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  قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایرانقانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران
  

  تعاریف و اصطالحات –فصل اول 
  

  :باشند داراي معانی زیر می ،هایی که در این قانون به کار رفته است اصطالحات و واژه. 1مادة 

و بعـد از  ، شـود  این قانون تشکیل می) 3(شورایی است که به موجب مادة : بورس و اوراق بهادارعالی  شوراي . 1
  .شود نامیده می "شورا"این 

، و بعـد از ایـن   شـود  این قانون تشکیل می) 5( است که به موجب مادةسازمانی  :سازمان بورس و اوراق بهادار. 2
  .شود نامیده می "سازمان"

گـران   لهخودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معام ي متشکل وبازار :بورس اوراق بهادار. 3
در ) شـود  که از این پس بورس نامیده مـی (بورس اوراق بهادار  .گیرد طبق مقررات این قانون، مورد دادوستد قرار می

  .شود قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می

  .شود این قانون تشکیل می 37هیئتی است که به موجب مادة  :داوري هیئت. 4

گذاران و سـایر مجـامع مشـابه،     مشاوران، ناشران، سرمایهگران، بازارگردانان،  لههاي کارگزاران، معام کانون :کانون.5
منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بـازار اوراق   که به انتظامی است هاي خود تشکل

اعی فـ یرتجاري و غیرانتصورت مؤسسۀ غیردولتی، غ  به "سازمان"هاي مصوب  بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل
  .رسند به ثبت می

ـ         :تشکل خودانتظام. 6 عهـده دارد و   رتشکلی است که براي حسن انجـام وظـایفی کـه بـه موجـب ایـن قـانون ب
مجـاز اسـت ضـوابط و     ،بخشـیدن بـه روابـط بـین اعضـا      خـود و انتظـام  اي  حرفههاي  تنظیم فعالیتبراي چنین  هم

  .داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند ه الزم میاي و انضباطی را ک استانداردهاي حرفه

شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهـداري،   :گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه شرکت سپرده. 7
  .دهد انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویۀ وجوه را انجام می

باط الکترونیک یا غیرالکترونیـک کـه معـامالت اوراق    بازاري است در قالب شبکۀ ارت :بازارهاي خارج از بورس. 8
  .گیرد بهادار در آن بر پایۀ مذاکره صورت می



 

 

٢   ایران اسالمی جمهوري بهادار اوراق بازار قانون

بورس اوراق بهادار تهران گذاريتوسعه فرهنگ سرمایهمدیریت   

www.tse.ir 

و منـابع   شـود  در آن انجام میجدیداالنتشار نویسی اوراق بهادار  بازاري است که اولین عرضه و پذیره :بازار اولیه. 9
  .گیرد حاصل از عرضۀ اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار 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 بهـادار یـا کـاال دادوسـتد      :بازار مشتقه. 11
  .شود می

  .کند خود منتشر می حقوقی است که اوراق بهادار را به نام شخص :ناشر. 12

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

نـام و حسـاب    ها و یا به حساب آن شخص حقوقی است که اوراق بهادار را براي دیگران و به :گر معامله/کارگزار. 14
  .کند خود معامله می

بـا اخـذ مجـوز الزم بـا تعهـد بـه افـزایش نقدشـوندگی و تنظـیم           اسـت کـه  گري  املهمع/کارگزار :گردانبازار. 15
  .پردازد نوسان قیمت آن، به دادوستد آن اوراق می  تقاضاي اوراق بهادار معین و تحدید دامنۀ و عرضه

 شخص حقوقی است که در قالب قراردادي مشخص، دربارة خریدوفروش اوراق بهـادار،  :گذاري مشاور سرمایه. 16
  .دهد گذار مشاوره می به سرمایه

شخص حقوقی است که در قالب قراردادي مشخص و به منظور کسـب انتفـاع، بـه خریـدوفروش      :سبدگردان. 17
  .پردازد گذار می اوراق بهادار براي سرمایه

عالیـت  گذاران ف عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامۀ سرمایه شرکتی است که به :شرکت تأمین سرمایه. 18
نویسـی، تعهـد    گـري، بـازارگردانی، مشـاوره، سـبدگردانی، پـذیره      هاي کارگزاري، معاملـه  تواند فعالیت کند، و می می

  .انجام دهد "سازمان"هاي مشابه را با اخذ مجوز از  نویسی و فعالیت پذیره

گـذاري،   و سـرمایه انـداز   هـاي پـس   است که با استفاده از طـرح  یگذاری صندوق سرمایه :صندوق بازنشستگی. 19
  .کند مزایاي تکمیلی را براي دوران بازنشستگی اعضاي آن فراهم می

باشـد و   گـذاري در اوراق بهـادار مـی    نهادي مالی است که فعالیت اصـلی آن سـرمایه   :گذاري صندوق سرمایه. 20
  .اند گذاري خود، در سود و زیان صندوق شریک مالکان آن به نسبت سرمایه
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 "کـارگزاران، " تـوان بـه   منظور نهادهاي مالی فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جملـه مـی   :نهادهاي مالی. 21
هـاي   صـندوق " "بنـدي،  مؤسسـات رتبـه  " "گـذاري،  مشـاوران سـرمایه  " "بازارگردانـان، " "گران، معامله/کارگزاران"

 "هاي تـأمین سـرمایه   شرکت" "هاي پردازش اطالعات مالی، شرکت" "گذاري، هاي سرمایه شرکت" "گذاري، سرمایه
  .اشاره کرد "هاي بازنشستگی صندوق"و 

قدر حـق   پذیر جهت کسب انتفاع، آن گذاري در شرکت سرمایه شرکتی که با سرمایه ):هلدینگ(شرکت مادر . 22
مـدیره   مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضاي هیئت کند که براي کنترل عملیات شرکت، هیئت رأي کسب می

  .ر باشدمؤث

  .دهد ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار  اي است که دارایی کارشناس مالی: یاب ارزش. 23

عـین و یـا     وانتقـال بـراي مالـک    نقل که متضمن حقوق مالی قابلهر نوع ورقه یا مستندي است  :اوراق بهادار. 24
مفهوم ابزار مـالی و اوراق بهـادار در    .عامله را تعیین و اعالم خواهد کردم اوراق بهادار قابل "شورا،" .منفعت آن باشد

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

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

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

  .گذاران نهادي است سرمایهبه  "ناشر"فروش مستقیم اوراق بهادار توسط : یعرضۀ خصوص.  27

از ناشر و یا نمایندة قانونی آن و تعهد پرداخت وجـه کامـل آن طبـق    یند خرید اوراق بهادار آفر :نویسی پذیره. 28
  .قرارداد

فـروش   بـه  "نویسـی  رهپـذی "تعهد شخص ثالث براي خرید اوراق بهاداري که ظرف مهلت  :نویسی تعهد پذیره. 29
  .نرسد

اطالعـات مربـوط بـه ناشـر و اوراق بهـادار قابـل       از طریـق آن،  اي اسـت کـه    اعالمیـه  :نویسی پذیره ۀاعالمی. 30
  .گیرد نویسی در اختیار عموم قرار می پذیره

ها، اطالعـات، و اسـناد و مـدارکی اسـت کـه در مرحلـۀ تقاضـاي ثبـت شـرکت، بـه            مجموعۀ فرم: بیانیۀ ثبت. 31
  .شود داده می "سازمان"
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، بـه اوراق بهـادار  طور مستقیم و یا غیرمستقیم  نشده براي عموم که به افشاءهرگونه اطالعات  :نهانیاطالعات . 32
اوراق  گـذاران بـراي معاملـۀ    در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصـمیم سـرمایه  شود، و  یا ناشر آن مربوط می معامالت

  .گذارد می بهادار مربوط تأثیر

  .شود گذاران خریداري می هاي مالی است که از محل وجوه سرمایه مجموعۀ دارایی :سبد. 33

  
  ارکان بازار اوراق بهادار: فصل دوم

  
بـازار شـفاف، منصـفانه و     ۀگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسـع   در راستاي حمایت از حقوق سرمایه. 2مادة 

با ترکیب، وظایف و اختیارات  "سازمان"و  "شورا"حسن اجراي این قانون، کاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر 
  .شود مندرج در این قانون تشکیل می

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

  ییوزیر امور اقتصادي و دارا .1
 وزیر بازرگانی .2
 رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران .3
 و اتاق تعاون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ؤساير .4
 نیز انجام وظیفه خواهد کرد "سازمان"و سخنگوي  "شورا"عنوان دبیر  که به "سازمان"رییس  .5
 دادستان کل کشور یا معاون وي .6
 ها "کانون"یک نفر نماینده از طرف  .7
اي بـازار اوراق بهـادار بـه     هـاي حرفـه   با مشورت تشکلة مالی منحصراً از بخش خصوصی نفر خبر سه .8

 پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیئت وزیران
ربط و تصویب هیئت وزیـران بـراي هـر     یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذي .9

 "بورس کاالیی"
  .ا با وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد بودریاست شور  -1تبصرة 
توان از میـان   سال است، و آنان را نمی پنج 9و  8، 7مدت مأموریت اعضاي موضوع بندهاي   -2تبصرة 

  .انتخاب کرد "سازمان"مدیره و کارکنان  اعضاي هیئت
پـذیر   وره امکاند این ماده حداکثر براي دو  9و  8، 7انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي  -3تبصرة 

  . خواهد بود
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گیـري همـان بـورس شـرکت      ، فقط در جلسات مربـوط بـه تصـمیم   9اعضاي موضوع بند   -4تبصرة 
  .کنند می

  :باشد به شرح زیر می "شورا"وظایف .  4مادة 
عمال نظـارت عالیـه بـر اجـراي ایـن       بازار اوراق بهادار ۀاتخاذ تدابیر الزم جهت ساماندهی و توسع. 1 و ا

  .قانون
هاي کلی نظـام و قـوانین و مقـررات     مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست ها و خط تعیین سیاست.  2

  .مربوط
  .هاي الزم براي اجراي این قانون جهت تصویب هیئت وزیران نامه پیشنهاد آیین. 3
  .تصویب ابزارهاي مالی جدید. 4
گـذاري   هاي سپرده شرکت" "خارج از بورس، بازارهاي"ها، "بورس"صدور، تعلیق، و لغو مجوز فعالیت . 5

  ."هاي تأمین سرمایه شرکت"و  "مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه
  ."سازمان"هاي مالی  تصویب بودجه و صورت. 6
  ."سازمان" و رسیدگی به شکایت از  نظارت بر فعالیت. 7
  .ها و نظارت بر آن "سازمان"هاي  نوع و میزان وصولیتصویب . 8
  .الزحمۀ آن و تعیین حق "سازمان"حسابرس /بازرس بانتخا. 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
شـدة خـود در بازارهـاي     پذیرفتـه هـاي   منظور عرضۀ اوراق بهادار شـرکت  به"بورس"اعطاي مجوز به. 13

  .خارجی
  . "بورس"اعطاي مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به . 14
  ."بورس"جهت معامالت اشخاص خارجی در  "بورس"اعطاي مجوز به . 15
  .وزیران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد سایر اموري که به تشخیص هیئت. 16

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

مؤسسۀ عمومی غیردولتی است که داراي شخصیت حقـوقی و مـالی مسـتقل بـوده و از محـل       "سازمان،". 5مادة 
منـابع الزم  . ها و سایر درآمدها اداره خواهد شـد  "بورس"ها در  و سهمی از حق پذیرش شرکت هاي دریافتیکارمزد

اندازي سازمان یادشده از محل وجوه امانی شوراي بورس نزد سازمان کارگزاران بـورس اوراق   راهبراي آغاز فعالیت و 
  .شود بهادار تهران تأمین می
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 "شـورا "ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسـط    حداکثر ظرف سه "سازمان"اساسنامه و تشکیالت  -تبصره
  . تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

رشـتۀ  در تجربـه  و  تشـهر  افراد امین و داراي حسنعضو است که از میان  5داراي  "سازمان"مدیرة  هیئت. 6مادة 
. شـوند  انتخـاب مـی   "شـورا "و بـا تصـویب    "شورا" رئیس به پیشنهادمنحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی مالی 

  .کند مدیره را صادر می حکم اعضاي هیئت "شورا"رئیس 

  :به شرح زیر است "سازمان"مدیرة  هیئت وظایف و اختیارات. 7مادة 
  .هاي الزم براي اجراي این قانون و پیشنهاد آن به شورا نامه تهیه آیین. 1
 .هاي اجرایی این قانون  العمل دستورو تدوین  تهیه. 2
 .مربوط و مقرراتنظارت بر حسن اجراي این قانون . 3
  .رت بر آناوراق بهادار و نظا "عمومی ۀعرض"ثبت و صدور مجوز . 4
هـا بـر عهـدة     ها و سایر نهادهایی که تصـویب آن "بورس"درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس . 5

  .ست"شورا"
کـه در حـوزة عمـل    وع این قانون موض "مالی نهادهاي"و  "ها کانون"مجوز تأسیس  ، تعلیق و لغوصدور. 6

 .نیست "شورا" مستقیم
 .موضوع این قانون "مالی  نهادهاي"و  "ا،ه کانون" "ها، بورس"تصویب اساسنامۀ . 7
 .گیري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار اتخاذ تدابیر الزم جهت پیش . 8
اسـت   "سـازمان " ةطبق این قانون بر عهد ها در بازار اوراق بهادار که اعالم آنتخلفات  دسته از اعالم آن. 9

 .ها گیري آن صالح و پی به مراجع ذي
وضـعیت بـازار   چنـین   هـم و  "سـازمان " هاي ادواري در مورد عملکـرد  هاي مالی و گزارش ورتص ئۀارا. 10

 ."شورا"اوراق بهادار به 
در بـازار   گـذاران  سـرمایه اتخاذ تدابیر ضروري وانجام اقدامات الزم به منظور حمایت از حقوق و منافع . 11

 .اوراق بهادار
  .گذاري و نظارتی سایر نهادهاي سیاستبا  همکاري وهادار هاي الزم در بازار اوراق ب ایجاد هماهنگی. 12
  .جدید در بازار اوراق بهادار به شورا "ابزارهاي مالی"کارگیري  پیشنهاد به. 13
  ."بورس"گذاري اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در  نظارت بر سرمایه. 14
  ."شورا"هت تصویب توسط ج "سازمان"هاي خدمات  تهیۀ بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ. 15
  .موضوع این قانون "نهادهاي مالی"و سایر  "بورس،"هاي خدمات و کارمزدهاي  تصویب سقف نرخ. 16
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هـا و نظـارت    هاي سهامی عام نزد مرجع ثبـت شـرکت   قبل از ثبت شرکت "سازمان"صدور تأییدنامۀ . 17
  .ها بر آن شرکت "سازمان"

  ."سازمان"شده نزد  هاي ثبت ااهمیت توسط شرکتبررسی و نظارت بر افشاي اطالعات ب. 18
  .ویژه هیئت تدوین استانداردهاي حسابرسی همکاري نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداري به. 19
  .هاي آتی بازار اوراق بهادار انجام تحقیقات کالن و بلندمدت براي تدوین سیاست.  20
  .اي و جهانی هاي مرتبط منطقه به سازمان المللی و پیوستن همکاري و مشارکت با مراجع بین. 21
  .محول شده باشد "سازمان"به  "شورا"انجام سایر اموري که از طرف . 22

و انتخـاب مجـدد آنـان بـراي یـک دورة دیگـر        استسال  مدیره پنج هر یک از اعضاي هیئت عضویتمدت . 8مادة 
  .بالمانع است

بـراي مـدت    "شـورا "مدیره به پیشنهاد اعضا و تصـویب   هیئتاز بین اعضاي  "سازمان" مدیرة هیئت رییس. 9مادة 
  .تعیین خواهد شدماه  سی

  .سازمان و باالترین مقام اجرایی آن خواهد بود "رییس"مدیره،  رییس هیئت -1تبصرة 
  .تعیین خواهد شد "سازمان"در اساسنامۀ  "سازمان"وظایف و حدود اختیارات رییس  -2تبصرة 

پـذیرش  یـا  حـق اشـتغال   وجـه   هـیچ   بـه وقت بوده و  به صورت موظف و تمام مدیره یئتاشتغال اعضاي ه. 10مادة 
  .ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت ها، بنگاه مسئولیت دیگري در سایر دستگاه

مانـده،   یجانشین وي براي مدت باق مدیره، فوت و یا استعفاي هر یک از اعضاي هیئتبرکناري، در صورت . 11مادة 
شـرایط برکنـاري در اساسـنامۀ    . منصـوب خواهـد شـد   ) 6(ترتیـب مقـرر در مـادة     روز حسب مـورد بـه   ظرف پانزده

  .قید خواهد شد "سازمان"

کـه  سـوگند یـاد کننـد     "شورا"در جلسۀ ند ا موظف "سازمان"کار در  قبل از شروع به مدیره اعضاي هیئت. 12مادة 
 ۀرا بـه کـار برنـد و کلیـ     طرفی نجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بیوظایف قانونی خود را به نحو احسن ا

. مـدیره را بنماینـد   و هیئـت  "سـازمان "گیرند مقرون به صالح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار  تصمیماتی را که می
  .مندرج خواهد شد "سازمان" ۀمتن سوگندنامه در اساسنام

  .شود پرداخت می "سازمان" ۀاز محل بودج "سازمان" ةمدیر هیئتاعضاي و حقوق و مزایاي رییس . 13مادة 
و بـا تصـویب    "شـورا "در جلسات شورا، به پیشـنهاد رئـیس    "شورا"حق حضور اعضاي غیردولتی  -تبصره

  .شود پرداخت می "سازمان"تعیین و از محل بودجۀ  "شورا"
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، همسـر، و افـراد   هـاي خـود   هرسـت دارایـی  بایـد ف  مدیره عضویت، اعضاي هیئت ۀدر بدو انتصاب و خاتم. 14مادة 
  .گزارش نمایند "شورا"خود را به  تکفل تحت

سـال   حسـابداران رسـمی بـراي یـک     ۀاز بین مؤسسات حسابرسی عضو جامع "سازمان،"بازرس /حسابرس. 15مادة 
  .پذیر خواهد بود بازرس حداکثر براي دو دوره امکان/انتخاب حسابرس ؛شود انتخاب می "شورا"توسط 

یـا هرگونـه فعالیـت و     "سـازمان "شـده یـا در شـرف ثبـت نـزد       انجام هر گونه معامالت اوراق بهادار ثبت. 16ادة م
مـدیران و شـرکاي    "سـازمان، " "،شـورا " مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معامالت مذکور توسط اعضـاي 

  .ها ممنوع است و نیز اشخاص تحت تکفل آن "سازمان"حسابرسی  ۀمؤسس

وقت یـا   هاي اقتصادي و مالی خود و همچنین مشاغل تمام اند، فعالیت موظف "سازمان"و  "شورا"اعضاي . 17 مادة
  .گزارش دهند قوة قضائیهاند یا دارند، به رئیس  وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته پاره

افشـاي مسـتقیم    از ند ا مکلف "سازمان"حسابرسی  ۀمدیران و شرکاي مؤسس "سازمان،" "شورا،"اعضاي . 18مادة 
دوران  ۀحتـی پـس از خاتمـ    شوند، ها مطلع می اي که در اجراي وظایف خود از آن محرمانه یا غیرمستقیم اطالعات

  .شود این قانون محکوم می) 46(هاي مقرر در مادة  متخلف به مجازات .خودداري کنند خود،تصدي 

اطالعـات مـورد نیـاز در     کـل کشـور،   وظایف قانونی خود با مجوز دادسـتان تواند در اجراي  می "سازمان". 19مادة 
هاي دولتی و عمومی، از جمله  هاي دولتی، دستگاه شرکت ها، مؤسسات اعتباري، بانک ۀچارچوب این قانون را از کلی

حقـوقی   هاست و نیز اشخاص حقیقی یـا  ها مستلزم ذکر یا تصریح نام آن هایی که شمول حکم نسبت به آن دستگاه
موعـد  را در  "سـازمان "نـد اطالعـات موردنیـاز    ا ها و اشـخاص مـذکور مکلـف    دستگاه ۀکلی. غیردولتی مطالبه نماید

 .ه نمایندئارا شده تعیین
  
  بازار اولیه: فصل سوم

  
بـا رعایـت مقـررات ایـن      "سـازمان "نزد منوط به ثبت آن  "بازار اولیه "در اوراق بهادار  "عمومی ۀعرض". 20مادة 

  .اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است "عرضۀ عمومی"، و باشد ون میقان

 "سـازمان "منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصـوبات   به "سازمان"ثبت اوراق بهادار نزد . 21مادة 
هـا یـا    توصـیه و سفارشـی در مـورد شـرکت    تأیید مزایا، تضمین سودآوري و یا  ۀمنزل و شفافیت اطالعاتی بوده و به

  .قید گردد "نویسی اعالمیۀ پذیره"این موضوع باید در . باشد نمی "سازمان"هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط  طرح
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جهت اخـذ   "نویسی اعالمیۀ پذیره"و  "بیانیۀ ثبت"ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با . 22مادة 
  .تسلیم نماید "نسازما"به ی مجوز عرضۀ عموم

کـه بایـد بـه     "نویسـی  پـذیره  ۀاعالمیـ "و  "بیانیـۀ ثبـت  "فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتویـات   -تبصره
و نحوة همـاهنگی بـین مرجـع     "نویسی پذیره ۀاعالمی"تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار  "سازمان"

 تنظـیم و بـه تأییـد    "سـازمان "سـط  موجب دستورالعملی است که تو به "نسازما"ها و  ثبت شرکت
  .رسد می "شورا"

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

مـدت  . کنـد  تعیـین مـی   "سـازمان "د که اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیر "عمومی  عرضۀ" -1تبصرة 
و  "ناشر"تقاضاي را با  نویسی تواند مدت پذیره می "سازمان" .روز تجاوز نخواهد کرد مذکور از سی

  .تمدید کندمدت سی روز دیگر  حداکثر بهموجه  ۀادلاحراز 
را  "نسـازما " "عمـومی،  ۀعرض"مهلت موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از اتمام  "ناشر" -2 ةتبصر

 .معـین خواهـد نمـود، مطلـع نمایـد      "سازمان"فروش اوراق بهادار از طریقی که  و  از نتایج توزیع
  .شود مشخص می "نویسی اعالمیۀ پذیره"فروش کامل، در  درخصوص عدم  "ناشر "نحوة برخورد

مجـاز   "سـازمان، "توسط  "عرضۀ عمومی"شده، پس از تأیید تکمیل فرآیند  استفاده از وجوه تأدیه -3تبصرة 
  .است

شـده بایـد حـداکثر ظـرف مـدت       وجوه گـردآوري  "عرضۀ عمومی،"در صورت عدم تکمیل فرآیند  -4تبصرة 
  .گذاران عودت داده شود پانزده روز به سرمایه

م ارسالی را براي ثبـت و اخـذ مجـوز انتشـار اوراق بهـادار      ئشده و ضما فرم تقاضاي تکمیل "نسازما"اگر . 24مادة 
. نمایـد  رسـانده و درخواسـت اصـالحیه مـی     "ناشـر "روز مراتـب را بـه اطـالع      سـی طی مدت  ،خیص دهدناقص تش

 از تاریخ ثبـت درخواسـت در سـازمان،    روز سیدر صورت کامل بودن مدارك، موظف است حداکثر ظرف  "نسازما"
  .دکناعالم  "ناشر"موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به  مراتب موافقت یا عدم

 ةاجـاز  هـا،  یـا افـزایش سـرمایۀ آن    هاي سهامی عام جراشدن این قانون، براي ثبت شرکتالا از تاریخ الزم. 25 مادة
  .شود صادر می "نسازما"ها، پس از موافقت  توسط مرجع ثبت شرکت "نویسی پذیره ۀاعالمی"انتشار 

جمهوري اسالمی ایران موضوع مـادة   جراشدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزيالا از تاریخ الزم .26مادة 
  .شود واگذار می "نسازما"به  30/6/1376مصوب  ،قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت) 4(

 ه، از شـمول ایـن مـاد   باشـد  "نسـازما "اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبـت نـزد    -هتبصر
  .استمستثنی 
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  :است "معاف"اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان  .27مادة 
  ها اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزي و شهرداري .1
  نظارت بانک مرکزي تحتها و مؤسسات مالی و اعتباري  اوراق مشارکت منتشره توسط بانک .2
  "هاي خصوصی عرضه"شده در  اوراق بهادار عرضه .3
شـده توسـط    سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتـر از رقـم تعیـین    .4

  .باشد "مانساز"
، از قبیل اوراق منتشره توسط نیاز به ثبت نداشته باشند "شورا"سایر اوراق بهاداري که به تشخیص  .5

  .ها و مراجع قانونی دیگر سازمان
اوراق بهاداري که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق  "ناشر" -هتبصر

کنـد، بـه    تعیـین مـی   "نسازما"که  شرایطیو نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق 
  .گزارش کند "سازمان"

 "موضوع این قانون منوط بـه ثبـت نـزد    "نهادهاي مالی"و"بازارهاي خارج از بورس"ها، "بورس"تأسیس . 28مادة 
  .شود انجام می "سازمان"ها تحت نظارت  است و فعالیت آن "سازمان

، حداقل سـرمایه، موضـوع فعالیـت در اساسـنامه، نحـوة      مدیره و مدیران اي اعضاي هیئت صالحیت حرفه .29 مادة
  .برسد "سازمان"موضوع این قانون، باید به تأیید  "نهادهاي مالی"حسابرسی  هاي ویژة نوع گزارشدهی و  گزارش

  
  بازار ثانویه: فصل چهارم

  
بـه تصـویب   و  "بـورس "طبق دستورالعملی اسـت کـه بـه پیشـنهاد هـر       "بورس"پذیرش اوراق بهادار در .30مادة 

  .ثبت نشده است "سازمان"مجاز به پذیرش اوراق بهاداري نیست که نزد  "بورس". رسد می "سازمان"
  .اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول این ماده مستثنی است. هتبصر

 شده در روزهاي معاملـه را طبـق ضـوابط    معاملهتعداد و قیمت اوراق بهادار  ،مکلف است فهرست "بورس". 31مادة 
در سـوابق بـورس   و ایـن فهرسـت در حکـم سـند رسـمی اسـت،        .اطالع عموم برساند تهیه و به  "نسازما"مصوب 

  .داري خواهد شد نگاه

مجاز است با تشخیص شرایط اضطراري، دستور تعطیل و یا توقف انجام معـامالت هـر یـک از     "نسازما". 32مادة 
مدت مزبور با تصـویب    در صورت تداوم شرایط اضطراري،. دها را، حداکثر به مدت سه روز کاري صادر نمای" بورس"
  .قابل تمدید خواهد بود "شورا"
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بـه تأییـد    "سـازمان "خواهد بود که به پیشـنهاد    آن دستورالعمل اجرایی  شرایط اضطرار براساس -تبصره
  .رسد می "شورا"

به هر شکل و تحت هـر عنـوان،    "دانیبازارگر"و  "گري معامله/کارگزاري" "ي،کارگزار"شروع به فعالیت . 33مادة 
  .هاي اجرایی آن است ها و دستورالعمل نامه مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین "کانون"منوط به عضویت در 

تشـکیل نشـده اسـت، وظـایف      "بازارگردانـان "و  "گـران   معاملـه /کارگزاران" "کانونِ"تا زمانی که  -تبصره
در سـطح   "کـانون "اعضـاي  که تعـداد   هنگامی .دهد انجام می "نسازما"را  "کانون"مربوط به آن 

الزامـی   "بازارگردانـان "و  "گـران  معاملـه /کـارگزاران " "کـانونِ "تشکیل  ،کشور به یازده نفر رسید
  .است

موکول بـه پـذیرش در آن    "بورس"در هر  "بازارگردانی"و  "گري معامله/کارگزاري" "کارگزاري،"فعالیت . 34مادة 
  .رسد می "سازمان" أییدبه ت "بورس"ق دستورالعملی است که به پیشنهاد طب "بورس،"

 "بازارگردانـان، " "گـران،  معاملـه /کـارگزار " "کـارگزاران، "بـه تخلفـات انضـباطی     "بـورس "مدیرة  هیئت. 35مادة 
ضباطی خـود  نامۀ ان ربط طبق آیین هاي ذي نامه و سایر اعضاي خود از هریک از مقررات این قانون یا آیین "ناشران"

رأي . باشـد  مـی  "سـازمان "مـاه از تـاریخ ابـالغ قابـل تجدیـدنظر در       مدت یـک  به  "بورس"رأي . نماید رسیدگی می
  .باشد االجرا می قطعی و الزم "سازمان"

 "گـذاري،  مشـاوران سـرمایه  " "گـران،  معاملـه /کـارگزار " "گردانـان، بازار" "کـارگزاران، "اختالفـات بـین   . 36مادة 
سـازش در   ، در صـورت عـدم   هـا  اي آن ناشـی از فعالیـت حرفـه    ربـط  ، و سایر اشخاص ذيگذاران یهسرما "ناشران،"
  .شود رسیدگی می "داوري   هیئت"ها توسط  "کانون"

باشد که یک عضـو توسـط ریـیس قـوة قضـاییه از بـین قضـات         متشکل از سه عضو می "داوري   هیئت". 37مادة 
بـه   "شـورا "و تأییـد   "سـازمان "هاي اقتصادي و مالی به پیشـنهاد   زمینه نظران در باتجربه و دو عضو از بین صاحب

عالوه بر نمایندة اصلی خـود، هریـک    "شورا"با تأیید  "سازمان"رییس قوة قضاییه و . نمایند اختالفات رسیدگی می
. نماینـد  شرکت "داوري هیئت"نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در  البدلی تعیین و معرفی می عضو علی

  .باشد البدل همانند عضو اصلی می شرایط عضو علی
  .با نمایندة قوة قضائیه خواهد بود "داوري   هیئت"ریاست  -1 ةتبصر
باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر براي دو دورة  البدل دوسال می مدت مأموریت اعضاي اصلی و علی -2 ةتبصر

  .دیگر بالمانع است
  .گردد تشکیل می "سازمان"که در محل  است  اي داراي دبیرخانه "داوري   هیئت" -3 ةتبصر
  .شود منظور و پرداخت می "سازمان"در قالب بودجۀ  "داوري هیئت"بودجۀ  -4 ةتبصر
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هـا و   اداره  عهـدة  االجراسـت و اجـراي آن بـه     قطعی و الزم "داوري   هیئت"آراي صادر شده از سوي  -5تبصرة 
  .باشد ك میدوایر اجراي ثبت اسناد و امال

هـاي   و سایر تشکل "گذاري، مشاور سرمایه" "گردان،بازار" "،گر معامله/کارگزار" "کارگزار،"که  در صورتی. 38مادة 
و نیـز   "کـانون " "سـازمان، " مراتب را به شند،م از فعالیت خود را داشته بائگیري موقت یا دا درخواست کنارهمشابه 

ها و وثایق مربـوط تـا    تضمین .نمایند میتودیع  "کانون"فعالیت خود را نزد  مربوطه اعالم نموده و مجوز "بورس"به 
قسمت اخیر این ماده نسـبت  . به قوت خود باقی خواهد ماند ها آنشده و سایر تعهدات  تعیین تکلیف معامالت انجام

کـه   هـاي مشـابه   ر تشـکل و سای "گذاري، مشاوران سرمایه" "گردانان،بازار" "،گران معامله/کارگزار" "کارگزاران،"به 
  .نیز مجري است ،شود این قانون تعلیق یا لغو می  )35(ها براساس مادة  آن عضویت

 هاي مشابه و سایر تشکل "گذاري، مشاوران سرمایه" "گردانان،بازار" "،گران  معامله/کارگزار" "کارگزاران،". 39مادة 
هـاي الزم را تهیـه و بـه مراجـع      شـود، گـزارش   غ مـی تنظیم و ابال "سازمان"اند طبق دستورالعملی که توسط  ملزم
  .ربط تسلیم نمایند ذي

  
  رسانی در بازارهاي اولیه و ثانویه اطالع: فصل پنجم

  
یند ثبت اوراق بهادار بـه دسـت   ااطالعاتی که در فر ۀموظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموع "سازمان". 40مادة 

  .در دسترس عموم قرار گیردنامۀ مربوطه  بق آیینحداکثر ظرف مدت پانزده روز، ط ،آورد می

 "بازارگردانـان، " "گـران  معاملـه " "کارگزاران،"اوراق بهادار، "ناشرانِ"ها، " بورس"موظف است  "سازمان". 41مادة 
هـاي فعـال در بـازار سـرمایه را ملـزم نمایـد تـا براســاس اسـتانداردهاي           تشکل و کلیۀ  "گذاري، مشاوران سرمایه"

  .ي و حسابرسی ملی کشور، اطالعات جامع فعالیت خود را انتشار دهندحسابدار

هاي مالی را طبق مقـررات قـانونی، اسـتانداردهاي حسـابداري و      اوراق بهادار موظف است صورت "ناشر". 42مادة 
  .تهیه کندشود،  ابالغ می "سازمان"اجرایی که توسط هاي  ها و دستورالعمل نامه دهی مالی و آیین گزارش

و مشـاوران حقـوقی ناشـر، مسـئول جبـران       "یابان ارزش"حسابرس و  "شرکت تأمین سرمایه،" "ناشر،". 43ادة م
دلیل ارائۀ اطالعـات نـاقص و خـالف     که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به هستند گذارانی خسارات وارده به سرمایه

  .اند ضرر گردیدهها باشد، مت فعل آن واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترك
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سـال پـس از تـاریخ کشـف      توانند حداکثر ظرف مـدت یـک   دیدگان موضوع این ماده، می خسارت -1تبصرة 
سـه   شکایت کنند، مشروط بر این کـه بـیش از   "هیئت داوري"یا  "بورس"مدیرة  هیئتتخلف به 

  .نگذشته باشد "ناشر"ال از عرضۀ عمومی توسط س
تخلف خریده باشند، و اعالم هادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف فقط اشخاصی که اوراق ب  -2تبصرة 

  .باشند می  مجاز به ادعاي خسارت

 "ناشـر "کننده از طـرف   تواند در صورت آگاهی از ارائۀ اطالعات خالف واقع، ناقص یا گمراه  می "سازمان". 44مادة 
  .اي که باشد، متوقف کند اوراق بهادار را در هر مرحله "عمومی عرضۀ" "نویسی، اعالمیۀ پذیره"یا  "بیانیۀ ثبت"در 

حـداقل  دریافت کـرده اسـت، مکلـف اسـت      "سازمان"که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از  يناشر هر. 45مادة 
  :ه نمایدئارا "سازمان"تعیین خواهد شد، به  "سازمان"که توسط  اجرایی موارد زیر را طبق دستورالعمل

  .شده حسابرسی ۀی ساالنهاي مال صورت. 1
هـاي مـالی    شـده، و صـورت   ماهـۀ حسابرسـی   6هاي مالی  شامل صورت اي دوره هاي مالی میان صورت. 2

 ماهه سه
  مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس گزارش هیئت. 3
  .گذاران دارد اطالعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه. 4

  
  ها و مجازاتجرایم : فصل ششم

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

  :نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد دست آمده یا زیان متحمل به
در اختیار  مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه "اطالعات نهانی"هر شخصی که . 1

ها به  ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آننحوي از انحاء به وي قرارگرفته به 
و یا موجبات افشاء و  از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد هرعنوان نمایندگی داشته باشد، قبل 

  .ها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید انتشار آن
  .به معامالت اوراق بهادار مبادرت نماید "اطالعات نهانی"که با استفاده از   هر شخصی.  2
کننده از روند معامالت اوراق بهادار یا  نوعاً منجر به ایجاد ظاهري گمراه وي اقدامات هر شخصی که.  3

  .هاي کاذب و یا اغواي اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود ایجاد قیمت
منظور  به "نویسی اعالمیۀ پذیره"آگهی یا  دون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشارهر شخصی که ب. 4

  .عمومی اوراق بهادار نمایدعرضۀ 
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  :شوند شرکت شناخته می "اطالعات نهانی"اشخاص زیر به عنوان اشخاص داراي  -1تبصرة 
  .نان آنانعامل، مدیرعامل و معاو مدیره، هیئت مدیران شرکت شامل اعضاي هیئت) الف
 .بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکالي شرکت     ) ب
درصد   از ده خود، بیش تکفل افراد تحتکه به تنهایی و یا به همراه  یسهامداران     ) ج

 . ننانمایندگان آدر اختیار دارند یا سهام شرکت را 
مادر اي ه ربط یا نمایندگان شرکت مدیره و مدیران ذي مدیرعامل و اعضاي هیئت    ) د

که مالک حداقل ده درصد سهام یا داراي حداقل یک عضو در ) هلدینگ(
 .پذیر باشند مدیرة شرکت سرمایه هیئت

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

خود را که  معامالت اوراق بهاداراز اند آن بخش  اشخاص موضوع تبصرة یک این ماده موظف - 2تبصرة 
و  "سازمان"ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به نباشد،  "اطالعات نهانی"مبتنی بر

  .مربوط گزارش کنند "بورس"

ارائه نمایند یا  "بورس"و یا  "سازمان"اشخاصی که اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی را به . 47مادة 
هاي موضوع این قانون مورد استفاده قرار  گزارش ۀیا مدارك جعلی را در تهی ، اسناد واتتصدیق کنند و یا اطالع

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

شخاصی را که که اسرار ا "گذاري مشاور سرمایه"و  "بازارگردان" "گر، معامله/کارگزار" "کارگزار،". 48مادة 
مقرر در  هاي افشاء نماید، به مجازاتبدون مجوز ها مطلع شده یا در اختیار وي قرار دارد،  برحسب وظیفه از آن

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

دست  سه برابر سود بهماه یا به جزاي نقدي معادل یک تا  ماه تا شش اشخاص زیر به حبس تعزیري از یک. 49مادة 
  :آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد

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

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

 .مربوط بوده و از انجام آن خودداري کند "بورس" یا و "سازمان"به 
و امثال  "نویسی المیۀ پذیرهاع"یا  "بیانیۀ ثبت"هر شخصی که مسئول تهیۀ اسناد، مدارك، اطالعات، . 3

 ۀولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیؤباشد و نیز هر شخصی که مس می "سازمان"ها جهت ارائه به  آن
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در و فنی یا اقتصادي یا هرگونه تصدیق مستندات و اطالعات مذکور را برعهده دارد  ،گزارش مالی
 .اجراي وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید

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

که اوراق بهادار و وجوهی را که براي انجام معامله به  "بازارگردانی"یا  "گر معامله/کارگزار" "کارگزار،". 50مادة 
برخالف مقررات و به نفع خود یا ، هاي جداگانه است داري آن در حساب ده و وي موظف به نگاهوي سپرده ش

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

شده بر  بینی هاي پیش ص حقوقی، مجازاتدر صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخا. 51مادة 
، مسئولیت یادشدهشود که از طرف اشخاص حقوقی  حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می

  .اند گیري را بر عهده داشته تصمیم

م موضوع این قانون را گردآوري کرده و به ئمکلف است مستندات و مدارك مربوط به جرا "سازمان". 52مادة 
م ئچنانچه در اثر جرا .عنوان شاکی پیگیري نماید نموده و حسب مورد موضوع را به م صالح اعال اجع قضایی ذيمر

تواند براي جبران آن به مراجع قانونی مراجعه  دیده می مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان
  .و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نمایدنموده 

  
  مقررات متفرقه: ل هفتمفص

  
و سـایر فعـاالن بـازار اوراق بهـادار مکلفنـد ظـرف        "بازارگردانان" "گران معامله/کارگزاران" "کارگزاران". 53مادة 
  .خود، پس از تصویب اساسنامۀ آن اقدام کنند "کانون"نسبت به ایجاد  "سازمان"ماه از تشکیل  شش

طـور   را بـه  "بـورس "از سـهام   %)5/2(دو و نیم درصد  تواند بیش از هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی. 54مادة 
  .مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد

گـذاري   شـرکت سـپرده  "از سـهام   %)5(پـنج درصـد    تواند بـیش از  هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی. 55  مادة
  .م در مالکیت داشته باشدطور مستقیم یا غیرمستقی را به "مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه

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

، وجـوه نقـد،   هـاي موجـود اعـم از منقـول و غیرمنقـول      کـارگزاران بـورس    هاي سـازمان  اموال و دارایی. 57مادة 
چنـین وجـوه ذخیـرة     ها و هـم  ها پس از کسر بدهی هاي بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی سپرده



 

 

١٦   ایران اسالمی جمهوري بهادار اوراق بازار قانون

بورس اوراق بهادار تهران گذاريتوسعه فرهنگ سرمایهمدیریت   

www.tse.ir 

مربـوط و نماینـدة    "بورس"نمایندة منتخب کارگزاران  "سازمان،"اي مرکب از رئیس  در کمیته "بورس،"گسترش 
عنـوان سـرمایه و    ترتیب به به "سازمان"مربوط و  "بورس"احصا و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی  "شورا"

االجـرا   تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امـور اقتصـاد و دارایـی الزم   . شود منابع مالی در اختیار تسهیم می
  .باشد می

موجـب مقـررات قـانون کـار بازخریـد       بـه  "بـورس، "هـر   "سازمان کـارگزاران "سوابق کارکنان  -تبصره
  .گردد می

کارهاي قـانونی   هاي کاالیی و تطبیق آن با این قانون و ارائۀ راه کردن بورس اقدامات الزم براي فعالدولت . 58مادة 
  .عمل خواهد آورد موردنیاز را به

االجرا است و هیئت وزیران و سایر مراجـع مـذکور در    الزمطور کامل  به این قانون چهارماه پس از تصویب. 59مادة 
 ،ند به نحوي اقدام نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیالت مناسـب اجرایـی ایـن قـانون    ا فاین قانون، موظ

  .ظرف این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد

و  27/2/1345قانون تأسـیس بـورس اوراق بهـادار مصـوب      هاي مقرر در این قانون، پس از انقضاي مهلت. 60مادة 
  .دشو یلغو م ،که مغایر با این قانون است یکلیۀ قوانین و مقررات

شـنبه مـورخ آول آذرمـاه یکهـزار و      قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلسۀ علنـی روز سـه  
  .به تأیید شوراي نگهبان رسید 2/9/1384سیصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

 


