"باید به 

اسـت کـه    لعملیدسـتورا موجـب   بـه  "نسـازما "ها و  هماهنگی بین مرجع ثبت شرکت
  .رسد می "شورا" تنظیم و به تأیید "سازمان"توسط 

ها با  پس از بررسی تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آن "نسازما". 23مادة 
  .کند اقدام می "نویسی پذیره ۀاعالمی"تأیید مقررات، نسبت به 

تعیـین   "سـازمان "مـدتی انجـام پـذیرد کـه     اوراق بهادار باید ظـرف   "عمومی  عرضۀ" -1تبصرة 
توانـد مـدت    مـی  "سـازمان " .روز تجـاوز نخواهـد کـرد    مدت مـذکور از سـی  . کند می

روز دیگـر  سـی  مـدت   حداکثر بهموجه  ۀادلو احراز  "ناشر"تقاضاي را با  نویسی پذیره
  .تمدید کند

 "عمـومی،  ۀعرضـ "مهلـت  موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از اتمام  "ناشر" -2 ةتبصر
معـین   "سـازمان "فـروش اوراق بهـادار از طریقـی کـه      و  را از نتایج توزیع "نسازما"

 فـروش کامـل، در    درخصـوص عـدم   "ناشـر  "نحوة برخورد .خواهد نمود، مطلع نماید
  .شود یممشخص  "نویسی اعالمیۀ پذیره"

توسـط   "یضـۀ عمـوم  عر"نـد  یل فرآیـ د تکمییـ شده، پـس از تأ  هیاستفاده از وجوه تأد -3تبصرة 
  .مجاز است "،سازمان"

د حـداکثر  یـ شـده با  يوجـوه گـردآور   "،یعرضۀ عموم"ند یل فرآیدر صورت عدم تکم -4تبصرة 
  .گذاران عودت داده شود هیروز به سرماپانزده ظرف مدت 

م ارسالی را بـراي ثبـت و اخـذ مجـوز انتشـار      ئشده و ضما فرم تقاضاي تکمیل "نسازما"اگر . 24مادة 
درخواسـت  رسـانده و   "ناشـر "مراتب را به اطـالع  روز   سیطی مدت  ،بهادار ناقص تشخیص دهد اوراق

از  روز سـی موظـف اسـت حـداکثر ظـرف      ،مدارك کامل بودندر صورت  "نسازما". نماید اصالحیه می
 "ناشـر "خود را با ثبت اوراق بهادار بـه  موافقت  ا عدمیمراتب موافقت  ،در سازماندرخواست تاریخ ثبت 

  .دکناعالم 

یـا افـزایش سـرمایۀ     هاي سـهامی عـام   براي ثبت شرکت ،این قانون جراشدنالا الزماز تاریخ . 25مادة 
 "نسـازما "هـا، پـس از موافقـت     توسط مرجع ثبـت شـرکت   "نویسی پذیره ۀاعالمی"انتشار  ةاجاز ها، آن

  .شود صادر می
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ارات بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران  این قانون، وظایف و اختیجراشدن الا الزماز تاریخ  .26مادة 
  .شود واگذار می "نسازما"به  30/6/1376مصوب  ،قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت) 4(موضوع مادة 
، از شـمول  باشـد  "نسـازما "اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نـزد   -هتبصر

  .استمستثنی  هاین ماد

  :است "معاف"ثبت نزد سازمان ر از یاوراق بهادار ز .27مادة 
  ها يو شهردار ياوراق مشارکت دولت، بانک مرکز .1
نظـارت بانـک    تحـت  يو اعتبار یمؤسسات مالها و  اوراق مشارکت منتشره توسط بانک .2

  مرکزي
  "یخصوص يها عرضه"شده در  اوراق بهادار عرضه .3
شده  نییکه کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تع یعام یسهام هر شرکت سهام .4

  .باشد "سازمان"توسط 
از قبیـل اوراق   ،از به ثبت نداشته باشـند ین "شورا"ص یکه به تشخ ير اوراق بهاداریسا .5

  .ها و مراجع قانونی دیگر منتشره توسط سازمان
اوراق بهاداري که از ثبـت معـاف اسـت، موظـف اسـت مشخصـات و        "ناشر" -هتبصر

کـه   شـرایطی ن را طبـق  خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آ
  .گزارش کند "سازمان"کند، به  تعیین می "نسازما"

ن قانون منوط بـه  یموضوع ا "یمال ينهادها"و"خارج از بورس يبازارها"ها، "بورس" سیتأس. 28مادة 
  .شود یانجام م "سازمان"ها تحت نظارت  ت آنیاست و فعال "سازمان "ثبت نزد

ت در یـ ه، موضـوع فعال یران، حـداقل سـرما  یره و مـد یمـد  ئـت یه ياعضـا  يا ت حرفـه یصالح .29 مادة
د ین قانون، بایموضوع ا "یمال ينهادها" یحسابرس هاي ویژة نوع گزارشو  یده اساسنامه، نحوة گزارش

  .برسد "مانساز"د ییبه تأ
  

  بازار ثانویه: چهارمفصل 
  

و بـه   "بـورس " هـر  ادشـنه یاست که به پ یدستورالعمل طبق "بورس"رش اوراق بهادار دریپذ .30مادة 
ثبـت   "سـازمان "سـت کـه نـزد    ین يرش اوراق بهاداریمجاز به پذ "بورس". رسد یم "سازمان"ب یتصو

  .نشده است
  .است ین ماده مستثنیشمول ااز ثبت از اوراق بهادار معاف . هتبصر
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ه را شـده در روزهـاي معاملـ    معاملهتعداد و قیمت اوراق بهادار  ،مکلف است فهرست "بورس". 31مادة 
این فهرست در حکم سند رسمی اسـت،   .اطالع عموم برساند تهیه و به  "نسازما"مصوب  طبق ضوابط

  .داري خواهد شد هادر سوابق بورس نگو 

شرایط اضطراري، دستور تعطیل و یا توقف انجام معامالت ص یبا تشخمجاز است  "نسازما". 32مادة 
  در صورت تداوم شرایط اضـطراري، . صادر نماید يکار حداکثر به مدت سه روز ،ها را" بورس"هر یک از 

  .قابل تمدید خواهد بود "شورا"مدت مزبور با تصویب 
 "سـازمان "پیشنهاد به خواهد بود که   دستورالعمل اجرایی آن  شرایط اضطرار براساس -تبصره

  .رسد می "شورا"به تأیید 

به هر شکل و تحـت   "یگردانبازار"و  "گري معامله/يکارگزار" "،يکارگزار"فعالیت شروع به . 33مادة 
هـا و   نامـه  مربـوط و رعایـت مقـررات ایـن قـانون و آیـین       "کـانون "ت در یعضـو هر عنـوان، منـوط بـه    

  .اجرایی آن است يها دستورالعمل
تشکیل نشـده اسـت،    "گردانانبازار"و  "گران  معامله/کارگزاران" "کانونِ"تا زمانی که  -هتبصر

اعضـاي  که تعـداد   هنگامی .دهد میانجام  "سازمان"را  "انونک"آن وظایف مربوط به 
ــانون" ــه    "کـ ــور بـ ــطح کشـ ــدر سـ ــید یـ ــر رسـ ــکیل  ،ازده نفـ ــانونِ"تشـ  "کـ
  .الزامی است "گردانانبازار"و  "گران معامله/کارگزاران"

موکـول بـه    "بـورس "در هـر   "یگردانبازار"و  "گري معامله/يکارگزار" "کارگزاري،"فعالیت . 34مادة 
  .رسد یم "سازمان" أییدبه ت "بورس"شنهاد یاست که به پ یطبق دستورالعمل "،بورس"آن ر پذیرش د

 "گــران، معاملــه/کــارگزار" "کــارگزاران،" یانضــباط بــه تخلفــات "بــورس"مــدیرة  هیئــت. 35مــادة 
ربـط   هـاي ذي  نامـه  از هریک از مقررات این قانون یا آییناعضاي خود و سایر  "ناشران" "بازارگردانان،"
از تـاریخ ابـالغ قابـل    مـاه   مدت یـک  به  "بورس"رأي . نماید نامۀ انضباطی خود رسیدگی می بق آیینط

  .باشد االجرا می قطعی و الزم "سازمان"رأي  .باشد می "سازمان" تجدیدنظر در

ــادة  ــین  . 36م ــات ب ــارگزاران،"اختالف ــان،بازار" "ک ــارگزار" "گردان ــه/ک ــران، معامل ــاوران" "گ  مش
، در هـا  آن يا ت حرفـه یناشی از فعال ربط ، و سایر اشخاص ذيگذاران سرمایه "ناشران،" "،يگذار هیسرما

  .شود یم یدگیرس "داوري   هیئت"ها توسط  "کانون"سازش در  صورت عدم 

ـ  ییباشد که یک عضو توسط ر متشکل از سه عضو می "يداور   ئتیه". 37مادة  ن یس قوة قضـاییه از ب
و  "سـازمان " شـنهاد یبه پ یو مال ياقتصاد يها نهینظران در زم ن صاحبیقضات باتجربه و دو عضو از ب

عالوه بر  "شورا" با تأیید "سازمان"یه و رییس قوة قضای. نمایند به اختالفات رسیدگی می "شورا" أییدت
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نمایند تا در صورت غیبـت عضـو اصـلی     البدلی تعیین و معرفی می نمایندة اصلی خود، هریک عضو علی
  .باشد البدل همانند عضو اصلی می شرایط عضو علی. شرکت نمایند "داوري یئته"مربوط در 
  .نمایندة قوة قضائیه خواهد بودبا  "داوري   هیئت"ریاست  -1 ةتبصر
حـداکثر  باشد و انتخاب مجدد آنان  البدل دوسال می مدت مأموریت اعضاي اصلی و علی -2 ةتبصر

  .بالمانع استبراي دو دورة دیگر 
  .گردد تشکیل می "سازمان"که در محل  است  اي داراي دبیرخانه "داوري   هیئت" -3 ةتبصر
  .شود و پرداخت می منظور "سازمان"در قالب بودجۀ  "داوري هیئت"بودجۀ  -4 ةتبصر

  عهـدة  االجراست و اجـراي آن بـه    قطعی و الزم "داوري   هیئت"آراي صادر شده از سوي  -5تبصرة 
  .باشد ثبت اسناد و امالك میها و دوایر اجراي  اداره

و  "،يگـذار  هیسـرما  مشـاور " "گردان،بـازار " "،گـر  معاملـه /کارگزار" "کارگزار،"که  در صورتی. 38مادة 
مراتـب را   شـند، م از فعالیت خود را داشـته با ئگیري موقت یا دا درخواست کنارههاي مشابه  سایر تشکل

 "کـانون "خـود را نـزد    تیـ مجـوز فعال م نمـوده و  اعال همربوط "بورس"و نیز به  "کانون" "سازمان،" به
 هـا  آنشده و سایر تعهـدات   ها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معامالت انجام تضمین .نمایند میتودیع 

 "،گـران  معاملـه /کـارگزار " "کارگزاران،"قسمت اخیر این ماده نسبت به . به قوت خود باقی خواهد ماند
هـا براسـاس مـادة     آن عضـویت که  هاي مشابه و سایر تشکل "،يگذار هیسرما مشاوران" "گردانان،بازار"
  .نیز مجري است ،شود این قانون تعلیق یا لغو می  )35(

و سـایر   "،يگـذار  هیسـرما  مشـاوران " "گردانـان، بازار" "،گـران   معامله/کارگزار" "کارگزاران،". 39مادة 
هـاي   شود، گزارش تنظیم و ابالغ می "انسازم"اند طبق دستورالعملی که توسط  ملزم هاي مشابه تشکل

  .ربط تسلیم نمایند الزم را تهیه و به مراجع ذي
  

  رسانی در بازارهاي اولیه و ثانویه اطالع: پنجم فصل
  

ینـد ثبـت اوراق   ااطالعـاتی کـه در فر   ۀموظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموع "سازمان". 40مادة 
در دسترس عمـوم قـرار   نامۀ مربوطه  طبق آیین ،روزپانزده ت حداکثر ظرف مد ،آورد بهادار به دست می

  .گیرد

 "گـران  معاملـه " "کـارگزاران، "اوراق بهـادار،  "ناشـرانِ "هـا،  " بـورس "موظف است  "سازمان". 41مادة 
 تـا را ملـزم نمایـد   هاي فعال در بـازار سـرمایه    تشکل و کلیۀ  "،يگذار هیسرما مشاوران" "بازارگردانان،"

داردهاي حسابداري و حسابرسی ملی کشـور، اطالعـات جـامع فعالیـت خـود را انتشـار       اس استانـبراس
  .دهند
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هاي مـالی را طبـق مقـررات قـانونی، اسـتانداردهاي       اوراق بهادار موظف است صورت "ناشر". 42مادة 
ابـالغ   "سـازمان "کـه توسـط   اجرایـی   يها ها و دستورالعمل نامه نییآدهی مالی و  حسابداري و گزارش

  .تهیه کندود، ش می

ناشر، مسئول  یو مشاوران حقوق "ابانی ارزش"حسابرس و  "ه،ین سرمایشرکت تأم" "ناشر،". 43مادة 
ارائـۀ  ل یـ دل ا بـه یـ تخلـف و  ر، یتقصـ که در اثر قصـور،   هستند یگذاران هیجبران خسارات وارده به سرما

  .اند دهیها باشد، متضرر گرد آن فعل ا تركیاز فعل  یکه ناشه یاول ۀدر عرضطالعات ناقص و خالف واقع ا
خ یسال پس از تـار  کی مدت توانند حداکثر ظرف ین ماده، میدگان موضوع اید خسارت -1تبصرة 

ت کننـد، مشـروط بـر    یشکا "هیئت داوري"یا  "بورس"مدیرة  هیئتکشف تخلف به 
  .نگذشته باشد "ناشر"توسط  یال از عرضۀ عمومسه س ش ازین که بیا

تخلـف  و اعـالم  ن ماده را قبل از کشف یکه اوراق بهادار ناشر موضوع ا یخاصفقط اش  -2تبصرة 
  .باشند می  خسارت يده باشند، مجاز به ادعایخر

کننـده از   ا گمـراه یـ از ارائۀ اطالعات خالف واقع، ناقص  یتواند در صورت آگاه  یم "سازمان". 44مادة 
اوراق بهـادار را در هـر    "یعمـوم  عرضـۀ " "،یسـ ینو رهیۀ پـذ یـ اعالم"ا ی "ۀ ثبتیانیب"در  "ناشر"طرف 
  .که باشد، متوقف کند يا مرحله

مکلف است افت کرده است، یدر "سازمان"خود را از اوراق بهادار مجوز انتشار که  يناشر هر. 45مادة 
 "سـازمان "بـه   تعیین خواهد شـد،  "سازمان"توسط که  اجرایی دستورالعملموارد زیر را طبق حداقل 

  :ه نمایدئارا
  .شده حسابرسی ۀهاي مالی ساالن صورت. 1
شــده، و  ماهــۀ حسابرسـی  6هــاي مـالی   شــامل صـورت  اي دوره هـاي مــالی میـان   صـورت . 2

 ماهه هاي مالی سه صورت
  ره به مجامع و اظهارنظر حسابرسیمد ئتیگزارش ه. 3
  .گذاران دارد طالعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایها. 4

  
  ها جرایم و مجازات: ششمفصل 

  
برابر  پنجتا دو معادل  سال یا به جزاي نقديیک ماه تا   سهاشخاص زیر به حبس تعزیري از . 46مادة 

  :یا هر دو مجازات محکوم خواهند شدنشده  ان متحملیا زیدست آمده  سود به
را که حسب مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون  "یاطالعات نهان"هر شخصی که . 1

ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع نحوي از انحاء به وظیفه در اختیار وي قرارگرفته به 
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از انتشار عمومی، مورد  ها به هرعنوان نمایندگی داشته باشد، قبل  اشخاصی که از طرف آن
  .یدها را در غیر موارد مقرر فراهم نما و یا موجبات افشاء و انتشار آن استفاده قرار دهد

  .به معامالت اوراق بهادار مبادرت نماید "یاطالعات نهان"که با استفاده از   هر شخصی . 2
کننده از روند معامالت اوراق  نوعاً منجر به ایجاد ظاهري گمراه وي اقدامات هر شخصی که . 3

  .هاي کاذب و یا اغواي اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود بهادار یا ایجاد قیمت
اعالمیۀ "آگهی یا  ن قانون اقدام به انتشاریکه بدون رعایت مقررات ا هر شخصی. 4

  .عمومی اوراق بهادار نمایدمنظور عرضۀ  به "نویسی پذیره
شرکت شناخته  "یاطالعات نهان"اشخاص زیر به عنوان اشخاص داراي  - 1تبصرة 

  :شوند می
مدیرعامل و عامل،  مدیره، هیئت مدیران شرکت شامل اعضاي هیئت) الف

  .معاونان آنان
 .مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکالي شرکت ن،اسبازر     ) ب
  از ده بیش خود، تکفل افراد تحتا به همراه یو  ییبه تنها هک یسهامداران     ) ج

 . ننانمایندگان آا یار دارند یدر اختدرصد سهام شرکت را 
ندگان یماا نیربط  يران ذیره و مدیمد ئتیه يرعامل و اعضایمد    ) د

 يا دارایکه مالک حداقل ده درصد سهام ) هلدینگ(مادر  يها شرکت
 .ر باشندیپذ هیشرکت سرما ةریمد ئتیک عضو در هیحداقل 

سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به    )هـ
 .دسترسی دارند "یاطالعات نهان"

معامالت اوراق آن بخش از اند  وظفماشخاص موضوع تبصرة یک این ماده  - 2تبصرة 
ظرف پانزده روز پس از نباشد،  "یاطالعات نهان"را که مبتنی بر خود بهادار

  .مربوط گزارش کنند "بورس"و  "سازمان"انجام معامله، به 

ارائه  "بورس"و یا  "سازمان"اشخاصی که اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی را به . 47مادة 
هاي موضوع این قانون  گزارش ۀیا مدارك جعلی را در تهی ، اسناد وکنند و یا اطالعاتنمایند یا تصدیق 

مقرر در قانون مجازات اسالمی مصوب  يها حسب مورد به مجازات ،مورد استفاده قرار دهند
  .محکوم خواهند شد 6/3/1375

که اسرار اشخاصی  "يارگذ هیمشاور سرما"و  "بازارگردان" "،گر معامله/کارگزار" "کارگزار،". 48مادة 
افشاء نماید، به بدون مجوز ها مطلع شده یا در اختیار وي قرار دارد،  را که برحسب وظیفه از آن

  .محکوم خواهد شد 6/3/1375قانون مجازات اسالمی مصوب ) 648(مقرر در مادة  يها مجازات



  

ک تا سه برابر یدي معادل جزاي نق ماه یا به ماه تا شش اشخاص زیر به حبس تعزیري از یک. 49مادة 
  :د شدنیا هر دو مجازات محکوم خواهان متحمل نشده یا زیدست آمده  سود به

 ی از قبیلهای به فعالیتتحت هرعنوان رعایت مقررات این قانون   شخصی که بدون هر . 1
مبادرت که مستلزم اخذ مجوز است  "یبازارگردان"یا  ي"گر معامله/کارگزار" "کارگزاري،"

  .یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند نماید
هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائۀ تمام یا قسمتی از اطالعات، اسناد و یا   .2

 .مربوط بوده و از انجام آن خودداري کند "بورس" یا و "سازمان"مدارك مهم به 
اعالمیۀ "یا  "ثبت ۀینایب" ،هر شخصی که مسئول تهیۀ اسناد، مدارك، اطالعات. 3

باشد و نیز هر شخصی که  می "سازمان"ها جهت ارائه به  و امثال آن "نویسی پذیره
فنی یا اقتصادي یا هرگونه تصدیق  ،گزارش مالی ۀولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیؤمس

در اجراي وظایف محوله از مقررات این و مستندات و اطالعات مذکور را برعهده دارد 
 .ف نمایدقانون تخل

هاي خالف واقع  هرگونه اطالعات، اسناد، مدارك یا گزارشو عامداً هر شخصی که عالماً  . 4
 .ورد سوءاستفاده قرار دهدبه اوراق بهادار را به هر نحو م مربوط

که اوراق بهادار و وجوهی را که براي انجام  "یبازارگردان"یا  "گر معامله/کارگزار" "کارگزار،". 50مادة 
برخالف مقررات  ،جداگانه است يها آن در حساب يدار موظف به نگاه يو و ه به وي سپرده شدهمعامل

قانون مجازات ) 674(مقرر در مادة  يها به مجازات ،و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد
  .محکوم خواهد شد 6/3/1375اسالمی مصوب 

 يها ، مجازاتیقانون توسط اشخاص حقوقن یدر صورت ارتکاب تخلفات مندرج در ا .51مادة 
شود که از طرف اشخاص  یاعمال م یقیشده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حق ینیب شیپ

  .اند را بر عهده داشته يریگ میت تصمی، مسئولیادشده یحقوق

 يرگردآو را م موضوع این قانونئجرا مستندات و مدارك مربوط بهمکلف است  "سازمان". 52مادة 
 .عنوان شاکی پیگیري نماید نموده و حسب مورد موضوع را به م صالح اعال به مراجع قضایی ذيکرده و 

تواند براي  دیده می زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان و م مذکور ضررئچنانچه در اثر جرا
  .سلیم نمایدزیان ت و و وفق مقررات، دادخواست ضررنموده جع قانونی مراجعه اجبران آن به مر

  
  مقررات متفرقه: فتمفصل ه

  
مکلفند ر فعاالن بازار اوراق بهادار یو سا "بازارگردانان" "گران معامله/کارگزاران" "کارگزاران". 53مادة 

ب اساسـنامۀ آن اقـدام   یخود، پس از تصو "کانون"جاد ینسبت به ا "سازمان"ماه از تشکیل  ظرف شش
  .کنند

 "بـورس "از سهام  %)5/2(دو و نیم درصد  ش ازیتواند ب ی، نمیا حقوقی یقیچ سهامدار حقیه. 54مادة 
  .ت داشته باشدیم در مالکیرمستقیا غیم یطور مستق را به



  

ـ  توانـد  ینمـ  یا حقـوق یـ  یقیچ سهامدار حقیه. 55  مادة شـرکت  "از سـهام   %)5(پـنج درصـد    ش ازیب
ت داشـته  یـ م در مالکیرمسـتق یا غیم یقطور مست را به "ۀ وجوهیاوراق بهادار و تسو يمرکز يگذار سپرده
  .باشد

سوابق، اسناد و مدارك شوراي بورس موضوع قانون تأسـیس   ۀکلی "،سازمان"پس از تشکیل . 56مادة 
  .شود منتقل می "سازمان"به  ،1345مصوب  ،تهران بورس اوراق بهادار

نقـول و غیرمنقـول، وجـوه    اعـم از م  موجود يها کارگزاران بورس  سازمان يها اموال و دارایی. 57مادة 
هـا و   هـا پـس از کسـر بـدهی     و سـایر دارایـی  حقـوق و تعهـدات    ،هاي بانکی و اوراق بهادار نقد، سپرده

نماینـدة منتخـب    "سـازمان، "اي مرکب از رئـیس   در کمیته "بورس،"چنین وجوه ذخیرة گسترش  هم
بـین شـرکت سـهامی    احصـا و حسـب ضـرورت و نیـاز      "شـورا "مربوط و نماینـدة   "بورس"کارگزاران 

. شـود  عنـوان سـرمایه و منـابع مـالی در اختیـار تسـهیم مـی        ترتیب بـه  به "سازمان"مربوط و  "بورس"
  .باشد میاالجرا  الزمتصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی 

 موجـب مقـررات قـانون کـار     بـه  "،بـورس "هر  "سازمان کارگزاران"سوابق کارکنان  -هتبصر
  .گردد زخرید میبا

هاي کـاالیی و تطبیـق آن بـا ایـن قـانون و ارائـۀ        کردن بورس اقدامات الزم براي فعالدولت . 58مادة 
  .عمل خواهد آورد موردنیاز را به کارهاي قانونی راه

االجـرا اسـت و هیئـت وزیـران و سـایر       الزمطور کامـل   به بیچهارماه پس از تصواین قانون . 59 مادة
ند به نحوي اقدام نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیالت ا این قانون، موظف مراجع مذکور در

  .استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد ن مدتیظرف ا ،مناسب اجرایی این قانون

قـانون تأسـیس بـورس اوراق بهـادار مصـوب       هاي مقرر در ایـن قـانون،   پس از انقضاي مهلت. 60مادة 
  .دشو یلغو م ،که مغایر با این قانون است یانین و مقرراتو کلیۀ قو 27/2/1345

آول آذرمـاه  شنبه مـورخ   سهفوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلسۀ علنی روز قانون 
بـه تأییـد    2/9/1384و در تـاریخ  یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلـس شـوراي اسـالمی تصـویب     

  .رسیدشوراي نگهبان 


