آییننامة اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران
ماده  -1اصطالحات و واژههای اختصاری تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری
اسالمی ایران مصوب آذرماه  ،1384در این آییننامه نیز به همان مفاهیم به کار برده میشوند .سایر
اصطالحاتی که در این آییننامه به کار رفته است ،دارای معانی زیر میباشند:
 -1قانون :قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران -مصوب 1384
 -2نهادها و تشکلهای تحت نظارت :کلیة نهادها و تشکلهایی که براساس قانون ،مجوز تأسیس یا
فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده باش ند از قبی ل ب ورسه ا ،بازاره ای خ ارز از
بورس،کانونها ،بازارهای مشتقه ،بورسهای کاالیی ،شرکته ای س دردهگ ااری مرک زی اوراق
بهادار و تسویة وجوه و نهادهای مالی.
ماده  -2پس از پایرش اوراق بهادار براساس ماده( )30قانون ،مع امالت آن در ه ر ب ورس براس اس
مقرراتی خواهد بود که به تصویب شورا میرسد.
ماده  -3بورسها ،کانونها ،بازارهای خارز از بورس و شرکتهای سدردهگااری مرکزی اوراق بهادار
و تسویة وجوه ،تشکل خودانتظام محسوب میشوند .مصادیق سایر تش کله ای خودانتظ ام توس
شورا تعیین میشوند.
ماده  -4شرکتهای سدردهگااری مرک زی اوراق به ادار و تس ویه وج وه ،ش رکتهای(هل دین)) و
سبدگردانها از مصادیق نهاد مالی محسوب میشوند .سایر مصادیق نهادهای مالی با رعایت بند()21
ماده ( )1قانون توس شورا تعیین میشوند.
ماده  -5نهادها و تشکلهای تحت نظارت مشمول مق ررات «ق انون» ،ای ن آی یننام ه و همچن ین
مقرراتی که در چارچوب اختیارات قانونی توس ارکان ذیصالح بازار اوراق بهادار وض
هستند.
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م یگ ردد،

ماده  -6شورا مرج تعیین و تصویب انواع «اوراق بهادار قابل معامل ه» موض وع بن د( )24م ادة()1
قانون است .سازمان از انتشار و یا معامله انواع اوراقی که هنوز در زمرة اوراق ماکور قرار نگرفت هان د
جلوگیری میکند .مقررات الزم در این خصوص به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تص ویب ش ورا
خواهد رسید.
ماده  -7چگونگی تشکیل ،رسمیت یافتن و ادارة جلسات شورا ،تصمیمگی ری و اب الم مص وبات آن
طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورا میرسد.
ماده  -8سازمان باید نشان ،مهر و یک نشریة ویژه داشته باشد .انتشار این نشریه با رعایت مق ررات
قانونی مربوطه یکسال پس از شروع فعالیت سازمان با درز موارد زیر الزامی است:
 -1مقررات و ضواب مربوط به بازار اوراق بهادار با ذکر تاریخ تص ویب ،مرج

ی ا مراج

تص ویب

کننده و تاریخ الزماالجرا شدن آنها.
 -2مجوزهای صادر ،لغو یا تعلیق شده توس ارکان بازار اوراق بهادار به همراه سایر اطالعاتی که در
این زمینه مطابق مقررات باید به اطالع عموم برسد.
 -3مشخصات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان.
 -4آراء یا اجرائیههای صادره سازمان ،هیئت داوری و یا احکام قطعی دادگاهها و سایر مراج قانونی
در خصوص بازار اوراق بهادار ،مگر این که هیئت مدیره نشر آنها را مغایر مصالح بازار تش خی
دهد.
 -5هرگونه تغییر در اساسنامه ،نشانی مرکز اصلی ،نام و محل شعب و دفاتر سازمان.
 -6سایر اموری که به تشخی

سازمان انتشار آنها در نیل به اهداف سازمان مؤثر باشد.

تبصره -سازمان مکلف است ،ظرف دو سال از شروع فعالی ت ،اق دام ب ه راهان دازی ی ک پایگ اه
الکترونیکی نماید که حداقل حاوی موارد ماکور در این ماده باشد.
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ماده  -9ناشران و نهادها و تشکلهای تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطی را ک ه س ازمان ب ا رعای ت
مقررات مربوط در خصوص نشر اطالعات و تبلیغات اوراق بهادار وض مینماید رعایت کنند.
ماده  -10به منظور حفظ استقالل و اطمینان از کیفیت کار ارزشیابان ،تحلیلگران م الی و حسابرس ان
معتمد سازمان که خدمات حرفهای در بازار اوراق بهادار ارائه میدهند سازمان ضواب و مق ررات الزم را
تهیه و جهت تصویب به شورا ارائه مینماید.
ماده  -11راهکارها ،ضواب و مقررات مربوط به عملیات بانکی که معامالت اوراق بهادار و تس ویة وج وه
ناشی از معامالت را تسهیل مینماید به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا میرسد .مصوبات شورا به بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم و بانک مرکزی در چه ارچوب امتی ازات و مق ررات ق انونی ب انکی
ترتیبات اجرای مصوبات شورا را فراهم مینماید.
ماده  -12وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است زیرساختهای فن ی و مخ ابراتی م ورد نی از
جهت توسعة بازار اوراق بهادار را فراهم نماید.
ماده  -13به منظور ایجاد هماهنگی الزم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگااری
و نظارتی موضوع بند( )12ماده( )7قانون ،کلیة کمیسیونها ،کمیتهها و شوراهایی که به موجب قوانین و
مقررات خاص تشکیل شده یا میشوند از قبیل کمیسیون اقتصادی دولت ،شورای اقتص اد و اما ال آن،
موظفند در مواردی که تصمیم گیری در خصوص اوراق بهادار کشور و یا هرگونه سرمایهگااری یا ایج اد
تغییر و تحول در بازار اوراق بهادار در دستور کار آنها باشد ،از رئیس سازمان جه ت حو ور در جلس ات
تصمیمگیری بدون حقرأی دعوت نمایند.
ماده  -14مقررات مربوط به سرمایهگااری اشخاص خارجی در بورس و نحوة نظارت بر آن موض وع بن د
( )14ماده( )7قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا میرسد.
ماده  -15طبقهبندی اطالعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن به موجب مقرراتی است که به
پیشنهاد سازمان به تصویب شورا میرسد.
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ماده  -16دستورالعمل پایرش اوراق بهادار و کاالها و کلیة ضواب و مقررات نظارتی بورسها و نهادهای
مالی به تصویب سازمان میرسد.
تبصره :پایرش اوراق بهادار و کاالهایی که قبل از الزماالجرا ش دن ق انون منتش ر ش ده ی ا در
بورسها پایرفته شدهاند ،براساس دستورالعملی که به تصویب سازمان م یرس د ،مج از
خواهد بود.
ماده  -17در اجرای ماده( )35قانون ،هیئت مدیرة بورسها موظفند طبق مق ررات آی یننام ة مرب وط و
براساس دستورالعملی که توس س ازمان اب الم م یش ود ب ه تخلف ات انو باطی ک ارگزاران ،ک ارگزار/
معاملهگران ،بازارگردانان ،ناشران و سایر اعوای بورس رسیدگی کنند .یک نسخه از آرای صادر ش ده در
مورد تخلفات انوباطی یاد شده باید حداکار ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
ماده  -18در اجرای بندهای( )3و ( )11ماده( )7قانون به تخلف ات م دیرعامل و اعو ای هیئ ت م دیرة
بورسها و ارکان سایر تشکلهای خودانتظام در خصوص تکالیف وظایف و اختیارات آنها در س مته ای
یاد شده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا میرسد ،در هیئت مدیرة سازمان رسیدگی میشود.
ماده  -19مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراهکننده از روند معامالت در بورسه ا ب ا
ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار میشوند ،به پیشنهاد سازمان ب ه
تصویب شورا میرسد.
ماده  -20نحوة ارائة گزارش موضوع تبصرة( )2ماده( )46قانون مطابق دستورالعملی خواهد ب ود ک ه ب ه
تصویب سازمان میرسد.
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