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 )1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران (مصوب آذرماه  1861مجلس
شوراي اسالمي)
فصل اول  :تعاریف و اصطالحات
مادة  .0اصطالحات و واژههایی که در این قانون به کار رفته است ،دارای معانی زیر میباشند:
 .0شوراي عالی بورس و اوراق بهادار :شورایی است که به موجب مادة ( )8این قانون تشكیل میشود ،و
بعد از این "شورا" نامیده میشود.
 .2سازمان بورس و اوراق بهادار :سازمانی است که به موجب مادة ( )5این قانون تشكیل میشود ،و بعد
از این "سازمان" نامیده میشود.
 .9بورس اوراق بهادار :بازاری متشكل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا
معاملهگران طبق مقررات این قانون ،مورد دادوستد قرار میگیرد .بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس
نامیده میشود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود.
 .4هیئتداوري :هیئتی است که به موجب مادة  87این قانون تشكیل میشود.
.5 .5كانون :کانونهای کارگزاران ،معاملهگران ،بازارگردانان ،مشاوران ،ناشران ،سرمایهگذاران و سایر مجامع
مشابه ،تشكلهای خود انتظامی است که بهمنظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت
در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند ،طبق دستورالعملهای مصوب "سازمان" بهصورت مؤسسة غیردولتی،
غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت میرسند.
 .6تشكل خودانتظام :تشكلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و
همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفهای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا ،مجاز است ضوابط و
استانداردهای حرفهای و انضباطی را که الزم میداند ،با رعایت این قانون ،وضع و اجرا کند.
 .7شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسویة وجوه :شرکتی است که امور مربوط به ثبت،
نگهداری ،انتقال مالكیت اوراق بهادار و تسویة وجوه را انجام میدهد.
 .8بازارهاي خارج از بورس :بازاری است در قالب شبكة ارتباط الكترونیک یا غیرالكترونیک که معامالت
اوراق بهادار در آن بر پایة مذاکره صورت میگیرد.
 .3بازار اولیه :بازاری است که اولین عرضه و پذیرهنویسی اوراق بهادار جدیداالنتشار در آن انجام میشود و
منابع حاصل از عرضة اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار میگیرد.
 .01بازار ثانویه :بازاری است که اوراق بهادار ،پس از عرضة اولیه ،در آن مورد دادوستد قرار میگیرد.
 .00بازار مشتقه :بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کاال
دادوستد میشود.
 .02ناشر :شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند.
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 .09كارگزار :شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب
آنها معامله میکند.
 .04كارگزار/معاملهگر :شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و بهحساب آنها و یا بهنام و
حساب خود معامله میکند.
 .05بازارگردان :کارگزار/معاملهگری است که با اخذ مجوز الزم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم
عرضهوتقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنة نوسان قیمت آن ،به دادوستد آن اوراق میپردازد.
 .06مشاور سرمایهگذاري :شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص ،دربارة خریدوفروش اوراق
بهادار ،به سرمایهگذار مشاوره میدهد.
 .07سبدگردان :شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع ،به
خریدوفروش اوراق بهادار برای سرمایهگذار میپردازد.
 .08شركت تأمین سرمایه :شرکتی است که بهعنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامة سرمایهگذاران
فعالیت میکند ،و میتواند فعالیتهای کارگزاری ،معاملهگری ،بازارگردانی ،مشاوره ،سبدگردانی ،پذیرهنویسی،
تعهد پذیرهنویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از "سازمان" انجام دهد.
 .03صندوق بازنشستگی :صندوق سرمایهگذاریی است که با استفاده از طرحهای پسانداز و سرمایهگذاری،
مزایای تكمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم میکند.
 .21صندوق سرمایهگذاري :نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایهگذاری در اوراق بهادار میباشد
و مالكان آن به نسبت سرمایهگذاری خود ،در سود و زیان صندوق شریکاند.
 .20نهادهاي مالی :منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله میتوان به
"کارگزاران" "،کارگزاران/معاملهگران" "،بازارگردانان" "،مشاوران سرمایهگذاری" "،مؤسسات رتبهبندی"،
"صندوقهای سرمایهگذاری" "،شرکتهای سرمایهگذاری" "،شرکتهای پردازش اطالعات مالی"،
"شرکتهای تأمین سرمایه" و "صندوقهای بازنشستگی" اشاره کرد.
 .22شركت مادر (هلدینگ) :شرکتی که با سرمایهگذاری در شرکت سرمایهپذیر جهت کسب انتفاع ،آنقدر
حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت ،هیئتمدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای
هیئتمدیره مؤثر باشد.
 .29ارزشیاب :کارشناس مالیای است که داراییها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار
دهد.
 .24اوراق بهادار :هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقلوانتقال برای مالک عین و
یا منفعت آن باشد" .شورا "،اوراق بهادار قابلمعامله را تعیین و اعالم خواهد کرد .مفهوم ابزار مالی و اوراق
بهادار در متن این قانون ،معادل هم در نظر گرفته شده است.
 .25انتشار :انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضة عمومی.
 .26عرضة عمومی :عرضة اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
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 .27عرضة خصوصی :فروش مستقیم اوراق بهادار توسط "ناشر" به سرمایهگذاران
نهادی است.
 .28پذیرهنویسی :فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نمایندة قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن
طبق قرارداد.
 .23تعهد پذیرهنویسی :تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت "پذیرهنویسی"
بهفروش نرسد.
 .91اعالمیة پذیرهنویسی :اعالمیهای است که از طریق آن ،اطالعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل
پذیرهنویسی در اختیار عموم قرار میگیرد.
 .90بیانیة ثبت :مجموعة فرمها ،اطالعات ،و اسناد و مدارکی است که در مرحلة تقاضای ثبت شرکت ،به
"سازمان" داده میشود.
 .92اطالعات نهانی :هرگونه اطالعات افشاءنشده برای عموم که بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق
بهادار ،معامالت یا ناشر آن مربوط میشود ،و در صورت انتشار ،بر قیمت و یا تصمیم سرمایهگذاران برای
معاملة اوراق بهادار مربوط تأثیر میگذارد.
 .99سبد :مجموعة داراییهای مالی است که از محل وجوه سرمایهگذاران خریداری میشود.
فصل دوم  :اركان بازار اوراق بهادار
مادة  .2در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی ،حفظ و توسعة بازار شفاف ،منصفانه و کارای
اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون" ،شورا" و "سازمان" با ترکیب ،وظایف و اختیارات مندرج
در این قانون تشكیل میشود.
مادة " .9شورا" باالترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کالن آن بازار را برعهده
دارد.اعضای"شورا" به شرح ذیل میباشد:
 .0وزیر امور اقتصادی و دارایی
 .2وزیر بازرگانی
 .9رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 .4رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
 .5رییس "سازمان" که بهعنوان دبیر "شورا" و سخنگوی "سازمان" نیز انجام وظیفه خواهد کرد
 .6دادستان کل کشور یا معاون وی
 .7یک نفر نماینده از طرف "کانون"ها
 .8سه نفر خبرة مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشكلهای حرفهای بازار اوراق بهادار به
پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران
 .3یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیئت وزیران برای هر
"بورس کاالیی"
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تبصرة  )0ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصرة  )2مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای  3 ،7و  9پنجسال است ،و آنان را نمیتوان از میان
اعضای هیئتمدیره و کارکنان "سازمان" انتخاب کرد.
تبصرة  )9انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای 3 ،7و  9این ماده حداکثر برای دو دوره امكانپذیر خواهد
بود.
تبصرة  )4اعضای موضوع بند  ،9فقط در جلسات مربوط به تصمیمگیری همان بورس شرکت میکنند.
مادة  .4وظایف "شورا" به شرح زیر میباشد:
 .0اتخاذ تدابیر الزم جهت ساماندهی و توسعة بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
 .2تعیین سیاستها و خطمشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
 .9پیشنهاد آییننامههای الزم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیئت وزیران.
 .4تصویب ابزارهای مالی جدید.
 .5صدور ،تعلیق ،و لغو مجوز فعالیت "بورس"ها" ،بازارهای خارج از بورس" "،شرکتهای سپردهگذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویة وجوه" و "شرکتهای تأمین سرمایه".
 .6تصویب بودجه و صورتهای مالی "سازمان".
 .7نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شكایت از "سازمان".
 .8تصویب نوع و میزان وصولیهای "سازمان" و نظارت بر آنها.
 .3انتخاب بازرس/حسابرس "سازمان" و تعیین حقالزحمة آن.
 .01انتخاب اعضای هیئتمدیرة "سازمان".
 .00تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئتمدیرة "سازمان".
 .02انتخاب اعضای "هیئتداوری" و تعیین حقالزحمة آنان.
 .09اعطای مجوز به"بورس"بهمنظور عرضة اوراق بهادار شرکتهای پذیرفتهشدة خود در بازارهای خارجی.
 .04اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به "بورس".
 .05اعطای مجوز به "بورس" جهت معامالت اشخاص خارجی در "بورس".
 .06سایر اموری که به تشخیص هیئتوزیران ،به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره) مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی الزماجراء خواهد بود.
مادة " .5سازمان "،مؤسسة عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل
کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در "بورس"ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد .منابع الزم برای
آغاز فعالیت و راهاندازی سازمان یادشده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار
تهران تأمین میشود.
تبصره) اساسنامه و تشكیالت "سازمان" حداکثر ظرف سهماه از تاریخ تصویب این قانون توسط "شورا"
تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
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مادة  .6هیئتمدیرة "سازمان" دارای  5عضو است که از میان افراد امین و دارای
حسنشهرت و تجربه در رشتة مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس "شورا" و با تصویب
"شورا" انتخاب میشوند .رئیس "شورا" حكم اعضای هیئتمدیره را صادر میکند.
مادة  .7وظایف و اختیارات هیئتمدیرة "سازمان" به شرح زیر است:
 .0تهیه آییننامههای الزم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
 .2تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون.
 .9نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
 .4ثبت و صدور مجوز "عرضة عمومی" اوراق بهادار و نظارت بر آن.
 .5درخواست صدور ،تعلیق و لغو مجوز تأسیس "بورس"ها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهدة
"شورا"ست.
 .6صدور ،تعلیق و لغو مجوز تأسیس "کانونها" و "نهادهای مالی" موضوع این قانون که در حوزة عمل
مستقیم "شورا" نیست.
 .7تصویب اساسنامة "بورسها" "،کانونها "،و "نهادهای مالی" موضوع این قانون.
 .8اتخاذ تدابیر الزم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
 .3اعالم آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعالم آنها طبق این قانون بر عهدة "سازمان" است به
مراجع ذیصالح و پیگیری آنها.
 .01ارائة صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملكرد "سازمان" و همچنین وضعیت بازار اوراق
بهادار به "شورا".
 .00اتخاذ تدابیر ضروری وانجام اقدامات الزم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران در بازار اوراق
بهادار.
 .02ایجاد هماهنگیهای الزم در بازار اوراق بهادار و همكاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی.
 .09پیشنهاد بهکارگیری "ابزارهای مالی" جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
 .04نظارت بر سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در "بورس".
 .05تهیة بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات "سازمان" جهت تصویب توسط "شورا".
 .06تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای "بورس "،و سایر "نهادهای مالی" موضوع این قانون.
 .07صدور تأییدنامة "سازمان" قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت
"سازمان" بر آن شرکتها.
 .08بررسی و نظارت بر افشای اطالعات بااهمیت توسط شرکتهای ثبتشده نزد "سازمان".
 .03همكاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری بهویژه هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی.
 .21انجام تحقیقات کالن و بلندمدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار.
 .20همكاری و مشارکت با مراجع بینالمللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقهای و جهانی.
 .22انجام سایر اموری که از طرف "شورا" به "سازمان" محول شده باشد.
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مادة  .8مدت عضویت هر یک از اعضای هیئتمدیره پنجسال استو انتخاب مجدد آنان
برای یک دورة دیگر بالمانع است.
مادة  .3رییس هیئتمدیرة"سازمان" از بین اعضای هیئتمدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب "شورا" برای مدت
سیماه تعیین خواهد شد.
تبصرة  )0رییس هیئتمدیره" ،رییس" سازمان و باالترین مقام اجرایی آن خواهد بود.
تبصرة  )2وظایف و حدود اختیارات رییس "سازمان" در اساسنامة "سازمان" تعیین خواهد شد.
مادة  .01اشتغال اعضای هیئتمدیره به صورت موظف و تماموقت بوده و به هیچوجه حق اشتغال یا پذیرش
مسئولیت دیگری در سایر دستگاهها ،بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت.
مادة  .00در صورت برکناری ،فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئتمدیره ،جانشین وی برای مدت باقیمانده،
ظرف پانزدهروز حسب مورد بهترتیب مقرر در مادة ( )6منصوب خواهد شد .شرایط برکناری در اساسنامة "سازمان" قید
خواهد شد.
مادة  .02اعضای هیئتمدیره قبل از شروع بهکار در "سازمان" موظفاند در جلسة "شورا"سوگند یاد کنند که
وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بیطرفی را به کار برند و کلیة
تصمیماتی را که میگیرند مقرون به صالح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار "سازمان" و هیئتمدیره را بنمایند .متن
سوگندنامه در اساسنامة"سازمان" مندرج خواهد شد.
مادة  .09حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئتمدیرة"سازمان" از محل بودجة"سازمان" پرداخت میشود.
تبصره-حق حضور اعضای غیردولتی "شورا" در جلسات شورا ،به پیشنهاد رئیس "شورا" و با تصویب
"شورا" تعیین و از محل بودجة "سازمان" پرداخت میشود.
مادة  .04در بدو انتصاب و خاتمة عضویت ،اعضای هیئتمدیره باید فهرست داراییهای خود ،همسر ،و افراد
تحتتكفل خود را به "شورا" گزارش نمایند.
مادة  .05حسابرس/بازرس "سازمان "،از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعة حسابداران رسمی برای یکسال
توسط "شورا" انتخاب میشود؛انتخاب حسابرس/بازرس حداکثر برای دو دوره امكانپذیر خواهد بود.
مادة  .06انجام هر گونه معامالت اوراق بهادار ثبتشده یا در شرف ثبت نزد "سازمان" یا هرگونه فعالیت و مشارکت
مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معامالت مذکور توسط اعضای "شورا" "،سازمان "،مدیران و شرکای مؤسسة
حسابرسی "سازمان" و نیز اشخاص تحت تكفل آنها ممنوع است.
مادة  .07اعضای "شورا" و "سازمان" موظفاند ،فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تماموقت یا
پارهوقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشتهاند یا دارند ،به رئیس قوة قضائیه گزارش دهند.
مادة  .08اعضای "شورا" "،سازمان "،مدیران و شرکای مؤسسة حسابرسی "سازمان" مكلفاند از افشای مستقیم
یا غیرمستقیم اطالعات محرمانهای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع میشوند ،حتی پس از خاتمة دوران
تصدی خود،خودداری کنند .متخلف به مجازاتهای مقرر در مادة ( )16این قانون محكوم میشود.
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مادة " .03سازمان" میتواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور،
اطالعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیة بانکها ،مؤسسات اعتباری،شرکتهای دولتی ،دستگاههای دولتی
و عمومی ،از جمله دستگاههایی که شمول حكم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص
حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبه نماید .کلیة دستگاهها و اشخاص مذکور مكلفاند اطالعات موردنیاز "سازمان" را
در موعد تعیینشده ارائه نمایند.
فصل سوم  :بازار اولیه
مادة " .21عرضة عمومی" اوراق بهادار در " بازار اولیه" منوط به ثبت آن نزد "سازمان" با رعایت مقررات این
قانون میباشد ،و "عرضة عمومی" اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.
مادة  .20ثبت اوراق بهادار نزد "سازمان"بهمنظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات "سازمان"و
شفافیت اطالعاتی بوده و بهمنزلة تأیید مزایا ،تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای
مرتبط با اوراق بهادار توسط "سازمان" نمیباشد .این موضوع باید در "اعالمیة پذیرهنویسی" قید گردد.
مادة  .22ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با "بیانیة ثبت" و "اعالمیة پذیرهنویسی" جهت اخذ
مجوز عرضة عمومی به "سازمان" تسلیم نماید.
تبصره) فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار ،محتویات "بیانیة ثبت" و "اعالمیة پذیرهنویسی" که باید به
"سازمان" تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار "اعالمیة پذیرهنویسی" و نحوة هماهنگی بین مرجع ثبت
شرکتها و "سازمان" بهموجب دستورالعملی است که توسط "سازمان" تنظیم و به تأیید"شورا"میرسد.
مادة " .29سازمان" پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آنها با مقررات،
نسبت به تأیید "اعالمیة پذیرهنویسی" اقدام میکند.
تبصرة " )0عرضة عمومی" اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که "سازمان" تعیین میکند .مدت
مذکور از سیروز تجاوز نخواهد کرد".سازمان" میتواند مدت پذیرهنویسیرا با تقاضای "ناشر" و احراز ادلة
موجه حداکثر بهمدت سی روز دیگر تمدید کند.
تبصرة " )2ناشر" موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت "عرضة عمومی" "،سازمان" را
از نتایج توزیعوفروش اوراق بهادار از طریقی که "سازمان" معین خواهد نمود ،مطلع نماید .نحوة برخورد"
ناشر" درخصوص عدم فروش کامل ،در "اعالمیة پذیرهنویسی" مشخص میشود.
تبصرة  )9استفاده از وجوه تأدیهشده ،پس از تأیید تكمیل فرآیند "عرضة عمومی" توسط "سازمان "،مجاز
است.
تبصرة )4در صورت عدم تكمیل فرآیند "عرضة عمومی "،وجوه گردآوریشده باید حداکثر ظرف مدت پانزده
روز به سرمایهگذاران عودت داده شود.
مادة  .24اگر "سازمان" فرم تقاضای تكمیلشده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار
ناقص تشخیص دهد ،طی مدت سیروز مراتب را به اطالع "ناشر" رسانده و درخواست اصالحیه مینماید.
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"سازمان"در صورت کامل بودن مدارک ،موظف است حداکثر ظرف سیروز از تاریخ ثبت
درخواست در سازمان ،مراتب موافقت یا عدمموافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به "ناشر" اعالم کند.
مادة  .25از تاریخ الزماالجراشدن این قانون ،برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایة آنها ،اجازة
انتشار "اعالمیة پذیرهنویسی" توسط مرجع ثبت شرکتها ،پس از موافقت "سازمان" صادر میشود.
مادة  .26از تاریخ الزماالجراشدن این قانون ،وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موضوع مادة
( )1قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت ،مصوب  4876/6/81به "سازمان" واگذار میشود.
تبصره) اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد "سازمان"باشد ،از شمول این ماده مستثنی
است.
مادة  .27اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان "معاف" است:
 .0اوراق مشارکت دولت ،بانک مرکزی و شهرداریها
 .2اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تحتنظارت بانک مرکزی
 .9اوراق بهادار عرضهشده در "عرضههای خصوصی"
 .4سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیینشده توسط "سازمان"
باشد.
 .5سایر اوراق بهاداری که به تشخیص "شورا" نیاز به ثبت نداشته باشند ،از قبیل اوراق منتشره توسط سازمانها
و مراجع قانونی دیگر.
تبصره)"ناشر" اوراق بهاداری که از ثبت معاف است ،موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و
شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که "سازمان" تعیین میکند ،به "سازمان" گزارش کند.
مادة  .28تأسیس "بورس"ها" ،بازارهای خارج از بورس"و"نهادهای مالی" موضوع این قانون منوط به ثبت نزد"
سازمان" است و فعالیت آنها تحت نظارت "سازمان" انجام میشود.
مادة .23صالحیت حرفهای اعضای هیئتمدیره و مدیران ،حداقل سرمایه ،موضوع فعالیت در اساسنامه ،نحوة
گزارشدهی و نوع گزارشهای ویژة حسابرسی "نهادهای مالی" موضوع این قانون ،باید به تأیید "سازمان" برسد.
فصل چهارم  :بازار ثانویه
مادة  .91پذیرش اوراق بهادار در"بورس" طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر "بورس" و به تصویب
"سازمان" میرسد" .بورس" مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد "سازمان" ثبت نشده است.
تبصره) اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول این ماده مستثنی است.
مادة " .90بورس" مكلف است فهرست ،تعداد و قیمت اوراق بهادار معاملهشده در روزهای معامله را طبق ضوابط
مصوب "سازمان" تهیه و به اطالع عموم برساند .این فهرست در حكم سند رسمی است ،و در سوابق بورس نگاهداری
خواهد شد.
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مادة " .92سازمان" مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری ،دستور تعطیل و یا توقف
انجام معامالت هر یک از "بورس"ها را ،حداکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید .در صورت تداوم شرایط
اضطراری،مدت مزبور با تصویب "شورا" قابل تمدید خواهد بود.
تبصره)شرایط اضطرار براساس آن دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد "سازمان" به تأیید "شورا"
میرسد.
مادة  .99شروع به فعالیت "کارگزاری" "،کارگزاری/معاملهگری" و "بازارگردانی" به هر شكل و تحت هر عنوان،
منوط به عضویت در "کانون" مربوط و رعایت مقررات این قانون و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی آن است.
تبصره) تا زمانی که "کانونِ" "کارگزاران/معاملهگران" و "بازارگردانان" تشكیل نشده است ،وظایف مربوط
به آن "کانون" را "سازمان" انجام میدهد .هنگامیکه تعداد اعضای "کانون" در سطح کشور به یازده نفر
رسید ،تشكیل "کانونِ" "کارگزاران/معاملهگران" و "بازارگردانان" الزامی است.
مادة  .94فعالیت "کارگزاری" "،کارگزاری/معاملهگری" و "بازارگردانی" در هر "بورس" موکول به پذیرش در آن
"بورس "،طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد "بورس" به تأیید "سازمان" میرسد.
مادة  .95هیئتمدیرة "بورس"به تخلفات انضباطی "کارگزاران" "،کارگزار/معاملهگران" "،بازارگردانان" "،ناشران"
و سایر اعضای خود از هریک از مقررات این قانون یا آییننامههای ذیربط طبق آییننامة انضباطی خود رسیدگی
مینماید .رأی "بورس" به مدت یکماه از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در "سازمان" میباشد .رأی "سازمان" قطعی و
الزماالجرا میباشد.
مادة  .96اختالفات بین "کارگزاران" "،بازارگردانان" "،کارگزار/معاملهگران" "،مشاوران سرمایهگذاری" "،ناشران"،
سرمایهگذاران ،و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها ،در صورت عدم سازش در "کانون"ها توسط
"هیئت داوری" رسیدگی میشود.
مادة " .97هیئتداوری"متشكل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رییس قوة قضاییه از بین قضات باتجربه و
دو عضو از بین صاحبنظران در زمینههای اقتصادی و مالی به پیشنهاد "سازمان" و تأیید "شورا" به اختالفات
رسیدگی مینمایند .رییس قوة قضاییه و "سازمان" با تأیید "شورا" عالوه بر نمایندة اصلی خود ،هریک عضو
علیالبدلی تعیین و معرفی مینمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در "هیئتداوری" شرکت نمایند .شرایط
عضو علیالبدل همانند عضو اصلی میباشد.
تبصرة  )0ریاست "هیئت داوری" با نمایندة قوة قضائیه خواهد بود.
تبصرة  )2مدت مأموریت اعضای اصلی و علیالبدل دوسال میباشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو
دورة دیگر بالمانع است.
تبصرة" )9هیئت داوری" دارای دبیرخانهایاست که در محل "سازمان" تشكیل میگردد.
تبصرة )4بودجة "هیئتداوری" در قالب بودجة "سازمان" منظور و پرداخت میشود.
تبصرة  )5آرای صادر شده از سوی "هیئت داوری" قطعی و الزماالجراست و اجرای آن به عهدة ادارهها و
دوایر اجرای ثبت اسناد و امالک میباشد.
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مادة  .98در صورتیکه "کارگزار" "،کارگزار/معاملهگر" "،بازارگردان" "،مشاور
سرمایهگذاری "،و سایر تشكلهای مشابه درخواست کنارهگیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند ،مراتب را
به "سازمان""،کانون" و نیز به "بورس" مربوطه اعالم نموده و مجوز فعالیت خود را نزد "کانون" تودیع مینمایند.
تضمینها و وثایق مربوط تا تعیین تكلیف معامالت انجامشده و سایر تعهدات آنها به قوت خود باقی خواهد ماند.
قسمت اخیر این ماده نسبت به "کارگزاران" "،کارگزار/معاملهگران" "،بازارگردانان" "،مشاوران سرمایهگذاری "،و
سایر تشكلهای مشابه که عضویت آنها براساس مادة ( )85این قانون تعلیق یا لغو میشود ،نیز مجری است.
مادة " .93کارگزاران" "،کارگزار/معاملهگران" "،بازارگردانان" "،مشاوران سرمایهگذاری "،و سایر تشكلهای مشابه
ملزماند طبق دستورالعملی که توسط "سازمان" تنظیم و ابالغ میشود ،گزارشهای الزم را تهیه و به مراجع ذیربط
تسلیم نمایند.
فصل پنجم  :اطالعرسانی در بازارهاي اولیه و ثانویه
مادة " .41سازمان" موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعة اطالعاتی که در فرایند ثبت اوراق بهادار به دست
میآورد،حداکثر ظرف مدت پانزده روز ،طبق آییننامة مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد.
مادة " .40سازمان" موظف است "بورس"ها" ،ناشرانِ" اوراق بهادار"،کارگزاران" "،معاملهگران" "بازارگردانان"،
"مشاوران سرمایهگذاری "،و کلیة تشكلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای حسابداری
و حسابرسی ملی کشور ،اطالعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.
مادة " .42ناشر" اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی ،استانداردهای حسابداری و
گزارشدهی مالی و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی که توسط "سازمان"ابالغ میشود ،تهیه کند.
مادة " .49ناشر" "،شرکت تأمین سرمایه "،حسابرس و "ارزشیابان" و مشاوران حقوقی ناشر ،مسئول جبران
خسارات وارده به سرمایهگذارانی هستند که در اثر قصور ،تقصیر ،تخلف و یا بهدلیل ارائة اطالعات ناقص و خالف واقع
در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترکفعل آنها باشد ،متضرر گردیدهاند.
تبصرة  )0خسارتدیدگان موضوع این ماده ،میتوانند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف
به هیئتمدیرة "بورس" یا "هیئت داوری"شكایت کنند ،مشروط بر این که بیش از سه سال از عرضة عمومی
توسط "ناشر" نگذشته باشد.
تبصرة  )2فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعالم تخلف خریده باشند،
مجاز به ادعای خسارت میباشند.
مادة " .44سازمان" میتواند در صورت آگاهی از ارائة اطالعات خالف واقع ،ناقص یا گمراهکننده از طرف "ناشر"
در "بیانیة ثبت" یا "اعالمیة پذیرهنویسی" "،عرضةعمومی" اوراق بهادار را در هر مرحلهای که باشد ،متوقف کند.
مادة  .45هرناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از "سازمان" دریافت کرده است ،مكلف است حداقل موارد
زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط "سازمان" تعیین خواهد شد ،به "سازمان" ارائه نماید:
 .0صورتهای مالی ساالنة حسابرسیشده.
 .2صورتهای مالی میاندورهای شامل صورتهای مالی  6ماهة حسابرسیشده ،و صورتهای مالی سهماهه
صفحه  11از 68

دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  -قوانین و مقررات اصول بازار سرمایه

 .9گزارش هیئتمدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس
 .4اطالعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایهگذاران دارد.
فصل ششم  :جرایم و مجازاتها
مادة  .46اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بهدست
آمده یا زیان متحملنشده یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
 .0هر شخصی که "اطالعات نهانی" مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار
وی قرارگرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به
هرعنوان نمایندگی داشته باشد ،قبل از انتشار عمومی ،مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار
آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
 .2هر شخصی که با استفاده از "اطالعات نهانی" به معامالت اوراق بهادار مبادرت نماید.
 .9هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراهکننده از روند معامالت اوراق بهادار یا ایجاد
قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود.
 .4هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا "اعالمیة پذیرهنویسی" بهمنظور
عرضة عمومی اوراق بهادار نماید.
تبصرة  )0اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای "اطالعات نهانی" شرکت شناخته میشوند:
الف) مدیران شرکت شامل اعضای هیئتمدیره ،هیئتعامل ،مدیرعامل و معاونان آنان.
ب) بازرسان ،مشاوران ،حسابداران ،حسابرسان و وکالی شرکت.
ج) سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحتتكفل خود ،بیشاز دهدرصد سهام شرکت را در
اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د) مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره و مدیران ذیربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که
مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیئتمدیرة شرکت سرمایهپذیر باشند.
هـ) سایر اشخاصی که با توجه به وظایف ،اختیارات و یا موقعیت خود به "اطالعات نهانی" دسترسی
دارند.
تبصرة  )2اشخاص موضوع تبصرة یک این ماده موظفاند آن بخش از معامالت اوراق بهادار خود را که
مبتنی بر"اطالعات نهانی" نباشد ،ظرف پانزده روز پس از انجام معامله ،به "سازمان" و "بورس" مربوط
گزارش کنند.
مادة  .47اشخاصی که اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق
کنند و یا اطالعات ،اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیة گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند ،حسب
مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسالمی مصوب  4875/8/6محكوم خواهند شد.
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مادة " .48کارگزار" "،کارگزار/معاملهگر" "،بازارگردان" و "مشاور سرمایهگذاری" که
اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد ،بدون مجوز افشاء نماید ،به
مجازاتهای مقرر در مادة ( )613قانون مجازات اسالمی مصوب  4875/8/6محكوم خواهد شد.
مادة  .43اشخاص زیر به حبس تعزیری از یکماه تا ششماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بهدست
آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
 .0هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیتهایی از قبیل "کارگزاری"،
"کارگزار/معاملهگر"ی یا "بازارگردانی" که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک
از عناوین مزبور معرفی کند.
 .2هر شخصی که به موجب این قانون مكلف به ارائة تمام یا قسمتی از اطالعات ،اسناد و یا مدارک مهم به
"سازمان" و یا "بورس" مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
 .9هر شخصی که مسئول تهیة اسناد ،مدارک ،اطالعات" ،بیانیة ثبت" یا "اعالمیة پذیرهنویسی" و امثال
آنها جهت ارائه به "سازمان" میباشد و نیز هر شخصی که مسؤولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیة
گزارش مالی ،فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطالعات مذکور را برعهده دارد و در اجرای
وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
 .4هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطالعات ،اسناد ،مدارک یا گزارشهای خالف واقع مربوط به اوراق
بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.
مادة " .51کارگزار" "،کارگزار/معاملهگر" یا "بازارگردانی" که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به
وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است ،برخالف مقررات و به نفع خود یا دیگران
مورد استفاده قرار دهد ،به مجازاتهای مقرر در مادة ( )671قانون مجازات اسالمی مصوب  4875/8/6محكوم خواهد
شد.
مادة  .50در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی ،مجازاتهای پیشبینیشده بر
حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف اشخاص حقوقی یادشده ،مسئولیت
تصمیمگیری را بر عهده داشتهاند.
مادة " .52سازمان" مكلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به
مراجع قضایی ذیصالح اعالم نموده و حسب مورد موضوع را بهعنوان شاکی پیگیری نماید.چنانچه در اثر جرائم
مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد ،زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده
و وفق مقررات ،دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
فصل هفتم  :مقررات متفرقه
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مادة " .59کارگزاران" "کارگزاران/معاملهگران" "بازارگردانان" و سایر فعاالن بازار اوراق
بهادار مكلفند ظرف ششماه از تشكیل "سازمان" نسبت به ایجاد "کانون" خود ،پس از تصویب اساسنامة آن اقدام
کنند.
مادة  .54هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی ،نمیتواند بیش از دو و نیم درصد ( )%2/5از سهام "بورس" را بهطور
مستقیم یا غیرمستقیم در مالكیت داشته باشد.
مادة  .55هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از پنج درصد ( )%5از سهام "شرکت سپردهگذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویة وجوه" را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مالكیت داشته باشد.
مادة  .56پس از تشكیل "سازمان "،کلیة سوابق ،اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون تأسیس بورس اوراق
بهادار تهران ،مصوب  ،4815به "سازمان" منتقل میشود.
مادة  .57اموال و داراییهای سازمان کارگزاران بورسهای موجود اعم از منقول و غیرمنقول ،وجوه نقد ،سپردههای
بانكی و اوراق بهادار ،حقوق و تعهدات و سایر داراییها پس از کسر بدهیها و همچنین وجوه ذخیرة گسترش
"بورس "،در کمیتهای مرکب از رئیس "سازمان "،نمایندة منتخب کارگزاران "بورس" مربوط و نمایندة "شورا" احصا
و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی "بورس" مربوط و "سازمان" بهترتیب بهعنوان سرمایه و منابع مالی در
اختیار تسهیم میشود .تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی الزماالجرا میباشد.
تبصره) سوابق کارکنان "سازمان کارگزاران" هر "بورس "،بهموجب مقررات قانون کار بازخرید میگردد.
مادة  .58دولت اقدامات الزم برای فعالکردن بورسهای کاالیی و تطبیق آن با این قانون و ارائة راهکارهای قانونی
موردنیاز را بهعمل خواهد آورد.
مادة  .53این قانون چهارماه پس از تصویب بهطور کامل الزماالجرا است و هیئت وزیران و سایر مراجع مذکور در
این قانون ،موظفاند به نحوی اقدام نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشكیالت مناسب اجرایی این قانون ،ظرف
این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد.
مادة  .61پس از انقضای مهلتهای مقرر در این قانون ،قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب  4815/2/27و
کلیة قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است ،لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلسة علنی روز سهشنبه مورخ آول آذرماه یكهزار و سیصد و
هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  4831/9/2به تأیید شورای نگهبان رسید.
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 )2اصالحیة قانون تجارت ،مبحث اول شرکتهاي سهامي بخشهاي ،8 ،5 ،8 ،2 ،1
 11 ،11 ،6 ،7و 12
بخش  : 0تعریف و تشكیل شركت سهامی
ماده  . 0شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ
اسمی سهام آنها است.
ماده  .2شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود و لواینكه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
ماده  .9در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفرکمتر باشد.
ماده  .4شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول( شرکتهائی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین
میکنند .اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده میشوند.
نوع دوم( شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است.
اینگونه شرکتها  ،شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
تبصره( در شرکتهای سهامی عام عبارت "شرکت سهامی عام "و در شرکتهای سهامی خاص عبارت
"شرکت سهامی خاص" باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بانام شرکت درکلیه اوراق و اطالعیه-
ها وآگهیهای شرکت بطور روشن وخوانا قید شود.
ماده  .5در موقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از
یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس بهر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یکسال
نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در
قانون تجارت تغییر شكل یابد و گرنه هر ذینفع می تواند انحالل آن را از دادگاه صالحیتداردر خواست کند.
هرگاه قبل از صدور رای قطعی موجب در خواست انحالل منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
ماده  .6برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین باید اقالً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و
الاقل سیوپنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیكی از بانکها سپرده ،سپس
اظهار نامهای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعالمیه پذیرهنویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده
باشد در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها
وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.
تبصره) هرگاه قسمتی ازتعهد موسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالكیت آنرا در همان
بانكی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن
به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.
ماده  .7اظهارنامه مذکور در ماده  6باید باقید تاریخ به امضاء کلیه موسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا ًدر آن
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ذکر شده باشد.
 .0نام شرکت.
 .2هویت کامل و اقامتگاه موسسین.
 .9موضوع شرکت.
 .4مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفكیک.
 .5تعداد سهام بانام و بینام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و
خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
 .6میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کردهاند با تعیین شماره حساب و نام بانكی که وجوه
پرداختی در آن واریز شده است .در مورد آورده غیرنقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحوی که
بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطالع حاصل نمود.
 .7مرکز اصلی شرکت.
 .8مدت شرکت.
ماده  .8طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد :
 .0نام شرکت.
 .2موضوع شرکت بطور صریح و منجز.
 .9مدت شرکت.
 .4مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
 .5مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفكیک.
 .6تعداد سهام بینام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و
خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
 .7تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید
مطالبه شودکه بهرحال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
 .8نحوه انتقال سهام بانام.
 .3طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعكس.
 .01در صورت پیش بینی امكان صدور اوراق قرضه ،ذکر شرایط و ترتیب آن.
 .00شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
 .02مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
 .09مقررات راجع به حدنصاب الزم جهت تشكیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.
 .04طریقه شور و اخذ رای اکثریت الزم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.
 .05تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء
میکنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع میگردند.
 .06تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
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 .07تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
 .08قید اینكه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس.
 .03تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان
و به مجمع عمومی ساالنه.
 .21نحوه انحالل اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امورآن.
 .20نحوه تغییر اساسنامه.
ماده  .3طرح اعالمیه پذیره نویسی مذکوره در ماده  6باید مشتمل برنكات زیر باشد:
 .0نام شرکت.
 .2موضوع شرکت و نوع فعالیتهائی که شرکت به منظور آن تشكیل می شود.
 .9مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
 .4مدت شرکت.
 .5هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین ،در صورتی که تمام یابعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع
شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطالعات یاتجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
 .6مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفكیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیرنقد
شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقد
اطالع حاصل نمود.
 .7در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفتهاند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفضیل.
 .8تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کردهاند.
 .3ذکر هزینههائی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشكیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته
است پرداخت کردهاند و برآورد هزینههای الزم تا شروع فعالیتهای شرکت.
 .01در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه نامه یا
موافقت اصولی آن مراجع.
 .00ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیرهنویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن
که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد.
 .02ذکر شماره و مشخصات حساب بانكی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و
تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعالقه میتوانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغی نقدی به بانک
مراجعه کنند.
 .09تصریح به اینكه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه عالقمندان به مرجع ثبت
شرکتها تسلیم شده است.
 .04ذکر نام روزنامه کثیراالنتشار که هرگونه دعوت و اطالعیه بعدی تا تشكیل مجمع عمومی موسس منحصراً
در آن منتشر خواهد شد.
 .05چگونگی تخصیص سهام به پذیرهنویسان.
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ماده .01مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات
آنها با قانون اجازه انتشار اعالمیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.
ماده  .00اعالمیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانكی که تعهد سهام نزد آن
صورت می گیرد در معرض دید عالقمندان قرار داده شود.
ماده  .02طرف مهلتی که در اعالمیه پذیره نویسی معین شده است عالقمندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام
را امضاء و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد.
ماده  .09ورقه تعهد سهم باید مشتمل برنكات زیر باشد:
 .0نام و موضوع و مرکز اصلی در مدت شرکت.
 .2سرمایه شرکت.
 .9شماره و تاریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن.
 .4تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغی اسمی آن و همچنین مبلغی که از بابت نقداً در موقع
پذیره نویسی باید پرداخت شود.
 .5نام بانک و شماره حسابی که مبلغ الزم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
 .6هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
 .7قید اینكه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت
پرداخت نماید.
ماده  .04ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیرهنویس یا قائم مقام قانونی او رسیده
نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم باقید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویس تسلیم می شود.
تبصره) در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت
امضاء کننده قید و مدرک سمت از اخذ و ضمیمه خواهد شد.
ماده  .05امضاء ورقه تعهد سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان
سهام میباشد.
ماده  .06پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد
بعد از انقضای مدت تمدید شده موسسین حداکثر تا یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینكه
تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقالً  85درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از
تعهدکنندگانی را تعیین و اعالم و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهندنمود.
ماده  .07مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشكیل می شود و پس از رسیدگی احرازپذیره نویسی
کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ الزم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان
شرکت را انتخاب می کند .مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خود دلیل بر
این است که مدیر و بازرس باعلم به تكالیف و مسئولیتهای سمت خود عهده دار آن گردیدهاند از این تاریخ شرکت
تشكیل شده محسوب می شود.
تبصره) هرگونه دعوت و اطالعیه برای صاحبان سهام تا تشكیل مجمع عمومی ساالنه باید دو روزنامه کثیر االنتشار
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منتشر شود یكی از این دو روزنامه بوسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طرف
وزارت اطالعات و جهانگردی تعیین می شود.
ماده  .08اساسنامهای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده و ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعالمیه قبولی
مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهدشد.
ماده  .03در صورتی که شرکت تا ششماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده  6این قانون به ثبت نرسیده
باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیرهنویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است
گواهینامهای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانكی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال
میدارد تا موسسین و پذیرهنویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند .در این صورت
هرگونه هزینهای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد بعهده موسسین خواهد بود.
ماده  .21برای تاسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت
شرکتها کافی خواهدبود.
 .0اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
 .2اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانكی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 85
درصدکل سهام باشد .اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد .هرگاه تمام یاقسمتی از
سرمایه بصورت غیرنقد باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفكیک در اظهارنامه منعكس
شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه
منعكس شده باشد.
 .9انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید در صورت جلسهای قید و به امضای کلیه سهامداران
رسیده باشد.
 .4قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده .47
 .5ذکر نام روزنامه کثیراالنتشار که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی درآن
منتشر خواهدشد.
تبصره) سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشكیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرراست در مورد
شرکتهای سهامی خاص الزم الرعایه نخواهدبود.
ماده  .20شرکتهای سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا
توسط بانكها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطالعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت
کنند مگر اینكه از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام بنحوی که در این قانون مذکوراست تبعیت نمایند.
ماده  .22استفاده از وجوه تادیه شده بنام شرکتهای سهامی در شرف تاسیس ممكن نیست مگر پس از ثبت
رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده .49
ماده  .29موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام
میدهند مسئولیت تضامنی دارند.
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بخش  : 2سهام
ماده  .24سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در
شرکت سهامی میباشد ورقه سهم سند قابل معاملهای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت
سهامی دارد.
تبصره  )0سهم ممكن است بانام یا بینام باشد.
تبصره  )2در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شوند اینگونه سهام ،
سهام ممتاز نامیده میشود.
ماده  .25اوراق سهام باید متحدالشكل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای الاقل دو نفرکه بموجب
مقررات اساسنامه تعیین میشوند برسد.
ماده  .26در ورقه سهم نكات زیر باید قید شود:
 .0نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها.
 .2مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
 .9تعیین نوع سهم.
 .4مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و باعداد.
 .5تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آنست.
ماده  .27تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که
معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد .این گواهینامه در حكم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت
یكسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت
سهم مسترد و ابطال گردد.
ماده  .28تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است .درصورت
تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبود.
ماده  .23در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید ازده هزارر یال بیشتر باشد.
ماده  .91مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بینام یا گواهینامه موقت بینام
ممنوع است .به تعهد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات
مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.
ماده  .90در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد  25و  26باید رعایت شود.
ماده  .92مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
ماده  .99مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود .در غیر
اینصورت هیات مدیره شرکت باید به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا
میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشكیل دهد و گرنه هر ذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه
ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.
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تبصره) مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان
سهام و بدون تبعیض بعمل آید.
ماده  .94کسی که تعهدابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشد و در صورتی که قبل از
تادیه تمام مبلغ اسمی سهم آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ
اسمی آن خواهد بود.
ماده  .95در هرموقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از
طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن منتشرمیشود به صاحبان فعلی
سهام اطالع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد .پس از انقضای چنین مهلتی
هر مبلغ که تادیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره بعالوه چهار درصد در سال به مبلغ
تادیه نشده عالوه خواهدشد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یکماه اگر مبلغ مورد مطالبه و
خسارت تاخیر آن تماماً پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد
از طریق بورس و گرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینههای مترتبه
برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینهها و خسارت دیر
کرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت میشود.
ماده  .96در مورد ماده  85آگهی فروش سهم باقید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنامه
کثیراالنتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر و یک نسخه از آگهی وسیله پست سفارشی
برای صاحب سهم ارسال می شود هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهیهای مربوط به
سهام اعم ازاصل ،خسارات ،هزینهها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد .در صورت
فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال میشود
و مراتب برای اطالع عموم آگهی میگردد.
ماده  .97دارندگان سهام مذکور در ماده  85حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند
داشت و در احتساب حد نصاب تشكیل مجامع تعداد اینگونه سهام ازکل تعداد سهام شرکت کسر خواهدشد .بعالوه
حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم
نسبت به این گونه سهام معلق خواهدماند.
ماده  .98در مورد ماده  87هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینهها
به شرکت پرداخت کنند مجددً احق حضور و رای در مجامع عمومی را خواهند داشت و میتوانند حقوق مالی وابسته به
سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.
ماده  .93سهم بینام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خالف آن ثابت
گردد .نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض بعمل می آید.
گواهی نامه موقت سهام بینام درحكم سهام بینام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بینام می-
باشد.
ماده  .41انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نمایند قانونی او
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باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.
در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت
قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم
معتبر خواهدبود .هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید بهمان ترتیب رسیده و امضاء شود .هر انتقالی که بدون رعایت شرایط
فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده  .40در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع
عمومی صاحبان سهام بشود.
ماده  .42هر شرکت سهامی می تواند بموجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق
تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد.
امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور وضوح تعیین گردد .هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام
ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعالوه یک این گونه سهام
انجام گیرد.
بخش  : 9تبدیل سهام
ماده  .49هر گاه شرکت بخواهد بهموجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده سهامداران
خود سهام بینام شرکت راربه سهام بانام و یا آنكه سهام بانام را به سهام بینام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر
عمل کند.
ماده  .44در مورد تبدیل سهام بینام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی های مربوطه به
شرکت در آن نشر میگردد سه نوبت هر یک بفاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از ششماه از تاریخ اولین آگهی
نباشد به صاحبان سهام داده شود تا تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند .در آگهی تصریح سهام خود که
پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بینام شرکت باطل شده تلقی میگردد.
ماده  .45سهام بینامی که ظرف مهلت مذکور در ماده  11برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده
باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس
اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس و گرنه از طریق حراج فروخته خواهدشد .آگهی حراج حداکثر تا یکماه
پس از انقضای مهلت ششماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن
نشر میگردد منتشر خواهد شد .فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یکماه خواهد بود .در صورتی
که در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده
تجدید خواهد شد.
ماده  .46از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده  15فروخته می شود بدواً هزینههای مترتبه از قبیل هزینه آگهی
حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانكی بهرهدار سپرده می شود ،در صورتی
که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت
از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود .پس از انقضای ده سال باقی مانده وجوه در حكم مال بالصاحب بوده
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و باید از طرف بانک و با اطالع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره) در مورد مواد  15و  16هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بینام
که به شرکت مراجعه می کنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی
که فروخته شده به نسبت سهام بینام که در دست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آنكه برابر تعدادسهام بینام
خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار
دارد رعایت خواهدشد.
ماده  .47برای تبدیل سهام بانام به سهام بینام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی های
مربوط به شرکت در آن نشرمیگردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا
برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند .پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهام که تبدیل نشده
است سهام بینام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام بانام شرکت مراجعه
کنند سهام بانام به شرکت مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بینام به آنها داده شود.
ماده  .48پس ازتبدیل کلیه سهام بی نام به سهام بانام ویاتبدیل سهام با نام به سهام بی نام ویاحسب موردپس
ازگذشتن هریک ازمهلت های مذکوردر مواد 11و 17شرکت بایدمرجع ثبت شرکت هاراازتبدیل سهام خودکتبامطلع
ساودتامراتب طبق مقررات به ثبت رسیده وبرای اطالع عموم آگهی شود.
ماده  .43دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و
رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.
ماده  .51در مورد تعویض گواهی نامه موقت سهام با اوراق سهام بانام یا بینام بر طبق مفاد مواد  17و  19عمل
خواهدشد.
بخش  : 5مجامع عمومی
ماده  .72مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشكیل میشود .مقررات مربوط به حضور عده الزم
برای تشكیل مجمع عمومی و آراء الزم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که
بموجب قانون تكلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
ماده  .79مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:
 .0مجمع عمومی موسس.
 .2مجمع عمومی عادی.
 .9مجمع عمومی فوقالعاده.
ماده  .74وظایف مجمع عمومی موسس به قرار زیراست:
 .0رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ
الزم.
 .2تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصالح آن.
 .9انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
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 .4تعیین روزنامه کثیراالنتشاری که هرگونه دعوت و اطالعیه بعدی برای سهامداران
تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهدشد.
تبصره) گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی
دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره  -نویسان سهام آماده باشد.
ماده  .75در مجمع عمومی موسس حضور عدهای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده
باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط
موسسین دعوت می شوند مشروط بر اینكه الاقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن باقید دستور
جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیراالنتشاری که در اعالمیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد .مجمع
عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان الاقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند .در هر یک از دو
مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود .در صورتی که در مجمع عمومی سوم
اکثریت الزم حاضر نشد موسسین عدم تشكیل شرکت را اعالم میدارند.
تبصره) در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای
خواهدبود.
ماده  .76هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیر نقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع
عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آوردههای غیر نقد جلب و آن را جزء
گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند .در صورتی که موسسین برای خود مزایائی مطالبه کرده
باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود.
ماده  .77گزارش مربوط به ارزیابی آوردههای غیرنقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی
موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کردهاند در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که
تعهدکرده اند یا مزایای آنها موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و
رای است ازحیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهدشد.
ماده  .78مجمع عمومی نمی تواند آوردههای غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری
ارزیابی شده است قبول کند.
ماده  .73هرگاه آورده غیرنقد یا مزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که
از یکماه تجاوز نخواهدکرد تشكیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آنها قبول نشده است
در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ الزم را تادیه نمایند و اشخاصی که مزایای
مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند .در صورتی که صاحبان آورده
غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا بنظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب میگردد
و سایر پذیره نویسان میتوانند بهجای آنها سهام شرکت را تعهد مبالغ الزم را تادیه کنند.
ماده  .81در جلسه دوم مجمع عمومی موسس که برطبق ماده قبل بمنظور رسیدگی به وضع آوردههای غیرنقد و
مزایای مطالبه شده تشكیل میگردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است
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حاضر باشند .در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قیدگردد.
ماده  .80در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد و یا مطالبه کنندگان مزایا
و عدم تعهد و تادیه سهام آنها از طرفد سایر پذیرهنویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب
شرکت قابل تشكیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشكیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکتها
اطالع دهند تا در مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده  49این قانون را صادر کند.
ماده  .82در شرکتهای سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیكن جلب نظر کارشناس
مذکور در ماده  76این قانون ضروری است و نمیتوان آوردههای غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول
نمود.
ماده  .89هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحالل شرکت قبل از موعد منحصراً در صالحیت
مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ماده  .84در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند .اگر در
اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی
که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قیدشده
باشد.
ماده  .85تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دوسوم آراء حاضر درجلسه رسمی معتبر خواهدبود.
ماده  .86مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور شرکت بجز آنچه که در صالحیت مجمع عمومی
موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد.
ماده  .87در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقالً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است .اگر
در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای باردوم دعوت خواهدشد و با حضور هر عده ازصاحبان
سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهدنمود .بشرط آنكه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید
شده باشد.
ماده  .88در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف بعالوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر
خواهدبود .مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهدبود.
در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر
رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یاآنرا بین چندنفری
که مایل باشد تقسیم کند  ،اساسنامه شرکت نمی تواند خالف این ترتیب را مقرر دارد.
ماده  .83مجمع عمومی عادی باید سالی یكبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره و عملكرد
سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشكیل
شود.
تبصره) بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و
حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهدبود.
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ماده  .31تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی
جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده  .30چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی ساالنه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس یا بازرسان شرکت
مكلفند راساً اقدام بدعوت مجمع مزبور بنمایند.
ماده  .32هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را
بطور فوق العاده دعوت نمایند .در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قیدشود.
ماده  .39در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد
تصمیم مجمع عمومی قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنكه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را
تصویب کنند و برای آنكه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان الاقل نصف اینگونه سهام در جلسه
حاضر باشند و اگر در این دعوت این حدنصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقالً یک سوم اینگونه
سهام کافی خواهدبود.
تصمیمات همواره به اکثریت دوسوم آراء معتبر خواهدبود.
ماده  .34هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند برتعهدات صاحبان
سهام بیفزاید.
ماده  .35سهامدارانی که اقالً یکپنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای
تشكیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تابیست روز مجمع مورد درخواست را
با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر اینصورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا
بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مكلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا
راحداکثرتاده روزدعوت نمایندوگرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهندداشت مستقیمابدعوت مجمع اقدام کنند بشرط
آنكه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع رارعایت نموده ودرآگهی دعوت بهعدم اجابت درخواست خود توسط هیئت
مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده  .36در مورد ماده  95دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بودکه در تقاضانامه ذکرشده است و هیئت رئیسه
مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهدشد.
ماده  .37در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشكیل مجامع عمومی باید از طریق نشرآگهی در روزنامه
کثیراالنتشاری که آگهیهای مربوطه به شرکت در آن نشر میگردد بهعمل آید .هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید
روزنامه کثیراالنتشاری را که هرگونه دعوت و اطالعیه بعدی برای سهامداران تا تشكیل مجمع عمومی ساالنه بعد در
آن منتشر خواهدشد تعیین نماید .این تصمیم باید در روزنامه کثیراالنتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر
دعوتنامه و اطالعیههای مربوط به شرکت قبالً تعیین شده منتشر گردد.
تبصره – در مواقعی که کلیه سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده  .38فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشكیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهدبود.
ماده  .33قبل از تشكیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه
ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق بخود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند.
صفحه  28از 68

دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  -قوانین و مقررات اصول بازار سرمایه

فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارندکه ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهدشد که در آن هویت و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از
حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید.
ماده  .011در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشكیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشكیل مجمع
با قید ساعت و نشانی کامل باید قیدشود.
ماده  .010مجامع عمومی توسط هیئت رئیسهای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود .در
صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در
مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشدکه در این صورت رئیس مجمع
از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهدشد .ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد
ولی منشی جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.
ماده  .012در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا
نمایندگان شخصیت حقوقی بشرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.
ماده  .019در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکرشده است مراد اکثریت آراء حاضرین
در جلسه است.
ماده  .014هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت
رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین
کند ،تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول
رسمیت خواهدداشت.
ماده  .015از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسهای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء
هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهدشد.
ماده  .016در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یكی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه
مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت هاارسال گردد:
 .4انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
 .2تصویب ترازنامه.
 .8کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
 .1انحالل شرکت و نحوه تصفیه آن.
بخش  : 6هیئت مدیره
ماده  .017شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیرهای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کالً یا بغضاً قابل عزل
می باشند اداره خواهدشد .عده اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
ماده  .018مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
ماده  .013مدت مدیران در اساسنامه معین میشود لیكن این مدت از دو سال تجاوز نخواهدکرد.
صفحه  27از 68

دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  -قوانین و مقررات اصول بازار سرمایه

ماده  .001اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نمود .در این صورت
شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی
دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
چنین نمایندهای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزائی عضو هیئت مدیره بوده از جهت
مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهدداشت.
شخص حقوقی عضوهیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند بشرط آنكه در همان موقع جانشین او را کتباً به
شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.
ماده  .000اشخاص ذیل نمی توانندبه مدیریت شرکت انتخاب شوند.
 - 4محجورین و کسانی که حكم ورشكستگی آنها صادر شده است.
 - 2کسانی که بعلت ارتكاب جنایت یا یكی از جنحههای ذیل بهموجب حكم قطعی از حقوق اجتماعی کالً یا بعضاً
محروم شده باشند در مدت محرومیت.
سرقت ،خیانت در امانت ،کالهبرداری ،جنحه هائی که بهموجب قانون در حكم خیانت در امانت یا کالهبرداری شناخته
شده است ،اختالس ،تدلیس ،تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
تبصره) دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حكم عزل هر مدیری را که برخالف مفاد این ماده انتخاب
شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حكم دادگاه مزبور قطعی خواهدبود.
ماده  .002در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاءهیئت مدیره
از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضاء علیالبدل به ترتیب مقرر در اساسنامه واال به ترتیب مقرر توسط مجمع-
عمومی جای آنان را خواهندگرفت و د رصورتیكه عضو علیالبدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاءعلی البدل کافی
برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بالفاصله مجمع عمومی عادی شرکت را
جهت تكمیل اعضاءهیئت مدیره دعوت نمایند.
ماده  .009در مورد ماده 442هرگاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که
سمت او بالمتصدی مانده خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهدکه به دعوت مجمع
عمومی عادی جهت تكمیل عده مدیران با رعایت تشریفات الزم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مكلف به انجام چنین
درخواستی میباشند.
ماده  .004مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند .این تعداد سهام نباید از
تعداد سهامی که بهموجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی الزم است کمترباشد .این سهام برای تضمین
خساراتی است که ممكن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت واردشود .سهام مذکور بااسم بوده و
قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاً حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور
در صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهدماند.
ماده  .005در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام الزم بعنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت
انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعدادسهام الزم بعنوان وثیقه و یا افزایش یافتن تعدادسهام الزم
بعنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام الزم بعنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه
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مستعفی محسوب خواهدشد.
ماده  .066تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان
دوره مالی می باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران
منقضی یا بهر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه اینگونه مدیران خودبخود از قید وثیقه آزاد
خواهدشد.
ماده  .007بازرس یا بازرسان شرکت مكلفند هرگونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در موردسهام
وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
ماده  .008جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صالحیت خاص
مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات الزم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنكه
تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد .محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا بهموحب
تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث
باطل وکان لم یكن است.
ماده  .003هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک نائب رئیس که باید
شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید .مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت
عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهدبود .هیئت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از
سمتهای مذکور عزل کند .هر ترتیبی خالف این ماده مقرر شود کان لم یكن خواهدبود.
تبصره  )0از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که بعنوان نماینده شخص حقوقی عضوهیئت مدیره
معرفی شده باشد در حكم عضوهیئت مدیره تلقی خواهدشد.
تبصره  )2هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیئت
مدیره انجام خواهدداد.
ماده  .021رئیس هیئت مدیره عالوه بر دعوت و اداره جلسات هیئتمدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان
سهام را در مواردی که هیئت مدیره مكلف به دعوت آنها میباشد دعوت نماید.
ماده  .020برای تشكیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره الزم است .تصمیمات باید به
اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنكه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.
ماده  .022ترتیب دعوت و تشكیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهدکرد .ولی در هر حال عده ای از
مدیران که اقالً یکسوم اعضاءهیئت مدیره را تشكیل دهند میتوانند در صورتی که از تاریخ تشكیل آخرین جلسه
هیئت مدیره حداقل یکماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند.
ماده  .029برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسهای تنظیم و الاقل به امضاء اکثریت مدیران حاضر
در جلسه برسد .در صورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خالصهای از
مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر میگردد .هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی
از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت جلسه قیدشود.
ماده  .024هیئت مدیره باید اقالً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و
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مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضوهیئت مدیره باشد
دوره مدیریت عامل او ازمدت عضویت او در هیئتمدیره بیشتر نخواهدبود .مدیرعامل شرکت نمیتواند در عین حال
رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سهچهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
تبصره) هیئت مدیره در هر موقع میتواند مدیرعامل را عزل نماید.
ماده  .025مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت
محسوب و از طرف شرکت حق امضاءدارد.
ماده  .026اشخاص مذکور در ماده  444نمیتوانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچكس
نمیتواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد .تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخالف
مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل
شامل حال او خواهدشد.
ماده  .027هر کس برخالف ماده  426به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد
دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حكم عزل او را صادر خواهدکرد و چنین حكمی قطعی خواهدبود.
ماده  .028نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخهای از صورت جلسه هیئت مدیره به
مرجع ثبت شرکت ها اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ماده  .023اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت مدیره و یا
مدیرعامل شرکت شریک یا عضوهیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معامالتی
که با شرکت یا به حساب شرکت میشود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت
اجازه نیز هیئت مدیره مكلف است بازرس شرکت را از معاملهای که اجازه آن داده شده بالفاصله مطلع نماید و گزارش
آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مكلف است ضمن گزارش خاصی حاوی
جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم کند .عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در
معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای
نخواهد داشت.
ماده  .091معامالت مذکور در ماده 429در هر حال ولو آنكه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص
ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد .در صورتی که بر اثر انجام
معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت برعهده هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی
است که اجازه آن را داده اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارات وارده معامله به شرکت می باشند.
ماده  .090در صورتی که معامالت مذکور در ماده  429این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد
هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نكند آن معامالت قابل ابطال خواهدبود و شرکت می تواند تا سه
سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطالن
معامله را از دادگاه صالحیتدار درخواست کند .لیكن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع در
مقابل شرکت باقی خواهد بود .تصمیم به در خواست بطالن معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که
پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم عایت تشریفات الزم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهدداد .مدیر
صفحه  81از 68

دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  -قوانین و مقررات اصول بازار سرمایه

یا مدیرعامل ذینفع در معامله حق شرکت در رای نخواهدداشت .مجمع عمومی مذکور در
این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشكیل خواهدشد.
ماده  .092مدیرعامل شرکت و اعضاءهیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از
شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهدکند .اینگونه عملیات بخودی خود باطل است.
در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معامالت مذکور در این ماده به شرط آنكه تحت قیود و شرایط عادی و
جاری انجام گیرد معتبر خواهدبود ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی
عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اوالد و
اوالد اوالد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده میباشد.
ماده  .099مدیران و مدیرعامل نمیتوانند معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت
باشد انجام دهند .هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران
آن خواهدبود منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.
ماده  .094مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره در
جلسات هیئت مزبور پرداخت مبلغی را به آنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع
عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضوهیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است
تعیین خواهدکرد .همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کندکه
نسبت معینی از سود خالص ساالنه شرکت بعنوان پاداش به اعضاءهیئت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیر موظف
هیئت مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا
غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده  .095کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبراست و نمیتوان
بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبردانست.
ماده  .096در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول
امور شرکت و اداره آن خواهندبود .هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نكنند هر ذینفع
می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.
ماده  .097هیئت مدیره باید الاقل هر ششماه یكبار خالصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به
بازرسان بدهد.
ماده  .098هیئت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده
است مجمع عمومی ساالنه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
دعوت نماید.
ماده  .093هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت بصورت حسابها
مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده  .041هیئت مدیره مكلف است هر سال یک بیستم از سودخالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع
نماید .همین که اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه
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شرکت افزایش یابد کسر یکبیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به
یک دهم سرمایه بالغ گردد.
ماده  .040اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مكلف است بالفاصله
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شورو رای واقع شود.
هرگاه مجمع مزبور رای به انحالل شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده  6این قانون سرمایه
شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیئت مدیره برخالف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که
دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفعی می تواند انحالل شرکت را از دادگاه صالحیتدار
درخواست کند.
ماده  .042مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی با
اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود
مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهدنمود.
ماده  .049در صورتی که شرکت ورشكسته شود یاپس از انحالل معلوم شودکه دارائی شرکت برای تادیه دیون آن
کافی نیست دادگاه صالحیتدار میتواند تقاضای هر ذینفع هریک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشكستگی شرکت
یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامنابه تادیه آن قسمت از
دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممكن نیست محكوم نماید.
بخش  : 7بازرسان
ماده  .044مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا بر طبق قانون به وظایف خود
عمل کنند .انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع است.
مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنكه جانشین آنها را نیز انتخاب
نماید.
تبصره) در حوزههائی که وزارت اقتصاد اعالم میکند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام
اشخاصی میتوانند ایفاکنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد .شرایط تنظیم فهرست
و احراز صالحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صالحیتدار در فهرست مذکور و مقررات
و تشكیالت شغلی بازرسان تابع آئیننامهای میباشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد
مجلسین قابل اجرا خواهدبود.
ماده  .045انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی موسس و انتخاب اولین
بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی خاص طبق ماده  21این قانون بعمل خواهدآمد.
ماده  .046مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا
استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
ماده  .047اشخاص زیر نمیتوانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
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 .0اشخاص مذکور در ماده  444این قانون.
 .2مدیران و مدیرعامل شرکت.
 .9اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول ودوم.
 .4هرکس که خودیاهمسرش زاشخاص مذکوردربند2موظفاحقوق دریافت می دارد.
ماده  .048بازرس یا بازرسان عالوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقررشده است مكلفند درباره
صحت و درستی صورت دارائی و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زیان ترازنامهای که مدیران برای تسلیم
به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطالعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی
گذاشته اند اظهار نظرکنند .بازرسان باید اطمینان حاصل نمایندکه حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و
اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یكسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطالعاتی برخالف حقیقت
در اختیار صاحبان سهام قراردهند بازرسان مكلفندکه مجمع عمومی را ازآن آگاه سازند.
ماده  .051بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده  413این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع
عمومی عادی تسلیم کنند .گزارش بازرسان بایدالاقل ده روز قبل از تشكیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه
صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
تبصره) در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته هر یک می توانند به تنهائی وظایف خود را انجام دهد
لیكن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند .در صورت وجود اختالف نظر بین بازرسان موارد اختالف با
ذکر دلیل در گزارش قید خواهدشد.
ماده  .050بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده
کنند به اولین مجمع عمومی اطالع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید
به مرجع قضائی صالحیتدار اعالم نموده و نیزجریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده  .052در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخالف
ماده  417این قانون بعنوان بازرس تعیین شده اند صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد
تصویب قراردهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهدبود.
ماده  .059در صورتی که مجمع بازرس معین نكرده باشد یا یک یا چندنفر از بازرسان بعللی نتواند گزارش بدهند یا
از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در
اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند .تصمیم
رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیرقابل شكایت است.
ماده  .054بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتكب
می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهندبود.
ماده  .055تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
ماده  .056بازرس نمیتواند در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا
غیرمستقیم ذینفع شود.
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بخش  : 8تغییرات درسرمایه شركت
ماده  .057سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود
افزایش داد.
ماده  .058تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یكی از طریق زیرامكان پذیر است:
 .0پرداخت مبلغ اسمی به نقد.
 .2تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
 .9انتقال سودتقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
 .4تبدیل اوراق قرضه به سهام.
تبصره  )0فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
تبصره  )2انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
ماده  .053افزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد
تعهدکند ممكن نخواهد بود مگر آنكه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.
ماده  .061شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغی عالوه بر مبلغ اسمی سهم
بعنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند .شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهم فروخته شده را
به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق
بدهد.
ماده  .060مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در
مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند.
تبصره  )0مجمع عمومی فوق العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند شرایط مربوط به
فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیئت مدیره واگذار خواهدکرد.
تبصره  )2پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل
گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای
سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشدگزارش گزارش بازرس
یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد.
ماده  .062مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهدکه ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال
تجاوزکند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یكی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.
ماده  .069هیئت مدیره در هرحال مكلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف
یکماه مراتب را ضمن اصالح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها
اعالم کند تا پس از ثبت جهت اطالع عموم آگهی شود.
ماده  .064اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.
ماده  .065مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز

صفحه  81از 68

دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  -قوانین و مقررات اصول بازار سرمایه

نخواهدبود.
ماده  .066در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالكند حق تقدم دارند و این حق قابل
نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد
بود .این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد شروع میشود.
ماده  .067مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه
آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام
جدید از آنان سلب کند به شرط آنكه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان
شرکت اتخاذ گردد و گرنه باطل خواهد بود.
تبصره) گزارش هیئت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق
تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده
است و تعداد و قیمت این گونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد.گزارش
بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشدکه در گزارش هیئت مدیره ذکرشده است.
ماده  .068در مورد ماده 467چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع
بعض دیگر انجام می گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در
اخذ رای در باره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند .در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت الزم
جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته
شده است به حساب نخواهد آمد.
ماده  .063در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه ازطریق انتشار سهام جدید باید
مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد به اطالع
صاحبان سهام برسد در این آگهی باید اطالعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب
مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم نسبت به سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و
مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود .در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد
چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.
ماده  .071در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید
آگهی به نحو مذکور در ماده  469منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید
سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مدت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که ازطرف
شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند .برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط
پست سفارشی ارسال گردد.
ماده  .070گواهینامه حق خرید سهم مذکوردر ماده فوق باید مشتمل بر نكات زیر باشد:
 .0نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت.
 .2مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت.
 .9تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ
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اضافه ارزش آن.
 .4نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه الزم باید در آن پرداخته شود.
 .5مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند.
 .6هرگونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقررشده باشد.
تبصره) گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به
امضاء برسد.
ماده  .072درصورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام
از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نكنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان
فروخته خواهد شد.
ماده  .079شرکتهای سهامی عام باید قبل ازعرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعالمیه
پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند.
ماده  .074طرح اعالمیه پذیره نویسی مذکور در ماده  478باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و
مشتمل بر نكات زیر باشد:
 .0نام و شماره ثبت شرکت.
 .2موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
 .9مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
 .4در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشكیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
 .5مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
 .6اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
 .7هویت کامل اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.
 .8شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی.
 .3مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشكیل اندوخته و تقسیم دارائی.
 .01مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشرکرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق
قرضه به سهم.
 .00مبلغ باز پرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن.
 .02مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
 .09مبلغ افزایش سرمایه.
 .04تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهدکرده اند.
 .05تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی.
 .06مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.
 .07حداقل تعدادسهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
 .08نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه الزم باید در آن پرداخته شود.
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 .03ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه ها و آگهی های شرکت در آن
نشرمی شود.
ماده  .075آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید ضمیمه طرح
اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و
حساب سود و زیان تنظیم نكرده باشد این نكته باید در طرح اعالمیه پذیره نویسی قید شود.
ماده  .076مرجع ثبت شرکتها پس از وصول طرح اعالمیه پذیره نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با
مقررات قانونی اجازه انتشار اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.
ماده  .077اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید باید عالوه بر روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی های شرکت درآن
نشرمی گردد اقالدر دو روزنامه کثیراالنتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانكی که تعهد سهام در نزد آن بعمل می آید در
معرض دید عالقمندان قرار داده شود .در اعالمیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان
شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه
عالقمندان آماده است.
ماده  .078خریداران ظرف مهلتی که در اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر
باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاءکرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تادیه و رسید دریافت
خواهندکرد.
ماده  .073پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نكات زیر باشد بعمل خواهد
آمد.
 .0نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.
 .2سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
 .9مبلغ افزایش سرمایه.
 .4شماره و تاریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدورآن.
 .5تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن.
 .6نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می شود.
 .7هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
ماده  .081مقررات مواد 41و  45این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم است.
ماده  .080پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت
تمدید شده هیئت مدیره حداکثر تا یكماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هریک از
تعهدکنندگان را تعیین و اعالم و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکتها اطالع خواهد داد.
هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیئت
مدیره مكلف است ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک
مربوط بدهد.
 .082هر گاه افزایش سرمایه شرکت تا  9ماه از تاریخ تسلیم طرح اعالمیه پذیره نویسی مذکور در ماده  471به
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مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسد به درخواست هر یک ازپذیره نویسان سهام جدید مرجع
ثبت شرکت که طرح اعالمیه نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت
صادر و به بانكی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال می دارد تا اشخاصی که سهام جدید را
پذیره نویسی کرده اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند .دراین صورت هر گونه هزینه ای که برای
افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده شرکت قرار می گیرد.
ماده  .089برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهار نامه به ضمیمه مدارک زیر به
مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود.
 .0صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده و یا اجازه آن را به هیئت مدیره
داده است و در صورت اخیر صورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
 .2یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده  496این قانون در آن نشر گردیده است.
 .9اظهار نامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید به شرح
امتیازات و موجبات آن در اظهار نامه قید شود.
 .4در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با
رعایت ماده  32این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق العاده در
این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشكیل شده و رعایت مقررات مواد 77
لغایت  34این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید اظهار نامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
تبصره) اظهار نامه های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه اعضاء هیئت مدیره رسیده باشد.
ماده  .084وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگهداری شود
تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممكن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه
شرکت.
ماده  .085درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل
مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه
صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبكارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می
گیرد.
ماده  .086در ورقه خرید سهم مذکور در ماده  435نكات مندرج در بندهای 4و2و8و5و7و 3ماده  479باید قید شود.
ماده  .087در مورد ماده  435پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع
ثبت شرکتها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده ،بستانكاران پذیره نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده
است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تاییدکرده
باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیئت مدیره مشعر بر اینكه کلیه این سهام
خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.
ماده  .088در موردی که افزایش سرمایه از طریق باال بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد کلیه افزایش
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سرمایه باید نقدا پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر میشود
هنگام پذیره نویسی برحسب مورد کال پرداخت یا تهاتر شود.
ماده  .083عالوه برکاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده  414مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به
پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط برآنكه بر اثر کاهش
سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده  5این قانون
کمتر نگردد.
تبصره  -کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت میگیرد وکاهش اختیاری سرمایه از
طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد.
ماده  .031پیشنهاد هیئت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی
فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.
پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارش درباره امور شرکت از بدو سال مالی
درجریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع
شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده  .030بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیئت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارش به
مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.
ماده  .032هیئت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر
ظرف یک ماه در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی کند.
ماده  .039در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانكارانی که منشاء
طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 492باشد میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی
اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند.
ماده  .034درصورتی که بنظردادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تامین
پرداخت طلب معترض وثیقه ای که بنظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه به
پرداخت آن خواهد داد.
ماده  .035در مهلت دوماه مذکور در ماده 498و همچنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حكم
قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است.
ماده  .036برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شرکت باید مراتب
را طی اطالعیه ای به اطالع کلیه صاحبان سهام برساند .اطالعیه شرکت باید در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی
های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال
گردد.
ماده  .037اطالعیه مذکور در ماده  496باید مشتمل بر نكات زیر باشد:
 .0نام و نشانی مرکز اصلی شرکت.
 .2مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه.
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 .9مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از
کاهش.
 .4نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن
این باز پرداخت انجام می گیرد.
ماده  .038خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.
بخش  : 01حسابهاي شركت
ماده  .292هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و
همچنین ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی
شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند .اسناد مذکور در این ماده باید اقال بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی
عادی ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده  .299در تنظیم حساب عملكرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شكل و روشهای ارزیابی که
درسال مالی قبل از آن بكار رفته است رعایت شود ،با وجود این درصورتی که تغییری در شكل و روشهای ارزیابی
سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شكل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با
مالحظه آنها و با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.
ماده  .294در ترازنامه باید استهالک اموال و اندوخته های الزم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهالک
و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.
پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در
استهالکات منظور گردد .برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقالم دارائی و زیانها و هزینه های احتمالی باید
ذخیره الزم منظور گردد.
ماده  .295تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید قبل از مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده  .296هزینه های تاسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود .هزینه های افزایش سرمایه
باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که اینگونه هزینه ها بعمل آمد مستهلک شود .در صورتی که سهام جدیدی که در
نتیجه افزایش سرمایه صادر می شود به قیمتی بیش ازمبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینه های افزایش سرمایه را می
توان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.
ماده  .297سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از در آمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه
ها و استهالکات و ذخیره ها.
ماده  .298از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن برطبق ماده
 411بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود .هر تصمیم برخالف این ماده باطل است.
ماده  .293سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته
قانونی مذکوره در ماده  283و سایر اندوخته های اختیاری بعالوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
ماده  .241مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینكه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از
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آن را که باید بین صاحبان تقسیم شود تعیین خواهد نمود .عالوه بر این مجمع عمومی می
تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هائی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت
در تصمیم مجمع عمومی باید صریحا قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم
گردد.
هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد .نحوه پرداخت سود قابل
تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد
هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه
پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
ماده  .240با رعایت شرایط مقرر در ماده  481نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممكن است جهت
پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان
سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکتهای سهامی خاص از  41درصد سودی که در همان سال به
صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.
مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بال اثر است.
ماده  .242در شرکتهای سهامی عام هیئت مدیره مكلف است که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت
گزارش حسابداران رسمی را ضمیمه کند .حسابداران رسمی باید عالوه بر اظهار نظر درباره حسابهای شرکت گواهی
نمایند کلیه دفاتر و اسناد و صورت حسابهای شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حسابهای سود
و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیئت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد.
تبصره) منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب اسفندسال  4815میباشد و در صورتی که به موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر
کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود.
بخش  : 00مقررات جزائی
ماده  .249اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار
ریال یا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.
 .0هر کس که عالم او برخالف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا بر خالف مقررات این قانون
اعالمیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خالف واقع حاکی از تشكیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها
تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.
 .2هرکس در ورقه سهم با نام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعا پرداخت
شده است قید کند.
 .9هرکس از اعالم مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکتها اعالم کند بعضا یا کال
خودداری نماید و یا مطالب خالف واقع به مرجع مزبور اعالم دارد.
 .4هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه
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انجام گرفته باشد صادر کند.
 .5هر کس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تا دیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز
تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.
 .6هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام صادر کند.
ماده  .244اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یكسال یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار
ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد
 .0هرکس عالما سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش
گذارد.
 .2هرکس سهام بی نام را قبل از آنكه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش
گذارد.
 .9هرکس سهام با نام را قبل ازآنكه اقال سی وپنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا
بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
ماده  .245هرکس عالما در هر یک از عملیات مذکور در ماده  211شرکت کند .یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید
بر حسب مورد به مجازات شریک یا معاون محكوم خواهد شد.
ماده  .246رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی درصورت ارتكاب هریک از جرائم زیر به حبس تادیبی از
دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا 811هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
 .0در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه
نكنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ
پرداخت شده دعوت ننمایند.
 .2در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه
دهند.
ماده  .247در مورد بند یک ماده  216در صورتی که هر یک از اعضاء هیئت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در
جلسه هیئت مزبور صریحا اعالم کندکه باید تكلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و به این اعالم از
طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند عضو هیئت مدیره که تكلیف قانونی را اعالم کرده
است مجرم شناخته نخواهد شد سلب مسئولیت جزائی از عضو هیئت مدیره منوط به این است که عضو هیئت مدیره
عالوه بر اعالم تكلیف قانونی در جلسه هیئت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء
هیئت مدیره اعالم نماید .در صورتی که جلسات هیئت مدیره به هر علت تشكیل نگردد اعالم از طریق ارسال
اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی از عضو هیئت مدیره کافی است.
ماده  .248هر کس اعالمیه پذیره نویسی سهام یا اطالعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای
مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشرکند به جزای نقدی از 41هزار تا  81هزار ریال محكوم
خواهدشد.
ماده  .243هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهدخرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعالمیه پذیره
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نویسی سهام یا اطالعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطالعات نادرست یا ناقص باشد
مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعالمیه یا اطالعیه مزبور اطالعات نادرست یا ناقص داده باشد به
مجازات شروع به کالهبرداری محكوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم
کالهبرداری بوده و به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده  .251رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و
قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور
اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.
ماده  .250رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده  56این قانون مبادرت
به صدور اوراق قرضه بنماید به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار
ریال محكوم خواهند شد.
ماده  .252رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی عمومی که نكات مندرج در ماده  61این
قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی بیست هزارریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.
ماده  .259اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یكسال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال
یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
 .0هرکس عامدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهم بشود.
 .2هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و به این طریق در اخذ رای در
مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید اعم از آنكه این کار شخصا یا توسط دیگری انجام دهد.
ماده  .254رئیس و اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا  6ماه پس از پایان هرسال مالی مجمع عمومی
عادی صاحبان سهام را دعوت نكنند یا مدارک مقرر در ماده  282را به موقع تنظیم و تسلیم ننماید به حبس از دو
تاشش ماه یا به جزای نقدی ازبیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده  .255رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده  99تنظیم
نكنند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.
ماده  .256هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکور در ماده  415را تنظیم نكند .به مجازات مذکور
در ماده قبل محكوم خواهد شد.
ماده  .257رئیس و اعضاء هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رای صاحبان سهام را رعایت
نكرده باشند به مجازات مذکور در ماده  255محكوم خواهند شد.
ماده  .258اشخاص زیر به حبس تادیبی از یكسال تا سه سال محكوم خواهند شد :
 .0رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت
دارائی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
 .2رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت
واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشد.
 .9رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخالف منافع شرکت برای
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مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا
غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
 .4رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خالف منافع شرکت
برای مقاصد شخصی یا بخاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع
می باشند استفاده کنند.
ماده  .253رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت که متعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب
بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام
دعوت نكنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات
محكوم خواهند شد.
ماده  .261رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل که عامدا مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا
اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها الزم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو
سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده  .260رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه
یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات الزم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام
جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یكصد هزار ریال محكوم خواهند شد .و در صورتی که
قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید قطعات سهام جدید بنماید به
حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.
ماده  .262رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتكب جرائم زیر بشوند به جزای
نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.
 .0در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است
حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید و رعایت نكنند و یا مهلتی راکه جهت
پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
 .2در صورتی که شرکت قبال اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان اینگونه اوراق
قرضه را نسبت به تعویض اوراق آنها با سهام شرکت در نظرگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این
قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام
منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند
یا آن را از طریق باز خرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع
تغییراتی بدهند
ماده  .269رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که عالما برای سلب حق تقدم ازصاحبان
سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطالعات نادرست بدهند یا اطالعات نادرست را تصدیق
کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا بهره و مجازات
محكوم خواهند شد.
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ماده  .264رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در موردکاهش سرمایه
عالما مقررات زیر را رعایت نكنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد -
 .0در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.
 .2در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی فوق
العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
 .9درصورتی که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن درروزنامه رسمی و
روزنامه کثیراالنتشاری که اعالنات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد.
ماده  .265رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که درصورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت
بر اثر زیانهای وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحالل یا
بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند
به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یكصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم
خواهند شد.
ماده  .266هرکس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس
تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یكصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده  .267هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارشهای
خود اطالعات خالف حقیقت بدهد و یا اینگونه اطالعات را تصدیق کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محكوم
خواهد شد.
ماده  .268مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالما مرتكب جرائم زیر بشود به حبس تادیبی از دو ماه تا
شش ماه یا به جزای نقدی ازبیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد
 .0در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحالل شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع
ثبت شرکتها اعالم نكنند.
 .2در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان شرکت را دعوت نكرده
وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر
تصفیه الزم می داند به اطالع مجمع عمومی نرسانند.
 .9درصورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت
شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نكرده صورت دارائی
منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که
تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذکور تسلیم نكنند.
 .4در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آنكه تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند به عملیات
خود ادامه دهند.
 .5درصورتی که ظرف یكماه پس ازختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعالم ننمایند.
 .6در صورتی که پس از اعالم ختم به تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یكی از
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بانكهای ایرانی تودیع ننماید و در صورت اسامی بستانكاران و صاحبان سهامی را
که حقوق خود را استیفاء نكرده اند به آن بانک تسلیم نكرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطالع
اشخاص ذینفع نرسانند.
ماده  .263مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتكب جرائم زیر شوند به حبس تادیبی از یک سال تا سه
سال محكوم خواهند شد:
 .0در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخالف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا
برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده
قرار دهند.
 .2در صورتی که بر خالف ماده  248به انتقال دارائی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانكاران و
موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده دارائی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.
بخش  : 02مقررات مختلف مربوط به شركتهاي سهامی
ماده  .271هرگاه مقررات قانونی در مورد تشكیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از
ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطالن شرکت یا عملیات یا
تصمیمات مذکور به حكم دادگاه اعالن خواهد شد لیكن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت
نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطالن استناد نمایند.
ماده  .270در صورتی که قبل ازصدورحكم بطالن شرکت با بطالن عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی
موجبات بطالن مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطالن را صادر خواهد کرد.
ماده  .272دادگاهی که دعوای بطالن نزدآن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست مهلتی که ازشش ماه بیشتر
نباشد برای رفع موجبات بطالن تعیین نماید .ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتربه دادگاه است .در
صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطالن برطرف نشده باشد دادگاه حكم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده  .274دادگاهی که حكم بطالن شرکت را صادر می نماید باید ضمن حكم خود یک یا چند نفر را بعنوان مدیر
تصفیه تعیین کند تا بر طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.
ماده  .275در هر موردکه بر اثر انحالل یا بطالن شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا
مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره
تصفیه امور ورشكستگی حوزه خود ارجاع می نماید.
تبصره) تعیین حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین می شود بعهده دادگاه است.
ماده  .276شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می تواند در
صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل بنام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس
یا تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از
آنها مطالبه کنند.
در صورت محكومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه
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دادرسی حكم بنفع شرکت اجراء و هزینه ای که از طرف اقامه کننده دعوی پرداخت شده از
مبلغ محكوم به وی مسترد خواهد شد.
ماده  .277مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه
دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید.
ماده  .278شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شودکه اوال موضوع به تصویب
مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیا سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای
سهامی عام مقررشده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد .ثالثا دو سال تمام از تاریخ تاسیس
و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد .رابعا اساسنامه آن با
رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصالح شده باشد.
ماده  .273شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل
شرکت را تصویب کرده است صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها
تسلیم کند.
 .0اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
 .2دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده  273که به تائید حسابدار رسمی رسیده باشد.
 .9صورت دارائی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و
غیر منقول شرکت بوده و به تائیدکارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
 .4اعالمیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نكات زیر باشد:
الف  -نام وشماره ثبت شرکت.
ب  -موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
ج – مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
د – در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشكیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن.
ه  -سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.
و – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
ز  -هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت.
ح  -شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط  -مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشكیل اندوخته.
ی  -مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
ک – ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه ها وآگهی های شرکت در آن درج می گردد.
ماده  .281مرجع ثبت شرکتهاپس از وصول مدارک مذکور در ماده  279و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل
شرکت را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده  .280در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعالمیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شودکه اساسنامه
شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و
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همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در
مرکز شرکت برای مراجعه عالقمندان آماده می باشند آگهی تبدیل شرکت باید عالوه بر روزنامه کثیراالنتشاری که
آگهی های شرکت درآن درج می گردد اقال در یک روزنامه کثیراالنتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده  .282شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید
خود راکه در نتیجه افزایش سرمایه بوجود می آید با رعایت مواد  478لغایت  432و ماده  431این قانون برای پذیره
نویسی عمومی عرضه نماید .مرجع ثبت شرکتها در این مورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت
سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون درصورتی که شرکت بتواند با افزایش سرمایه از
طریق پذیره  -نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعالمیه نویسی سهام را صادر خواهد
نمود .در اعالمیه پذیره نویسی باید شماره و تاریخ اجازه نامه مزبور قید گردد.
ماده  .289در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است تماما تادیه نشود شرکت
نمی تواند به شرکت سهامی تبدیل گردد.
ماده  .284شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون به
صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا به نوع
دیگری از انواع شرکتهای تجارتی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه  4844تبدیل شوند واال منحل
محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحالل مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت 4844خواهند بود.
تا هنگامیكه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات این قانون
تطبیق نداده اند تابع مقررات مربوط به شرکتهای سهامی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت  4844و مقررات
اساسنامه خود خواهند بود.
تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق می شود که مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق
مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی کرده باشد .به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده در صورت عدم افزایش
سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش سرمایه هزینه های مربوط فقط
شامل میزان افزایش سرمایه می شود.
ماده  .285تغییر اساسنامه هریک از شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به منظور تطبیق وضع
آنها با مقررات این قانون استثنائا ممكن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت
گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد .ترتیب دعوت تشكیل و
حدنصاب و اکثریت الزم برای مجامع عادی و فوق العاده به منظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع
مقررات تجارت مصوب اردیبهشت  4844در مورد شرکتهای سهامی و همچنین اساسنامه معتبر شرکتهای موجود در
تاریخ تصویب این قانون می باشد.
ماده  .286برای آنكه شرکتهای سهامی مورد در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی خاص
درآیند باید اوالً سرمایه آنهاحداقل به میزانی باشدکه برای شرکتهای سهامی خاص مقررشده است یا سرمایه خود را با
رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند ثانیاً اساسنامه خود
را به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصالح کرده مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعالم نمایند .مرجع ثبت شرکتها
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پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و به هزینه
شرکت آگهی خواهدنمود.
ماده  .287برای آنكه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بصورت شرکت سهامی عام
درآیند باید اوالً سرمایه آنها به میزانی باشدکه برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت
مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند .ثانیاً در تاریخ تبدیل شرکت
به شرکت سهامی عام یكسال از ثبت شرکت گذشته و یک ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند.
ماده  .288در صورتی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با
مقررات این قانون به افزایش سرمایه مبادرت کنند در صورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تادیه نشده باشد
نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هرسهم در مورد سهام جدید نیز الزم الرعایه است و در هرحال این نسبت
نمیتواند از سیوپنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد .در موارد مذکور در این ماده رعایت ماده  465این قانون در
مورد تادیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.
ماده  .283شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه به شرکت
سهامی عام تبدیل شوند باید سهام جدید خود را در نتیجه افزایش سرمایه بوجود می آید با رعایت مقررات این قانون
برای پذیره نویسی عمومی عرضه نمایند.
در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات
این قانون تادیه گردد تادیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده  .231شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و
به این منظور به افزایش سرمایه مبادرت کنند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.
 .0اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است.
 .2صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرارداده است.
 .9صورت دارائی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها .صورت مزبور باید متضمن تقویم
کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده به تائیدکارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
 .4طرح اعالمیه پذیره نویسی سهام جدیدکه باید به ترتیب مقرر در ماده  471این قانون تنظیم شده باشد.
 .5آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تایید حسابدار رسمی
رسیده باشد.
ماده  .230مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه
انتشار اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهدنمود.
ماده  .232کلیه مقررات مذکور در مواد  477لغایت  434این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت
سهامی به شرکت سهام عام الزم الرعایه است  ،در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید
خواهدشد.
ماده  .239در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه برطبق ماده 432این قانون عمل خواهدشد .در هر صورت شرکت
صفحه  19از 68

دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  -قوانین و مقررات اصول بازار سرمایه

باید در مهلت مذکور در ماده  231وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد.
ماده  .234شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها حداقل به میزان سرمایه
شرکتهای سهامی عام مذکور در این قانون باشد و بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را به
مرجع ثبت شرکتها تسلیم کنند.
 - 4اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است.
 - 2صورت دارائی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که باید متضمن تقویم کلیه اموال
منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تائید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
 - 1اعالمیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و
مشتمل بر نكات زیر باشد.
 - 5آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تایید حسابدار رسمی رسیده
باشد.
ماده  .230مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه
انتشار اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهدنمود.
الف  -نام و شماره ثبت شرکت.
ب  -موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
ج – مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
د – در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشكیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن.
ه  -سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.
و  -اگرسهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
ز  -هویت کامل رئیس و اعضاءهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت.
ح  -شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط  -مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشكیل اندوخته.
ی  -مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
ک – ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیهها و آگهی های شرکت در آن درج میگردد.
ماده  .235مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این
قانون تبدیل شرکت سهامی را به شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهدنمود.
ماده  .236در آگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ب شرکت سهامی عام باید کلیه
مندرجات اعالمیه شرکت ذکر گردد و قیدشود که اساسنامه شرکت و صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول
و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه عالقمندان آماده
می باشد .آگهی تبدیل شرکت باید عالوه بر روزنامه کثیراالنتشاری که آگهیهای شرکت در آن درج میگردد اقالً در
یک روزنامه کثیراالنتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده  .237در مواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یات بدیل آن به نوع دیگری
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از انواع شرکتهای تجاری مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت  4844دعوت مجمع
عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکتها الزم باشد
و رئیس و اعضاءهیئت مدیره توجه نشود عضوهیئت مدیره که تكلیف قانونی را اعالم کرده است مسئولیت جزائی و
مدنی نخواهدداشت .سلب مسئولیت جزائی و مدنی از عضوهیئت مدیره منوط به اینست که عضوهیئت مدیره عالوه بر
اعالم تكلیف قانونی در جلسه هیئت مدیره مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هریک از اعضاءهیئت
مدیره اعالم نماید .در صورتی که جلسات هیئت مدیره بهرعلت تشكیل نگردد اعالم از طریق ارسال اظهارنامه رسمی
برای سلب مسئولیت جزائی و مدنی از عضوهیئت مدیره کافی است.
ماده  .233آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت  4844مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر
سایر انواع شرکتهای تجارتی می باشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است.
ماده  .911شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود میباشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین
و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.
الیحه قانونی فوق مشتمل بر سیصد ماده و  23تبصره در تاریخ روز شنبه بیست و چهارم اسفندماه یكهزار و سیصد و
چهل و هفت به استناد قانون اجازه اجرای موقت الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  4818/9/49به
تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است.
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 )8قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهیل اجراي سیاستهاي
کلي اصل 11قانون اساسي (مصوب  66/19/25مجلس شوراي اسالمي)
مادة  .0اصطالحات و واژههایی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر میباشند.
گواهی سرمایهگذاري؛ اوراق بهادار متحدالشكلی است که توسط صندوق سرمایهگذاری منتشر و در ازای
سرمایهگذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایهگذار و مبلغ سرمایهگذاری به آنها ارائه
میشود.
سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آمادة عرضه و فروش آن سهام
میباشند ،و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام ،در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.
سازمان بورس و اوراق بهادار :سازمانی است که به موجب قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی
ایران" مصوب  4831/9/4تشكیل شده است و در این قانون "سازمان" نامیده میشود.
نهاد واسط ؛ یكی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران است که میتواند با
انجام معامالت موضوع عقود اسالمی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.
صندوق سرمایهگذاري؛ نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایهگذاری را در موضوع
فعالیت مصوب خود سرمایهگذاری میکند.
مادة  .2سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان ،صندوقهای موضوع بندهای ()49
و( )21مادة ( )4قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران و صندوقهای سرمایهگذاری مشترک موضوع بند ()4
ماده ( )41قانون "ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن" – مصوب  – 4837/2/25و سایر صندوقهایی را که
به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران نهاد مالی محسوب میشوند ،ثبت نماید .این
صندوقها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی میباشند.
مادة  .9در ازای سرمایهگذاری در صندوقهای موضوع مادة ( ،)2گواهی سرمایهگذاری با نام صادر میشود .مسئولیت
سرمایهگذاران در این صندوقها محدود به میزان مبلغ سرمایهگذاری آنها است.
مادة  .4تأسیس ،ثبت ،فعالیت ،انحالل و تصفیه صندوقهای موضوع مادة ( )2طبق ضوابط زیر خواهد بود:
الف – مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.
ب -حداقل سرمایة الزم برای تشكیل صندوقهای سرمایهگذاری پنج میلیارد (111ر111ر111ر )5ریال
میباشد .شورای عالی بورس و اوراق بهادار میتواند حداقل سرمایة الزم برای تشكیل صندوقهای
سرمایهگذاری را با درنظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.
ج –متغیـّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوة نقل و انتقال گواهی سرمایهگذاری صندوقها از
طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامة صندوق قید شود.
د – صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیشبینی میشود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک
رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.
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هـ – وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر
عهدة اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند .حدود مسؤولیت و
اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین میشود .رکن اداره کننده را میتوان از بین اشخاص حقیقی واجد
شرایط تعیین کرد.
و – نحوة تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحالل آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و
مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز میباشد مگر اینكه شرایط الزم برای ادارة صندوق را از دست بدهد.
ادارة صندوقهای سرمایهگذاری طبق اساسنامة آنهامیباشد.
مادة .5هرگونه اختالف ناشی از سرمایهگذاری در صندوقهای موضوع مادة ( )2و فعالیت آنها و نیز اختالف بین ارکان
صندوق در هیئت داوری موضوع قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران" رسیدگی میشود.
مادة  .6ماده ( )418قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  4866/42/8و اصالحات بعدی آن به شرح زیر اصالح ،تبصرة
( )4آن حذف و تبصرههای ( )2و ( )8به عنوان تبصرههای ( )4و ( )2ابقاء گردید:
مادة  – 418معادل ده درصد ( )%41از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورسهای کاالیی پذیرفته
شده و به فروش میرسد و ده درصد ( )%41از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای
داخلی یا خارجی پذیرفته میشوند و پنج درصد ( )%5از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار
خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشوند ،از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در
این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود .شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در
بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی
به تأیید سازمان حداقل بیست درصد ( )%21سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از
بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.
مادة  .7متن زیر به عنوان مادة ( )418مكرر و چهار تبصرة ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  4866الحاق
میشود؛
مادة  418مكرر -از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای
خارج از بورس دارای مجوز ،مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ( )%5ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول
خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد و نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر
ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مكلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و
به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به
همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصرة  : 4تمامی درآمدهای صندوق سرمایهگذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از
سرمایهگذاری در اوراق بهادار موضوع بند ( )21مادة یک ( )4قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب
 4831و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات
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بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
 4837/18/12معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد
شد.
تبصرة  : 2سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ( )4این ماده به استثناء سود سهام و
سهمالشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها ،مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان
جزء هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
تبصرة  : 8در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار
خارج از بورس ،سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ،از این بابت هیچگونه
مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصرة  – 1صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی
سازمان نمیباشد.
مادة  . 8درمادة ( )411اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی  4831/44/27عبارت "بورسها ،بازارهای خارج از
بورس و کارمزد معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسها و بازارهای خارج از بورس" قبل از کلمة "بانكها" و
کلمة "قرارداد" قبل از عبارت "حمل و نقل" اضافه شود.
مادة  .3بند ( )44ماده ( )42قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصالح میگردد؛
مادة  .00خدمات بانكی و اعتباری بانکها ،مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز و
خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
مادة .01معامالت کاال و اوراق بهادار در بورسهای کاالیی و کلیه فعالیتهای اشخاص در آنها مشمول احكام مندرج
در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران بوده و مرتكبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با
رعایت مادة ( )52همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
مادة  .00نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از داراییهایی که
تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت میگیرد معاف است .وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی
که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت میگیرد ،باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه
برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد .دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط
ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.
مادة  .02درآمدحاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضة عمومی اوراق بهادار معاف از
مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچگونه مالیات و عوارضی تعلق نمیگیرد .هزینة استهالک ناشی از افزایش ارزش
دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی نخواهد
بود.
مادة  .09مدیران نهادهای مالی ،ناشران اوراق بهادار و تشكلهای خودانتظام شامل اعضای هیئت مدیره و
مدیرعامل باید فاقد محكومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صالحیت حرفهای الزم برخوردار باشند .در صورت فقدان
یا سلب صالحیت حرفهای نامبردگان ،مرجع انتخابکننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یاد شده خودداری
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نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید .شرایط و معیارهای صالحیت
حرفهای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیالت و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوة سلب صالحیت آنها توسط
سازمان ،به موجب آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیئت وزیران
میرسد.
مادة  .04ناشران اوراق بهادار ،نهادهای مالی و تشكلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب
میشوند ،در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان عالوه بر
اقدامات انضباطی مندرج در مواد ( )7و ( )85قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران نسبت به اخذ جریمة
نقدی از متخلفین از ده میلیون (111ر111ر )41ریال تا یک میلیارد (111ر111ر111ر )4ریال اقدام و به حساب خزانه
واریز نماید .آئیننامة مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتكابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای
امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصرة  )0مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی که
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به طور رسمی اعالم میشود با پیشنهاد شورای عالی بورس و
اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل میشود.
تبصرة  )2آراء صادره درخصوص جریمهها الزماالجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای احكام
دادگاهها قابل وصول است.
تبصرة  )9قوة قضائیه میتواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در
اجرای مادة ( )52قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران نسبت به طرح شكایت در مراجع ذیصالح
قضائی اقدام مینماید را در حكم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید .کارکنان سازمان در اجرای دستورات
قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون
آئیندادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا میباشند .کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حكم
دادستان تعیین میشوند.
مادة  .05در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار
مبتنی بر کاال که در بورس کاال پذیرفته میشود متضمن سود مصوب ،سررسید شده یا تضمین شده باشد ،باید به
موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود .در صورت خودداری ناشران و شكایت صاحبان اوراق بهادار یا
سازمان ،موضوع در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران طرح و آراء صادره در اینخصوص از
طریق اجرای احكام دادگاهها قابل اجرا است.
مادة  .06در صورت درخواست سازمان ،کلیة اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران ،نهادهای مالی و تشكلهای
خودانتظام موظفند اسناد ،مدارک ،اطالعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان را
ارائه کنند .سازمان میتواند نسبت به ارائة اطالعات ،اسناد ،مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذیصالح
داخلی و یا بینالمللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صالحیتهای قانونی آنها اقدام نماید .مدیران اشخاص
حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده ( )19قانون بازار اوراق
بهادار جمهوری اسالمی ایران محكوم میشوند.
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تبصرة  )0در صورتی که ارائهدهندة اطالعات ،اسناد ،مدارک و گزارش اعالم نماید
که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار میباشد ،موضوع در هیئت مدیرة سازمان
مطرح و تصمیمگیری میشود .تصمیم هیئت مدیرة سازمان درخصوص موضوع الزماالتباع و مبنای اقدام
خواهد بود.
تبصرة  )2اسرار تجاری محرمانه تلقی شده و در صورت افشای آن ،سازمان مسئول جبران ضرر و زیان وارده
به ارائه دهندة اسناد ،مدارک و اطالعات میباشد مشروط بر اینكه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و درغیر
موارد قانونی صورت گرفته باشد.
تبصرة  )9دولت ،شرکتهای دولتی و شهرداریها از شمول تكالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع
مواد ( )45( ،)41( ،)48و ( )46این قانون مستثنی هستند.
مادة .07خرید و فروش کاالهای پذیرفته شده در بورسهای کاالیی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد
دادوستد قرار میگیرند توسط وزارتخانهها ،سازمانها ،نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرایی نیاز
به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
مادة .08دولت مكلف است کاالی پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج نماید.
تبصره) دارو از شمول این ماده مستثنی است.
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 )1آيین نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار (مصوب  68/1/8هیأت وزيران)
ماده  .0اصطالحات و واژههای اختصاری تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران
مصوب آذرماه  ،4831در این آییننامه نیز به همان مفاهیم به کار برده میشوند .سایر اصطالحاتی که در این آییننامه
به کار رفته است ،دارای معانی زیر میباشند:
 .0قانون :قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران -مصوب 4831
 .2نهادها و تشكلهای تحت نظارت :کلیة نهادها و تشكلهایی که براساس قانون ،مجوز تأسیس یا فعالیت
خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده باشند از قبیل بورسها ،بازارهای خارج از بورس،کانونها ،بازارهای
مشتقه ،بورسهای کاالیی ،شرکتهای سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه و نهادهای مالی.
ماده .2پس از پذیرش اوراق بهادار براساس ماده( )81قانون ،معامالت آن در هر بورس براساس مقرراتی خواهد بود
که به تصویب شورا میرسد.
ماده .9بورسها ،کانونها ،بازارهای خارج از بورس و شرکتهای سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه،
تشكل خودانتظام محسوب میشوند .مصادیق سایر تشكلهای خودانتظام توسط شورا تعیین میشوند.
ماده .4شرکتهای سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ،شرکتهای(هلدینگ) و سبدگردانها از
مصادیق نهاد مالی محسوب میشوند .سایر مصادیق نهادهای مالی با رعایت بند( )24ماده ( )4قانون توسط شورا تعیین
میشوند.
ماده  .5نهادها و تشكلهای تحت نظارت مشمول مقررات «قانون» ،این آییننامه و همچنین مقرراتی که در
چارچوب اختیارات قانونی توسط ارکان ذیصالح بازار اوراق بهادار وضع میگردد ،هستند.
ماده .6شورا مرجع تعیین و تصویب انواع «اوراق بهادار قابل معامله» موضوع بند( )21مادة( )4قانون است .سازمان از
انتشار و یا معامله انواع اوراقی که هنوز در زمرة اوراق مذکور قرار نگرفتهاند جلوگیری میکند .مقررات الزم در این
خصوص به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده  .7چگونگی تشكیل ،رسمیت یافتن و ادارة جلسات شورا ،تصمیمگیری و ابالغ مصوبات 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 مقررات قانونی مربوطه
یكسال پس از شروع فعالیت سازمان با درج موارد زیر الزامی است:
 .0مقررات و ضوابط مربوط به بازار اوراق بهادار با ذکر تاریخ تصویب ،مرجع یا مراجع تصویب کننده و تاریخ
الزماالجرا شدن آنها.
 .2مجوزهای صادر ،لغو یا تعلیق شده توسط ارکان بازار اوراق بهادار به همراه سایر اطالعاتی که در این زمینه
مطابق مقررات باید به اطالع عموم برسد.
 .9مشخصات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان.
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 .4آراء یا اجرائیههای صادره سازمان ،هیئت داوری و یا احكام قطعی دادگاهها و سایر
مراجع قانونی در خصوص بازار اوراق بهادار ،مگر این که هیئت مدیره نشر آنها را مغایر مصالح بازار تشخیص
دهد.
 .5هرگونه تغییر در اساسنامه ،نشانی مرکز اصلی ،نام و محل شعب و دفاتر سازمان.
 .6سایر اموری که به تشخیص سازمان انتشار آنها در نیل به اهداف سازمان مؤثر باشد.
تبصره) سازمان مكلف است ،ظرف دو سال از شروع فعالیت ،اقدام به راهاندازی یک پایگاه الكترونیكی نماید که
حداقل حاوی موارد مذکور در این ماده باشد.
ماده .3ناشران و نهادها و تشكلهای تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطی را که سازمان با رعایت مقررات مربوط
در خصوص نشر اطالعات و تبلیغات اوراق بهادار وضع مینماید رعایت کنند.
ماده .01به منظور حفظ استقالل و اطمینان از کیفیت کار ارزشیابان ،تحلیلگران مالی و حسابرسان معتمد سازمان
که خدمات حرفهای در بازار اوراق بهادار ارائه میدهند سازمان ضوابط و مقررات الزم را تهیه و جهت تصویب به شورا
ارائه مینماید.
ماده .00راهكارها ،ضوابط و مقررات مربوط به عملیات بانكی که معامالت اوراق بهادار و تسویة وجوه 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 چهارچوب امتیازات و مقررات قانونی بانكی ترتیبات اجرای مصوبات شورا را
فراهم مینماید.
ماده  -02وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است زیرساختهای فنی و مخابراتی مورد نیاز جهت توسعة
بازار اوراق بهادار را فراهم نماید.
ماده .09به منظور ایجاد هماهنگی الزم در بازار اوراق بهادار و همكاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی
موضوع بند( )42ماده( )7قانون ،کلیة کمیسیونها ،کمیتهها و شوراهایی که به موجب قوانین و مقررات خاص تشكیل
شده یا می شوند از قبیل کمیسیون اقتصادی دولت ،شورای اقتصاد و امثال آن ،موظفند در مواردی که تصمیمگیری در
خصوص اوراق بهادار کشور و یا هرگونه سرمایهگذاری یا ایجاد تغییر و تحول در بازار اوراق بهادار در دستور کار آنها
باشد ،از رئیس سازمان جهت حضور در جلسات تصمیمگیری بدون حقرأی دعوت نمایند.
ماده .04مقررات مربوط به سرمایهگذاری اشخاص خارجی در بورس و نحوة نظارت بر آن موضوع بند ( )41ماده()7
قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا میرسد.
ماده .05طبقهبندی اطالعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن به موجب مقرراتی است که به پیشنهاد
سازمان به تصویب شورا میرسد.
ماده .06دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و کاالها و کلیة ضوابط و مقررات نظارتی بورسها و نهادهای مالی به
تصویب سازمان میرسد.
تبصره :پذیرش اوراق بهادار و کاالهایی که قبل از الزماالجرا شدن قانون منتشر شده یا در بورسها پذیرفته شدهاند،
براساس دستورالعملی که به تصویب سازمان میرسد ،مجاز خواهد بود.
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ماده  .07در اجرای ماده( )85قانون ،هیئت مدیرة بورسها موظفند طبق مقررات آییننامة
مربوط و براساس دستورالعملی که توسط سازمان ابالغ میشود به تخلفات انضباطی کارگزاران ،کارگزار /معاملهگران،
بازارگردانان ،ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند .یک نسخه از آرای صادر شده در مورد تخلفات انضباطی یاد
شده باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
ماده  .08در اجرای بندهای( )8و ( )44ماده( )7قانون به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرة بورسها و ارکان
سایر تشكلهای خودانتظام در خصوص تكالیف وظایف و اختیارات آنها در سمتهای یاد شده مطابق دستورالعملی که
به تصویب شورا میرسد ،در هیئت مدیرة سازمان رسیدگی میشود.
ماده  .03مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراهکننده از روند معامالت در بورسها با ایجاد
قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار میشوند ،به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا
میرسد.
ماده  .21نحوة ارائة گزارش موضوع تبصرة( )2ماده( )16قانون مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب سازمان
میرسد.
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 )5ضوابط نظارت سازمان بورس بر فرآيند تأسیس و افزايش سرمايه شرکتهاي
سهامي عام (مصوب  1868/1/27هیأت مديره سازمان بورس)
مادة  - 0کلیة اصطالحات و واژههایی که در مادة  4قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تعریف شدهاند،
به همان مفاهیم در این ضوابط بهکار رفتهاند .واژههای دیگر دارای معانی زیر میباشند:
قانون :منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،مصوب آذرماه  4831مجلس شورای اسالمی
میباشد ،که از این پس قانون نامیده میشود.
شركت ثبتشده :شرکت سهامی عام که خود یا اوراق بهادار آن نزد سازمان به ثبت رسیده است.
شركت ثبتنشده :شرکت سهامی عام که خود یا اوراق بهادار آن نزد سازمان به ثبت نرسیده است.
عرضةمحدود :منظور عرضة سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایة شرکتهای سهامی
عام ،با رعایت مادة  453الیحة اصالح قسمتی از قانون تجارت ،بدون سلب حق تقدم میباشد.
مادة  - 2عرضة سهام جدید در هر یک از موارد زیر ،عرضة عمومی محسوب میگردد:
 عرضة سهام شرکتهای سهامی عام در شرف تأسیس،
 عرضة سهام ناشی از افزایش سرمایة شرکتهای سهامی عام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی،
 عرضة سهام پذیرهنویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایة شرکتهای سهامی عام.
مادة  - 9افزایش سرمایة ”شرکتهای ثبت شده“ ،اعم از ”عرضة عمومی“ یا ”عرضة محدود“ ،منوط به اخذ مجوز از
سازمان با رعایت مقررات مربوطه میباشد.
مادة ”- 4عرضة محدود“ سهام ”شرکتهای ثبت شده“ مستلزم کسب مجوز از سازمان میباشد .در فرآیند انجام
عرضة سهام این شرکتها ،رعایت مفاد دستورالعمل ثبت و عرضة عمومی اوراق بهادار به استثنای مهلت زمانی
پذیرهنویسی ،الزامی است .در این عرضهها ،مهلت مزبور بر اساس الزامات قانون تجارت تعیین خواهدشد.
مادة ”- 5عرضة محدود“ سهام ”شرکتهای ثبت نشده“ ،مشمول مقررات عرضة عمومی نمیباشد.
مادة  - 6ثبت سهام عرضه شده در ”عرضههای محدود“”شرکتهای ثبت نشده“،به تقاضای ناشر و با رعایت
مقررات مربوطه بالمانع میباشد.
مادة ”- 7عرضة عمومی“ سهام ”شرکتهای ثبت نشده“ ،مستلزم کسب مجوز از سازمان و تابع مقررات از جمله
قانون و دستورالعمل ثبت و عرضة عمومی اوراق بهادار میباشد.
مادة ”- 8عرضة عمومی“ و محدود سهام کلیة شرکتهای سهامی عام ،در صورتی که بعد از انجام عرضه جمع
حقوق صاحبان سهام آنها کمتر از  41میلیارد ریال باشد ،معاف از ثبت خواهد بود.
مادة  – 3این ضوابط در  9ماده به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب الزماالجرا میباشد.
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 )8دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتهاي ثبتشده نزد سازمان (مصوب
 1868/5/8هیأت مديره سازمان بورس)

فصل اول -تعاریف و اصطالحات
مادة  .0اصطالحات و واژههایی که در مادة  4قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،مصوب آذرماه 4831
مجلس شورای اسالمی تعریف شدهاند ،به همان مفاهیم در این دستورالعمل بهکار رفتهاند .واژههای دیگر دارای معانی
زیر میباشند:
 .0ناشر بورسی :ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده باشد.
 .2ناشر غیر بورسی :ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده ولی در بورس یا بازار خارج از بورس
پذیرفته نشده است.
 .9ناشر بازار خارج از بورس :ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده و در بازار خارج از بورس
پذیرفته شده باشد.
 .4افشاء :ارسال اطالعات به سازمان و انتشار عمومی و بهموقع اطالعات مطابق ضوابط این دستورالعمل
میباشد.
 .5افشاي فوري :افشای اطالعات بهمحض آگاهی ناشر ،با رعایت شرایط این دستورالعمل است.
 .6اطالعات مهم :اطالعاتی دربارة رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق بهادار ناشر و
تصمیم سرمایهگذاران تأثیر بااهمیت داشته باشد.
 .7شایعه :اخباری حاکی از وجود اطالعات مهمی است که بطور غیررسمی منتشر شده و توسط ناشر تائید یا
تكذیب نشده است و احتمال میرود بر قیمت اوراق بهادار ناشر تأثیر بااهمیت داشته باشد.
 .8مقررات :منظورقانون تجارت ،قانون مالیاتها ،قانون بازار اوراق بهادار ،استانداردهای حسابداری و
حسابرسی ملی ،مصوبات هیئت وزیران ،شورا ،سازمان و سایر قوانین و ضوابط موضوعه در خصوص بازار
اوراق بهادار و ناشر میباشد.
 .3كنترل :توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع از فعالیتهای
آن.
 .01فعالیت نامتعارف بازار :به هرگونه نوسان نامتعارف در قیمت یا حجم دادوستد اوراق بهادار ناشر اطالق
میشود.
فصل دوم -كلیات
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مادة  .2ناشر موظف است اطالعات موضوع این دستورالعمل را در مهلت مقرر،مطابق
فرم های مورد نظر سازمان ،بصورت الكترونیكی و یا کاغذی در سربرگ رسمی خود که به تأیید دارندگان امضای مجاز
رسیده باشد ،به سازمان ارسال و همزمان به طرقی که سازمان تعیین میکند جهت اطالع عموم منتشر نماید.
مادة  .9سیستمهای مالی و کنترل داخلی ناشر و همچنین مفاد و نحوة تنظیم گزارشهای موضوع این دستورالعمل،
باید مطابق مقررات باشد.
مادة  .4موارد ،ضرورتها و روشهای افشاء که در این دستورالعمل تأکید شده است ،حداقل الزامات در زمینة افشاء
اطالعات میباشد .تعیین و تشخیص سایر اطالعاتی که مهم است و باید افشای فوری شود ،بر عهدة ناشر است.
مادة  .5اطالعات افشاشده از سوی ناشر باید قابل اتكا ،به موقع و به دور از جانبداری باشد .اطالعات دارای تأثیر
منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطالعات دارای تأثیر مثبت منتشر میشود ،افشا شود .اطالعات مهم باید
صریح ،دقیق و تا حد امكان بصورت کمّی ارائه شود.
مادة  .6ارائة اطالعات به تحلیلگران ،روزنامهنگاران ،سهامداران و سایرین نباید به صورت فردی و یا انتخابی باشد،
مگر اینكه اطالعات مزبور قبالً با رعایت مفاد این دستورالعمل افشاء شده باشد.
فصل سوم -موارد افشاء
بخش اول :گزارشها و صورتهاي مالی ساالنه و میاندورهاي
مادة  .7ناشر بورسی مكلف است گزارشها و صورتهای مالی زیر را مطابق استانداردهای ملی و یا فرمهایی که
توسط سازمان ارائه میشود ،ظرف مهلتهای مقرر تهیه و افشا نماید:
 .0صورتهای مالی ساالنة حسابرسی شدة شرکت اصلی و تلفیقی گروه ،حداقل  41روز قبل از برگزاری مجمع
عمومی عادی و حداکثر  1ماه پس از پایان سال مالی.
 .2گزارش هیئتمدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن ،حداقل  41روز قبل از برگزاری مجمع
عمومی.
 .9اطالعات و صورتهای مالی میاندورهای  6 ،8و  9ماهة حسابرسی نشده ،حداکثر  81روز پس از پایان
مقاطع سه ماهه.
 .4صورتهای مالی میاندورهای  6ماهة حسابرسی شده حداکثر  61روز بعد از پایان دورة  6ماهه و در مورد
شرکتهایی که ملزم به تهیة صورتهای مالی تلفیقی هستند ،حداکثر  75روز پس از پایان دورة  6ماهه.
 .5صورتهای مالی ساالنة حسابرسی نشده حداکثر  61روز پس از پایان سال مالی و در مورد شرکتهایی که
ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی هستند حداکثر  91روز پس از پایان سال مالی.
 .6برنامههای آتی مدیریت و پیشبینی عملكرد ساالنة شرکت اصلی و تلفیقی گروهحداقل  81روز قبل از
شروع سال مالی جدید و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر  21روز پس از ارائه توسط ناشر.
 .7پیشبینی عملكرد ساالنة شرکت اصلی و تلفیقی گروه ،بر اساس عملكرد واقعی 6 ،8و  9ماهه حداکثر 81
روز پس از پایان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیشبینی براساس عملكرد واقعی  6ماهه
حداکثر  21روز پس از ارائه آن توسط ناشر.
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 .8پیشبینی عملكرد حسابرسی شده در سایر مواردی که منجر به تغییر با اهمیت در
پیشبینی عملكرد میگردد ،حداکثر  21روز پس از ارائة اطالعات حسابرسی نشده توسط ناشر.
 .3اطالعات پرتفوی سرمایهگذاریهای شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ در پایان هر ماه حداکثر  41روز
پس از پایان ماه.
 .01اطالعات و صورتهای مالی شرکتهای تحت کنترل:
 .0100صورتهای مالی ساالنة حسابرسی شدة شرکتهای تحت کنترل ،حداقل  41روز قبل از برگزاری
مجمع عمومی عادی ساالنة شرکت اصلی.
 .0102صورتهای مالی میاندورهای  6ماهة حسابرسی شدة شرکتهای تحت کنترل ،مطابق مهلتهای مقرر
در بند  1این ماده .در مورد شرکتهای تحت کنترلی که ثبتشده نزد سازمان نیستند ،به درخواست
ناشر و در صورت تأیید سازمان ،ارائة صورتهای مالی حسابرسی نشده کفایت میکند.
 -41-8 .0109اطالعات پرتفوی سرمایهگذاریهای شرکتهای تحت کنترلی که فعالیت اصلی آنها
سرمایهگذاری در اوراق بهادار میباشد ،در مقاطع  9 ،6 ،8و  42ماهه ،حداکثر  81روز پس از پایان دورة
سه ماهه.
تبصرة  )0ناشران غیربورسی فقط موظف به تهیه و افشای اطالعات مورد نظر در بندهای  8 ،2 ،4و  1این ماده
میباشند و افشای اطالعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.
تبصرة  )2ناشران بازار خارج از بورس فقط موظف به افشای اطالعات مندرج در بندهای  9 ،3 ،6 ،1 ،8 ،2 ،4و 41
این ماده میباشند و افشای اطالعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.
تبصرة  )9شرکتهای واسطهگری مالی که عمدتاً به خرید و فروش اوراق بهادار میپردازند (با کد صنعت 65-99
مطابق استاندارد  )ISICاز افشای اطالعات مورد نظر در بند  7این ماده مستثنی میباشند.
تبصرة  )4زمان ارسال اطالعات مندرج در بند  9این ماده ،در خصوص ناشران بازار خارج از بورس در پایان هر دورة
سهماهه میباشد.
تبصرة  )5در صورتیكه گزارشها و صورتهای مالی ساالنه و میاندورهای موضوع این ماده قبل از مهلت مقرر در
این ماده تهیه شده باشند ،باید فوراً توسط ناشر افشا گردد.
تبصرة  )6حسابرسان معتمد سازمان موظفند پس از ارائه گزارشها و صورتهای مالی توسط ناشر ،حداکثر ظرف
مهلتهای مقرر در این دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام نمایند.
بخش دوم :مجامع عمومی
مادة  .8ناشر موظف است زمان ،تاریخ ،محل تشكیل و دستور جلسة مجامع عمومی را در روزنامههای کثیراالنتشار و
سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل  41روز قبل از برگزاری مجمع افشا نماید .دستور جلسه مجامع عمومی باید
صریح و واضح باشد .موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره ،انتخاب حسابرس و بازرس قانونی ،تقسیم
سود و اندوخته ها و تغییر موضوع فعالیت ،باید مشخصاً در دستور جلسه قید شود و قابل طرح در بخش"سایر
موارد"نمیباشد.
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مادة .3ناشر موظف است عالوه بر افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی خود ،حداکثر
ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجامع عمومی ،متنی از صورتجلسة مورد تأیید هیئترئیسة مجمع را افشا
نماید.
مادة .01ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومی را حداکثر ظرف مدت  41روز پس از تاریخ تشكیل مجمع به
مرجع ثبت شرکتها ارائه و نسخهای از آن را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابالغ ثبت ،افشا نماید.
مادة .00در صورتی که افزایش سرمایهدر اختیار هیئت مدیره بوده و دستور جلسة هیئت مدیره تصویب اجرای
افزایش سرمایه باشد،ناشر موظف است حداقل  41روز قبل از تاریخ برگزاری جلسة هیئت مدیره ،مراتب را افشا و
عالوه بر افشای فوری تصمیمات اتخاذ شده ،حداکثر ظرف  8روز کاری پس از برگزاریمجمع ،متن صورتجلسة مورد
تایید اعضای هیات مدیره را افشا نماید.
مادة  .02ناشر موظف است جدول زمانبندی پرداخت سودنقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره را قبل از برگزاری
مجمع عمومی عادی افشا نماید .در صورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیئت
مدیره تصویب نماید ،جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی میبایست متناسب با آن اصالح و حداکثر ظرف  81روز پس
از تاریخ مجمع افشا گردد.
بخش سوم :اطالعات مهم
مادة .09ناشر موظف به افشای فوری اطالعات مهم میباشد .برخی از مصادیق اطالعات مهم به شرح زیر است:
الف) رویدادهاي مؤثر بر فعالیت ،وضعیت مالی و نتایج عملكرد ناشر از قبیل:
 تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر. تغییر در نوع فعالیت اصلی ناشر. تحصیل یا واگذاری سهام سایر شرکتها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ،که تأثیر بااهمیتی بر وضعیتعملكرد جاری یا آتی ناشر داشته باشد.
 برگزاری یا مشارکت در مناقصهها و مزایدههای بااهمیت و نتیجة آن. تغییر در روش یا رویة حسابداری بههمراه دالیل و آثار مالی ناشی از آن. تغییر در ترکیب اعضاء هیئتمدیره ،تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل ناشر. انعقاد ،انحالل یا هرگونه تغییرات اساسی قراردادهای مهم. دعاوی مهم مطروحهله یا علیة ناشر ،ورود در دعاوی مهم یا جلب دعاوی مهم یا ارجاع اختالفات مهم بهداوری و نیز اعالم نتیجة آرای قطعی دادگاهها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع مهم حقوقی که بر
قیمت اوراق بهادار ناشر اثرگذار باشد.
 کشف ذخایر و منابع طبیعی یا کشف منابع قابلتوجه توسط شرکتهای تأمینکنندة مواد اولیة ناشر. تولید محصوالت جدید ،ارائة خدمات جدید ،دستیابی به منابع اولیه ،فناوری ،بازار فروش یا مشتریانجدید. تأیید ،تعلیق یا لغو مجوز فعالیت و امتیاز تجاری و انتقال ،تحصیل ،تغییر یا ابطال اسم یا عالمت تجاری. مشخصات طرحهای سرمایهگذاری و هرگونه تغییر بااهمیت در آن.صفحه  81از 68
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 توقف فعالیت مشتریان یا عرضهکنندگان عمدة ناشر یا تغییر مشتریان یاعرضهکنندگان عمدة ناشر.
 عدم توانایی در اجرای تعهدات و قراردادهای ناشر ،اعالم ورشكستگی ناشر یا شرکت مادر آن. اعالم میزان سپرده بابت خسارات احتمالی طرح دعاوی یا جلوگیری از اجرای احكام. تصمیمات مجامع عمومی ناشر.ب) تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی ناشر از قبیل:
 افزایش یا کاهش سرمایة ناشر یا شرکتهای تحت کنترل. انتشار اوراق بهادار جدید. تغییر در سیاست تقسیم سود ناشر. عوامل تأثیرگذار در سایر اجزاء ساختار سرمایه از قبیل قراردادهای لیزینگ ،تضمین یا ارائة ضمانتنامههایبانكی بااهمیت و تأمین مالی خارج از ترازنامه.
 استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقایسه با گردش عملیات مالی ناشر.ج) تغییر در ساختار مالكیت ناشر از قبیل:
 تغییر عمده در ساختار مالكیت ناشر بهنحوی که کنترل شرکت تغییر یابد. تغییر در ساختار ناشر مانند ادغام ،تحصیل و ترکیب.د) سایر اطالعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایهگذاران از قبیل:
 انتقال یا واگذاری ماشینآالت و تجهیزات بهمنظور تغییر ساختار ناشر. خرید یا فروش بااهمیت داراییهای ناشر. توثیق یا فکرهن بخش قابل توجهی از داراییهای ناشر. ایجاد یا منتفی شدن بدهیهای احتمالی بااهمیت. تغییر بااهمیت در پیشبینی عملكرد ناشر یا برنامههای آتی مدیریت ،بههمراه دالیل مربوطه. افزایش یا کاهش بااهمیت درآمدها و هزینههای ناشر در آیندة قابلپیشبینی به همراه دالیل مربوطه. ورود خسارت بااهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی (آتشسوزی ،سیل ،زلزله و )...یا ورود خسارت به واسطةانجام فعالیتهای عملیاتی و غیرعملیاتی ناشر.
 تعدیالت سنواتی بااهمیت. درخواست برای خروج از فهرست شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و دالیل آن. هرگونه رویداد و یا تغییر در شرکتهای تحت کنترل که اثر با اهمیتی بر فعالیت ،وضعیت مالی و نتایجعملكرد شرکت مادر (اصلی) دارد.
تبصره) ناشر موظف است تغییر بااهمیت در پیشبینی عملكرد شرکت یا برنامههای آتی مدیریت را بههمراه
دالیل مربوطه ،بالفاصله افشا و گزارش مربوط را در فرمهای تعیینشده حداکثر ظرف  2روز کاری بعد به
سازمان ارائه نماید.
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مادة  -04در صورت انتشار شایعه یا گزارشی که حاوی اطالعات خالف واقع و یا
گمراهکننده و یا مستندات جعلی باشد ،ناشر مكلف است ،بالفاصله اطالعات و توضیحات کافی در خصوص شایعه یا
گزارش مزبور را به سازمان ارسال و برای اطالع عموم افشا نماید.
مادة  -05ناشر میتواند در موارد زیر ،اطالعات مهم را با الزام به عدم افشا ،با تأخیر (پس از رفع محدودیتهای
ذیل) افشا نماید:
الف ـ افشای فوری موجب زیان یا عدمالنفع بااهمیت برای ناشر شود.
ب ـ ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.
ج ـ افشای فوری مزایای قابل توجهی برای شرکتهای رقیب فراهم کند.
د ـ موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد.
تبصره)ناشر مكلف است پس از رفع محدودیتهای فوق نسبت به افشای فوری اطالعات اقدام نموده و
دالیل استناد به هر یک از بندهای این ماده را به همراه مستندات الزم به سازمان اعالم نماید.
مادة  -06در صورتی که تأخیر در افشای اطالعات موضوع مادة  45منجر به اشاعة اطالعات مزبور یا دادوستد
متكی به اطالعات نهانی یا فعالیت نامتعارف بازار شود ،ناشر مكلف به افشای فوری آن اطالعات است.
مادة  -07به منظور جلوگیری از انتشار اطالعات افشاء نشده موضوع مادة  ،46ناشر ملزم به رعایت موارد زیر است:
الف ـ دسترسی به اطالعات مزبور محدود به مدیران و کارکنان ذیصالح ناشر باشد و این اطالعات صرفاً در
رابطه با وظایف و مسئولیت اشخاص در اختیار آنها قرار گیرد.
ب ـ در صورتی که الزم باشد اطالعات مزبور در اختیار کارکنان ،وکال ،حسابداران ،حسابرسان ،مشاوران مالی
ناشر یا سایر اشخاص ذیصالح قرار گیرد ،نهانیبودن این اطالعات و ممنوعیت استفادة شخصی از آن در
دادوستد متكی به اطالعات نهانی به آنها تأکید شود.
تبصره) اشخاص مذکور در این ماده جزء مصادیق اشخاص دارنده اطالعات نهانی موضوع تبصره ( )4ماده
( )16قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  4831محسوب میشوند.
مادة  -08کلیه ناشران موضوع این دستورالعمل موظفند سایر اطالعات مورد درخواست سازمان را حسب مورد افشا
نمایند.
مادة  -03سازمان میتواند مكاتبات فیمابین خود و ناشر را حسب مورد جهت اطالع ،به عموم اعالم نماید.
مادة  -21در صورت عدم رعایت هر یک از مواد این دستورالعمل ،موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق
بهادار جمهوری اسالمی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری میگردد.
مادة  -20این دستورالعمل یک ماه پس از تصویب هیئت مدیره سازمان الزماالجرا میباشد.
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 )7دستورالعمل عضويت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (مصوب
 1866/6/9هیأت مديره سازمان بورس)
ماده .0کلیهی اصطالحات و واژههایی که در مادهی یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  4831مجلس
شورای اسالمی تعریف شدهاند ،به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته است .واژههای دیگر دارای معانی زیر
میباشند:
 .0كانون :کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است که با مجوز سازمان تشكیل شده و از مصادیق کانون
تعریف شده در بند  5مادة  4قانون بازار اوراق بهادار محسوب میشود.
 .2عضو :شخص حقوقی است که مجوز فعالیت کارگزاری ،کارگزار /معاملهگری یا بازارگردانی را از سازمان
دریافت نموده و طبق این دستورالعمل به عنوان عضو ،در کانون پذیرفته شده است.
 .9شخص وابسته به عضو :شامل موارد زیر است :اعضای حقیقی هیأت مدیره ،نمایندگان اشخاص حقوقی
عضو هیأت مدیره ،مدیرعامل ،مدیران ،معاملهگران ،مسئولین پذیرش سفارش مشتریان ،نمایندگان
سبدگردانی ،بازارگردانی و تحلیلگری ،مسئولین شعب و مسئولین مالی عضو و سایر اشخاص حقیقی مرتبط
با عضو که حسب مورد توسط کانون به عنوان شخص وابسته به عضو اعالم میشوند.
ماده  .2کانون اعضا را بسته به مجوز فعالیت دریافتی از سازمان ،به چهار گروه زیر طبقهبندی میکند .یک عضو
میتواند در بیش از یک گروه طبقهبندی شود:
 .0اعضای فعال در معامالت اوراق بهادار به استثنای اوراق مشتقه؛
 .2اعضای فعال در معامالت اوراق مشتقه؛
 .9اعضای فعال در معامالت کاالهای گروه فلزات یا پتروشیمی و فرآوردههای نفتی پذیرفته شده در بورس
کاال؛
 .4اعضای فعال در معامالت کاالهای کشاورزی؛
ماده  .9متقاضیان عضویت در کانون باید اطالعات و مدارک زیر را در چارچوب فرمهای مصوب کانون به کانون
تسلیم نمایند:
 .0مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار
 .2فرم تكمیل شدهی درخواست عضویت در کانون؛
 .9اسامی و مشخصات سهامداران ،تعداد و درصد سهام هر یک؛
 .4مبلغ سرمایهی ثبت شده و میزان پرداخت شدهی عضو؛
 .5اسامی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل عضو که به تأیید سازمان رسیده است؛
 .6نمودار سازمانی؛
 .7نشانی دفاتر و شعب؛
 .8اسامی پرسنل و سایر اشخاص وابسته به عضو به همراه سمت آنها؛
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 .3برنامهی دو سال آتی؛
 .01مشخصات نرمافزارها و تجهیزات عمده؛
 .00مستندات واریز حق وردیه؛
تبصره :عضو باید هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده طبق این ماده را حداکثر ظرف مدت  7روز کاری پس از
تغییر ،به کانون اعالم نماید.
ماده .4پس از ارائهی اطالعات و مدارک موضوع مادهی  8و احراز کامل بودن آنها توسط کانون ،متقاضی به عنوان
عضو کانون پذیرفته شده و موضوع توسط کانون به وی اعالم میشود.
ماده .5عضو موظف است در صورت ایجاد ارتباط با شخص وابسته جدید یا قطع رابطه با هر شخص وابسته و
همچنین هرگونه تغییر رابطه با شخص وابسته ،مراتب را حداکثر ظرف مدت  7روز کاری به کانون اعالم نماید.
اشخاص به محض ایجاد ارتباط از نوع مذکور در بند  8مادهی  ،4با هر یک از اعضا ،به عنوان شخص وابسته به عضو
محسوب شده و مشمول مادهی  3شده و موظف به رعایت مقررات موضوع مادهی  41این دستورالعمل میباشند ،ولو
اینكه تحت عنوان شخص وابسته به کانون معرفی نشده باشند.
ماده .6عضو باید هنگام درخواست عضویت مبلغی جهت پذیرش تحت عنوان حق ورودیه ،به کانون بپردازد .همچنین
عضو باید ساالنه در مواعدی که کانون تعیین میکند ،مبلغی به عنوان حق عضویت ساالنه بابت خود و اشخاص
وابسته به خود به کانون پرداخت نماید .مبالغ دریافتی قابل استرداد نمیباشد.
تبصرة  )0سقف حق ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضا و اشخاص وابسته به اعضاء ،به پیشنهاد کانون به
تصویب سازمان میرسد .کانون موظف است میزان حق ورودیه و حق عضویت ساالنه را پس از تصویب ،به
اعضا اعالم نماید.
تبصرة  )2عدم پرداخت حق عضویت ساالنه در موعد مقرر ،تخلف محسوب میشود .کانون میتواند از
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه حق عضویت ساالنه پرداخت نشده را از محل سپرده
اعضاء نزد این شرکت یا سایر مطالبات آنها از این شرکت ،مطالبه و دریافت نماید.
ماده .7اعضای کانون موظفند اطالعات و مدارک درخواستی کانون را که در راستای اجرای وظایف خود و پس از
تأیید سازمان درخواست میکند ،در اختیار کانون قرار دهند.
تبصره) اطالعات و مدارک اعضا نزد کانون محرمانه تلقی میشود و کانون نمیتواند در غیر موارد مصرح در
قانون و مقررات ،آنها را در اختیار اشخاص دیگر به استثنای عضو مربوطه ،سازمان یا مراجعی که سازمان
تعیین میکند ،قرار دهد.
ماده  .8اشخاص وابسته به اعضا موظفند در دورههای آموزشی که کانون به منظور ارتقای تواناییهای علمی و عملی
آنها برگزار مینماید ،شرکت نمایند.
ماده  .3عضو باید هنگام درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود ،مراتب را به سازمان ،کانون و بورس
مربوطه اعالم و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع نماید.
تبصرة  )0پذیرش درخواست کنارهگیری توسط کانون ،پس از موافقت سازمان براساس ضوابط مصوب
سازمان صورت میگیرد.
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تبصرة  )2عضو در دورهی کنارهگیری موقت موظف به پرداخت حق عضویت
ساالنه میباشد.
ماده  -01مقررات مصوب کانون برای تمام اعضا و اشخاص وابسته به اعضاء الزامآور است .در صورت مغایرت هر
یک از مصوبات کانون با قوانین ،اساسنامهی کانون و سایر مقررات ،هر یک از اعضای کانون میتواند در این
خصوص ،شكایت خود را تقدیم سازمان نماید .سازمان پس از رسیدگی ،مصوبات مغایر با قوانین ،مقررات و اساسنامهی
کانون را ملغی خواهد نمود.
ماده  -00کانون در صورت تخلف هریک از اعضا از مقررات این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط ،مراتب
را به مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع مادهی  85قانون بازار اوراق بهادار گزارش مینماید .در صورت احراز تخلف،
مرجع رسیدگی میتواند عضو متخلف را به یكی از موارد زیر محكوم نماید:
 .0تذکر کتبی بدون درج در پروندهی عضو؛
 .2اخطار کتبی و درج در پروندهی عضو؛
 .9محرومیت از انجام معامله در تمام یا برخی از بورسهای اوراق بهادار ،بورسهای کاال یا بازارهای خارج از
بورس به مدت معین؛
 .4تعلیق عضویت در کانون؛
 .5لغو عضویت در کانون.
تبصره :در صورت تعلیق یا لغو عضویت در کانون ،فعالیت عضو مزبور در بورسها نیز حسب مورد تعلیق یا لغو
میگردد.
ماده  -02در صورتی که شخص وابسته به عضو ،از مقررات این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط تخطی
نماید ،کانون میتواند موضوع را به مرجع رسیدگی موضوع مادهی  85قانون بازار اوراق بهادار گزارش نماید .در صورت
احراز تخلف ،مرجع رسیدگی میتواند شخص وابسته به عضو خاطی را به یک یا چند مورد از موارد زیر محكوم نماید:
 .0تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛
 .2اخطار کتبی و درج در پرونده؛
 .9محرومیت استفاده از تمام یا برخی از مزایای مدارک یا گواهینامههای حرفهای برای مدت حداکثر دو سال
 .4انتشار نام و مشخصات شخص وابسته به همراه نوع تخلف برای اطالع عموم در نشریه ویژهی سازمان پس
از قطعیت رأی؛
ماده  -09مرجع رسیدگی باید در صورت تكرار تخلفات از یک نوع یا در طول کمتر از یک سال توسط اعضا یا
اشخاص وابسته به عضو ،مجازاتها را تشدید نماید.
ماده :04این دستورالعمل در  41ماده و  7تبصره در تاریخ  4833/13/19به تصویب هیأت مدیره سازمان رسید.
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 )6مقررات عضويت در کانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران (مصوب 1868/7/27
هیأت مديره سازمان بورس)

ماده.0کلیه اصطالحات و واژه های تعریف شده در اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و قانون بازار اوراق
بهادار ،با همان مفاهیم در این مقررات کاربرد دارند.
ماده.2متقاضیان عضویت در کانون باید تقاضای عضویت خود را به هیأت مدیره کانون ارائه دهند .در صورتیكه متقاضی
به تشخیص هیأت مدیره کانون از اشخاص موضوع ماده  6اساسنامه کانون محسوب شده و شرایط مندرج در ماده 12
اساسنامه کانون را دارا باشد ،به عضویت کانون پذیرفته می شود.
تبصره )0فرم تقاضای عضویت و مدارک الزم و نحوه ارسال آنها را هیأت مدیره کانون تعیین می نماید.
تبصره )2در مورد پذیرش عضویت اعضای اولیه کانون ،وظایف هیأت مدیره کانون توسط هیأت مؤسس کانون
صورت میپذیرد.
ماده.9حق پذیرش (مبلغ ورودیه) متقاضیان عضویت و حق عضویت اعضای کانون و زمان بندی پرداخت آنها با رعایت
سقف های مصوب سبا ،برای اعضای اولیه به تصویب هیأت مؤسس و پس از آن به تصویب هیأت مدیره کانون
می رسد.
ماده.4مدارک و اقدامات الزم برای انصراف از عضویت در کانون با رعایت مفاد اساسنامه توسط هیأت مدیره کانون
تعیین می شود.
ماده .5این مقررات در  5ماده و  2تبصره در هفتادودومین جلسه هیأت مدیره در تاریخ  36/13/27به تصویب سبا رسید
و تغییر آن به تصویب سبا امكان پذیر است.
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 )9مصوبه مربوط به تعريف سرمايهگذار نهادي ( مصوب  68/8/26هیأتمديره
سازمان بورس)
سرمایهگذار نهادي موضوع بند  27مادة یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا عبارتند از:
 .0بانکها و بیمهها،
 .2هلدینگها ،شرکتهای سرمایهگذاری ،صندوق بازنشستگی ،شرکت تأمین سرمایه و صندوقهای
سرمایهگذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،
 .9هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از  5درصد یا بیش از  5میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در
دست انتشار ناشر را خریداری کند،
 .4سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی
 .5شرکتهای دولتی،
 .6اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند.
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 )11دستورالعمل کمیتة سازش کانون کارگزاران بورس واوراق بهادار(مصوب /11/11
1867هیأت مديره سازمان بورس)
مادة  .0کلیة اصطالحات و واژه هایی که در مادة یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه
 4831مجلس شورای اسالمی تعریف شدهاند ،به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته است.
مادة  .2به منظور ایجاد سازش در اختالفات ناشی از فعالیت حرفهای کارگزاران ،کارگزار/معاملهگران ،بازارگردانان که
بین آنها با یكدیگر یا با سایر اشخاص به وجود می آید کمیتهای تحت عنوان "کمیتة سازش" در کانون کارگزاران
بورس و اوراق بهادار (که از این پس کانون نامیده میشود) تشكیل میگردد.
مادة  .9کمیتة سازش متشكل از سه عضو شامل نمایندهای از بورس ذیربط بر حسب موضوع اختالف به انتخاب
هیئت مدیره آن بورس ،نمایندهای از کانون به انتخاب کانون و نمایندهای از سازمان به انتخاب هیئت مدیره میباشد.
بورس ذیربط ،کانون و سازمان عالوه بر نمایندة اصلی خود ،هر یک عضو علیالبدل تعیین و معرفی مینمایند تا در
صورت غیبت عضو اصلی مربوط در جلسات کمیتة سازش شرکت نمایند .شرایط اعضای علیالبدل همانند اعضای
اصلی است.
تبصرة  )0نمایندة بورس از میان کارکنان خبره ،مورد وثوق و با تجربة آن انتخاب میشود.
تبصرة  )2نمایندة کانون از میان یكی از اعضای ارکان کانون ،مدیر عامل یا عضو هیأت مدیرة یكی از
شرکتهای کارگزاری انتخاب میشود.
تبصرة  )9مدت مأموریت اعضای اصلی و علیالبدل دو سال میباشد و انتخاب مجدد آنها برای دورههای
متوالی بالمانع است.
تبصرة  )4انتخاب جایگزین هر یک از اعضای اصلی و علیالبدل ،توسط شخص منصوبکننده امكانپذیر
است.
مادة  .4در موارد زیر عضو علیالبدل به جای عضو اصلی در جلسات کمیته شرکت خواهد کرد:
الف -در صورت وجود عذر موجه ،فوت ،استعفاء یا سلب شرایط عضو اصلی.
ب -قرابت نسبی یا سببی درجه اول از هر طبقه بین عضو اصلی با یكی از اصحاب دعوا.
ج -دعوای حقوقی یا جزایی بین عضو اصلی با یكی از طرفین یا همسر یا فرزند او مطرح باشد و یا در سابق
مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
د -عضو اصلی ،مدیر عامل ،عضو هیأت مدیره یا مالک بیش از پنج درصد سهام ،یكی از اصحاب دعوا باشد.
تبصره) در مواردی که عضو اصلی به دلیل یكی از موارد مندرج در بندهای الف تا دال نتواند در جلسه حضور
یابد یا به هر دلیل عضو اصلی ،خود را در پروندة مطروحه فاقد استقالل بداند موظف است قبالً مراتب را به
دبیرخانه اعالم نماید تا از عضو علیالبدل جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آید.
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مادة  .5جلسات کمیته با حضور  2عضو که یكی از آنها باید نمایندة سازمان باشد ،رسمیت
مییابد .حسب تشخیص اعضای کمیته ،اشخاص ثالث نیز میتوانند در جلسه به منظور ارایة مشاوره در حل و فصل
موضوع اختالف شرکت نمایند.
مادة  .6دبیرخانة کمیتة سازش در محل کانون مستقر است و امور مربوط را از قبیل دریافت شكایات ،تشكیل پرونده،
تعیین وقت جلسه ،دعوت از تمامی اعضاء ،تشكیل جلسات و تنظیم صورتجلسهها و گواهیهای سازش و عدم سازش
انجام خواهد داد .مسئول دبیرخانة کمیتة سازش که توسط کانون انتخاب میشود ،به عنوان دبیر کمیتة سازش در
جلسات شرکت خواهد کرد .دبیرخانة کمیتة سازش ،از نظر سازمانی زیر نظر دبیر کل کانون فعالیت میکند.
مادة  .7دبیرخانة کمیتة سازش موضوع دعوا را ظرف سه روز کاری پس از دریافت شكایت به همراه مستندات آن به
خوانده ابالغ نموده و مهلت ده روزهای را برای دریافت پاسخ تعیین مینماید .پس از انقضای مهلت مذکور ،در صورت
دریافت پاسخ ،حداکثر ظرف سه روز پاسخ مربوطه به خواهان ابالغ میشود .در غیر این صورت ،پرونده به کمیتة
سازش ارسال خواهد شد.
تبصره) دبیرخانة کمیتة سازش نسخهای از ادعای خواهان و مستندات مربوطه را ظرف دو روز کاری جهت
پیگیری امور انضباطی به سازمان ارسال مینماید.
مادة  .8در صورتی که خواهان ،پاسخ خوانده را پذیرفت ،طرفین ضمن حضور در دبیرخانه یا به نحو مقتضی مراتب
سازش را اعالم و مستندات مربوطه را کتباً به دبیرخانه ارایه مینمایند.
مادة  .3در صورتی که خواهان ،پاسخ خوانده را نپذیرد ،دبیرخانه ضمن تكمیل پرونده و دریافت هزینة رسیدگی از
خواهان ،پرونده را به کمیتة سازش ارسال مینماید.
تبصرة  )0در صورتی که خواهان در جواب خوانده پاسخی ارایه ننماید ،جریان پرونده تا پیگیری خواهان و
پرداخت هزینة رسیدگی متوقف میشود.
مادة  . 01میزان هزینة رسیدگی ،به پیشنهاد کانون به تصویب سازمان میرسد.
مادة  .00کمیتة سازش پس از بررسی مقدماتی پرونده ،چنانچه تهیة گزارش کارشناسی را ضروری تشخیص دهد،
مراتب را به دبیرخانه اعالم مینماید .پس از تهیة گزارش کارشناسی یا در صورت احراز عدم نیاز به تهیة گزارش
کارشناسی توسط کمیته سازش ،دبیرخانه به دستور کمیتة سازش نوبت رسیدگی تعیین مینماید.
مادة  .02طرفین دعوا یا نمایندگان آنان پس از تعیین وقت رسیدگی در جلسه شرکت کرده و در صورت حصول
سازش ،کمیتة سازش گواهی سازش صادر میکند و پس از ابالغ به طرفین پرونده را مختومه مینماید .در غیر این
صورت ،ضمن صدور گواهی عدم سازش و ارایه به طرفین دعوا و ارسال رونوشت به دبیرخانة هیأت داوری ،خواهان را
جهت طرح دعوای خود به هیأت داوری ارشاد مینماید.
مادة  .09گواهی عدم سازش شامل مشخصات اطراف دعوا ،موضوع اختالف و ادعای خواهان ،پاسخ خوانده و
پیشنهادات کمیتة سازش نسبت به موضوع متنازعفیه و در نهایت اعالم عدم امكان حصول سازش بین طرفین
میباشد.
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مادة  -04اعضای کمیتة سازش به عنوان میانجیگر ،موضوع اختالف را برای طرفین
دعوا تحلیل و تشریح و در جهت حل و فصل مسالمتآمیز آن تالش مینمایند .در هر صورت ،حصول سازش با اعالم
رضایت طرفین دعوا امكانپذیر بوده و کمیته حق تحمیل سازش بر طرفین را ندارد.
مادة  -05عدم اجرای مفاد سازش از سوی هر یک از طرفین به منزلة عدم سازش بوده و به درخواست هر یک از
طرفین گواهی عدم سازش صادر میگردد.
مادة  -06عدم حضور خوانده پس از سه بار دعوت به جلسة کمیتة سازش و انقضای مهلت حداکثر دو ماه ،در حكم
عدم سازش تلقی میشود .در این صورت کمیتة سازش با ذکر دالیل و ابالغ مستندات و صدور گواهی عدم سازش،
گواهی مزبور را به هیأت داوری ارسال مینماید.
مادة  -07در صورت تعیین وقت و تشكیل جلسه و عدم حضور خواهان ،مراتب صورت جلسه شده و پرونده تا
پیگیری بعدی خواهان از فهرست پروندههای در جریان خارج میگردد .طرح مجدد پرونده بعد از یک سال از سپری
شدن تاریخ دعوت مستلزم پرداخت مجدد هزینه رسیدگی می باشد.
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 )11دستورالعمل رسیدگي به تخلفات اشخاص موضوع مادة  85قانون بازار اوراق
بهادار (مصوب  67/1/21هیأتمديره سازمان بورس)
ماده  .0کلیة اصطالحات و واژه هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه
 4831مجلس شورای اسالمی تعریف شدهاند ،به همان مفاهیم در این دستورالعمل بكار رفتهاند.
مادة  .2هر گونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار،
مصوبات شورا ،سازمان ،بورس یا تشكلهای خودانتظام گردد ،تخلف محسوب و متخلف طبق این دستورالعمل و سایر
مقررات مربوط ،به تنبیهات مقرر محكوم میگردد.
مادة  .9مراجع رسیدگی به تخلفات عبارتند از:
 .0کمیته رسیدگی به تخلفات
 .2هیأت مدیره بورس مربوط
 .9هیأت رسیدگی به تخلفات
 .4هیأت مدیره سازمان
مادة  .4کمیتة رسیدگی به تخلفات (که از این پس کمیته نامیده میشود) به منظور تكمیل تحقیقات مقدماتی،
رسیدگی بدوی ،انجام سایر اقدامات مربوط به تكمیل پروندة تخلفاتی و صدور رأی پیشنهادی تشكیل میشود تا در
هیأت مدیرة بورس مربوط یا هیأت مدیرة سازمان تصمیم مقتضی اتخاذ گردد .کمیته دارای سه عضو است که شامل
نمایندة ثابت سازمان ،نمایندة ثابت بورس مربوط و حسب مورد نمایندة واحد گزارشدهنده در سازمان ،بورس یا کانون
مربوطه میباشد.
مادة  .5نمایندة بورس یا کانون از میان کارکنان خبره ،مورد وثوق و با تجربة آنها انتخاب میشوند.
مادة  .6در صورت کشف یكی از جرایم موضوع قانون بازار اوراق بهادار در جریان رسیدگی ،کمیته یا نماینده سازمان
مكلف است مراتب را به سازمان گزارش نماید.
مادة .7کمیته پس از رسیدگی به هر پرونده رأی پیشنهادی خود را با رعایت مواد ( )3و ( )9این دستورالعمل ،حسب
مورد به هیأت مدیره بورس یا سازمان ارائه میکند.
مادة  .8هیأت مدیرة هر بورس رأی پیشنهادی کمیتة مربوطه را درخصوص تخلفات کارگزاران ،کارگزار/معاملهگران و
بازارگردانان عضو آن بورس و ناشران پذیرفته شدة خود بررسی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ مینمایند.
مادة  .3هیأت مدیره سازمان به تخلفاتی که به موجب نظر کمیته مستوجب مجازات لغو یا تعلیق مجوز میباشد،
رسیدگی و رأی قطعی صادر مینماید.
مادة .01هیأت رسیدگی به تخلفات (که از این پس هیأت نامیده میشود) ،مرجع تجدیدنظر آراء صادره از سوی
هیأت مدیرة بورسها است .این هیأت مرکب از سه عضو است که توسط هیأت مدیره سازمان تعیین میشود .آراء
هیأت رسیدگی به تخلفات پس از تأیید هیأت مدیرة سازمان قطعی است.
مادة .00اعضای مرجع رسیدگی کنندة بدوی را نمیتوان همزمان به عنوان عضو مرجع تجدیدنظر منصوب کرد.
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مادة  .02جلسات مراجع رسیدگی با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت یافته و مطابق نظر
اکثریت تصمیم گیری میشود .کلیه اعضای حاضر ،ذیل صورتجلسه و رأی را باید امضاء نمایند .در صورت وجود نظر
مخالف ،نظر مزبور در ذیل صورتجلسه درج شده و به امضاء عضو مخالف خواهد رسید.
مادة  .09دبیرخانة مراجع رسیدگی در سازمان مستقر میباشد و امور مربوط را از قبیل تشكیل پرونده ،تعیین وقت
رسیدگی ،دعوت از اعضاء ،تشكیل جلسات و تنظیم آراء انجام خواهد داد.
مادة  .04تمامی گزارشهای تخلفاتی اعم از گزارشهای واصله از سازمان ،بورسها ،کانونها ،تشكلهای خود
انتظام و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ،در دبیرخانه ثبت و در صورت کامل بودن پرونده در کمیته مطرح میگردد .در
صورت ناقص بودن پرونده ،دبیرخانه با قید موارد نقص ،پرونده را جهت تكمیل به واحد مربوطه در سازمان ارسال
میکند.
مادة  .05دبیرخانه موظف است براساس دستور کمیته ،موارد تخلف را مستنداً به اشخاص موضوع گزارش ابالغ
نموده و مهلت  41روزهای را برای دریافت پاسخ تعیین نماید .در ابالغیه ارسالی باید قید شود که شخص موضوع
گزارش میتواند در جلسة رسیدگی حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح نماید .تاریخ دقیق جلسه و محل آن باید
مشخص شود .عدم دریافت پاسخ مكتوب یا عدم حضور شخص موضوع گزارش مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد
بود.
تبصره) سایر مراجع رسیدگی هم میتوانند جهت استماع دفاعیات شخص یا اشخاص موضوع گزارش های
تخلفاتی ،از آنان دعوت به عمل آورند .عدم حضور شخص یا اشخاص مذکور ،مانع از رسیدگی و صدور رأی
نخواهد بود.
مادة  .06آراء مراجع رسیدگی باید عالوه بر تصمیم نهایی مشتمل بر مشخصات شخص یا اشخاص موضوع گزارش،
خالصهای از شرح اتهامات وارده ،گردش کار و دفاعیات مطروحه بوده و همچنین مستدل و مستند به قوانین و مقررات
مربوط باشد .قطعی یا قابل تجدید نظر بودن و مرجع تجدیدنظر ،باید در ذیل آراء قید شود.
مادة  .07هیأت مدیره بورس موظف است در اجرای ماده  47آیین نامه اجرایی قانون بازار ،یک نسخه از آراء صادره
خود را حداکثر ظرف مدت  8روز از تاریخ صدور ،به سازمان ارسال نماید.
مادة  .08آراء صادره هیأت مدیره بورس ها در موارد زیر در هیأت قابل تجدیدنظر است:
 .0به درخواست متخلف
 .2با اعالم سازمان مبنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات در جریان رسیدگی یا صدور رأی
تبصره  )0مهلت درخواست تجدیدنظر ،حداکثر یک ماه پس از ابالغ رأی است.
تبصرة  )2در صورت عدم درخواست تجدیدنظر از رأی صادره در مهلت مقرر ،رأی هیأت مدیرة بورس قطعی و
الزماالجرا میباشد.
مادة  .03چنانچه مراجع رسیدگی در جریان رسیدگی به گزارشهای تخلفاتی تشخیص دهند که تداوم فعالیت
اشخاص موضوع گزارشهای تخلفاتی در حین رسیدگی و قبل از صدور رأی قطعی منجر به تداوم تخلف یا وقوع
تخلفات جدید میشود باید مراتب را به هیأت مدیرة سازمان اعالم کنند تا نسبت به تعلیق فعالیت اشخاص مزبور اتخاذ
تصمیم شود.
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 )12دستور العمل اجرائي فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي
ايران (مصوب 1868/17/22هیأت مديره سازمان بورس)
مادة .0اصطالحات و واژههایی که در این دستورالعملبكار رفتهاند ،دارای معانی زیر میباشند:
قانون  :منظور "قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران" مصوب  31/19/12مجلس شورای اسالمی
است که در تاریخ  31/19/18به تأئید شورای نگهبان رسیده است.
سازمان  :منظور "سازمان بورس و اوراق بهادار" موضوع مادة  5قانون است که از این پس بهاختصار
"سازمان" نامیده میشود.
معاونت حقوقی  :منظور از معاونت حقوقی در این دستورالعمل" ،معاونت حقوقی سازمان" زیر نظر ریاست
سازمان است که در اجرای فصل ششم قانون تكالیف سازمان را بر عهده دارد.
مادة  .2معاونت حقوقی مكلف است در صورت کشف و اطالع از وقوع جرایم موضوع قانون ،مستندات و مدارک
مربوط به هریک از جرایم را گرد آوری نموده و به مراجع ذیصالح تقدیم و نیز دستورات قضایی مربوط را اجرا نماید.
مادة .9تعقیب متهم  ،صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا برائت او از سوی مراجع قضایی ،مانع از رسیدگی به
دیگرتخلفات متهم در مراجع صالح مربوطه نخواهد بود.
مادة .4اشخاص زیاندیده از وقوع جرم میتوانند به شرح ذیل مادة  52قانون به استناد مدارک و دالیل گردآوری
شده از سوی سازمان در مراجع ذیصالح قضایی اقامة دعوی ضرر و زیان نمایند.
ماده .5در مواردی که به منظور رسیدگی به شكایات اشخاص قرار اناطه صادر میشود و ذینفع باید در دادگاه
دیگری طرح دعوا نماید ،معاونت حقوقی مكلف است در تهیه و ارائه مدارک و مستندات به مقام صالح قضایی با
ذینفع همكاری نماید.
مادة .6معاونت حقوقی مكلف است کلیة دستورات قضایی صادره از مرجع ذیصالح را حسب مورد در حدود و حوزة
صالحیت سازمان اجرا نماید.
مادة .7معاونت حقوقی پس از تشخیص ضرورت میتواند نسبت به جمع آوری مدارک ،مستندات و اطالعات مورد
نیاز با مجوز نمایندة دادستانی کل کشور از نهادها ،سازمانها  ،شرکتها و سایر اشخاص موضوع مادة  49قانون اقدام
کند.
تبصره )0در مواردی که پرونده کیفری نزد مراجع قضایی مطرح است اعمال ماده فوق توسط معاونت
حقوقی از طریق مقام قضایی به عمل خواهد آمد.
تبصرة )2در اجرای مادة  49قانون هر یک از اشخاص مذکور مكلفاند در مهلت مقرر نسبت به اجرای
دستور دادستانی کل کشور اقدام نمایند .تشخیص فوریت اقدام باسازمان و تایید آن با دادستانی خواهد بود.
مادة .8کلیة اشخاص تحت نظارت سازمان مكلفاند به هنگام کشف تخلف یا جرم در حدود و حوزة صالحیت خود
فوراً مراتب را به معاونت حقوقی اطالع و تا قبل از اقدام ،نسبت به جمعآوری دالیل و مستندات و نیز جلوگیری از
گسترش تخلف یا جرم و یا امحاء دالیل و آثار آن اقدام نمایند.
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مادة .3جهات شروع به تحقیقات اولیه در معاونت حقوقی به قرار زیر است:
الف) وصول گزارش.
ب) اعالم و اخبار هریک از فعاالن مشمول قانون بازار.
ج) اعالم و اخبار سایر اشخاص.
د) اعالم مقامات قضایی ،اداری ،انتظامی و مأمورین به خدمات عمومی.
ه) اطالع معاونت حقوقی نسبت به وقوع جرم به هر نحوممكن.
مادة .01تحقیقات اولیه که در حوزة معاونت حقوقی انجام میشود عبارت از مجموعه اقداماتی است که برای کشف
تخلفات و جرایم ،حفظ آثار و دالیل وقوع آن ،شناسایی متهم و جمع آوری مستندات شكایت و ارسال آن به مراجع
ذیصالح انجام میگیرد.
مادة  .00معاونت حقوقی میتواند در اجرای وظایف و مسئولیت های خود به شرح ماده  52قانون حسب مورد متهم
را جهت اخذ توضیح دعوت نماید.
مادة .02معاونت حقوقی مكلف است ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای دستورات قضایی اقدام و در صورت عدم
امكان اجرا در مهلت مقرر ،با ذکر دالیل حسب مورد تقاضای استمهال یا کسب تكلیف نماید.
مادة .09معاونت حقوقی میتواند عالوه بر درخواست ،در هریک از بخشهای مختلف سازمان جهت جمعآوری
دالیل ،مدارک و گزارشها ،در جریان تحقیقات حضور یافته و نظارت نماید.
مادة .04هرگاه در جریان تحقیقات اولیه دالیل کافی بر وجود اتهام علیه متهم موجود باشد ،معاونت حقوقی فوراً
نسبت به طرح شكایت اقدام و عالوه بر انجام اقدامات پیشگیرانه نسبتبه جلوگیری از گسترش جرم یا ادامة عملیات
مجرمانه ضمن طرح تقاضای الزم از مرجع قضایی رأساً دستورات را به بخشهای دیگر سازمان اعالم خواهد کرد.
مادة .05درصورتی که در جریان تحقیقات اولیه معلوم شود متهم مرتكب جرایم دیگری نیز شده که مرتبط با حوزة
بازار سرمایه نیست ،معاونت حقوقی مراتب را فوراً با مدارک و مستندات مربوط به مقام قضایی ذیصالح اعالم خواهد
کرد.
مادة  .06پس از ارسال پرونده به دادسرا چنانچه معاونت حقوقی با مواردی از قبیل :اطالعات و مدارک جدید
مواجه گردد که نیاز به دستور قضایی دیگری باشد ،مورد تا کسب نظر مقام قضایی پیگیری خواهد شد.
مادة  .07مستندات و مدارک مورد نظر مادة  52قانون عبارتند از:
الف – گزارش نظارتی ،عملیاتی و مالی از یک معاملة خاص.
ب – گزارش مبتنی بر بانكهای اطالعاتی سامانه معامالتی.
ج – گزارش فعالیت اشخاص در بازار و تحلیل اثرات القایی آن بر بازار.
د – گزارش اتكای عملیات بازار بر اطالعات نهانی.
هـ  -گزارش بازسازی شده بازار در زمان وقوع جرم بر اساس اطالعات آرشیو در سامانه معامالت.
و – گزارش از اطالعات تهیه شده از سیستمهای ثبت الكترونیكی سفارشات.
ز – گزارش از کمیت و کیفیت افشای الكترونیكی اطالعات.
ح -کلیة اسناد و مدارک کاغذی و الكترونیكی که مستند گزارشهای مزبور قرار میگیرد.
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ط -سایر مدارک ،دالیل ،قرائن و امارات.
مادة .08معاونت حقوقی وفق مادة  52قانون و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  4873پس از طرح شكایات و
دعاوی تا حصول نتیجة نهایی کلیة اقدامات الزم از قبیل :پیگیری دعوی مطروحه ،دفاع در برابر ادعای متهم،
اعتراض به آراء صادره ،تجدید نظر و فرجامخواهی از آنها و تقاضای صدور اجرائیه را انجام خواهد داد.
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 )18مصوبه درخصوص مرجع حل اختالفات فعاالن بازار اوراق بهادار فاقدکانون
مربوطه(هیأت مديره سازمان بورس)1867/7/2
مقرر گردید اختالفات آن دسته از فعاالن بازار اوراق بهادار( ،موضوع ماده  86قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا) که فاقد کانون
مربوطه هستند در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار حل و فصل شود.
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 )11سواالت قوانین و مقررات اصول بازار سرمايه
 .4فرآیند قانونی در خواست اطالعات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از اشخاص تحت نظارت و خارج از نظارت
چگونه است؟
)4
)2
)8
)1

اشخاص تحت نظارت با در خواست سازمان بورس و اوراق بهادار و اشخاص خارج از نظارت با مجوز دادستان کل کشور ملزم
به ارایه اطالعات می باشند.
کلیه اشخاص ملزم به ارایه اطالعات به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند.
اشخاص تحت نظارت و اشخاص خارج از نظارت صرفاً با مجوز دادستان کل کشور ملزم به ارایه اطالعات به سازمان بورس و
اوراق بهادار می باشند.
اشخاص تحت نظارت و خارج از نظارت با مجوز هیئت داوری ملزم به ارایه اطالعات می باشند.

 .2ریاست شورای عالی بورس و اوراق بهادار بر عهده چه شخصی است؟
)4
)2
)8
)1

رئیس کل بانک مرکزی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر بازرگانی

 .8عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند .ثبت اوراق
بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به چه منظور صورت می گیرد؟
)4
)2
)8
)1

ثبت اوراق بهادار به منظور تأیید و مزایا و تضمین سودآوری شرکت صورت میگیرد.
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و
اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی صورت می گیرد.
ثبت اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان از و رعایت مقررات قانونی ،مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار ،شفافیت
اطالعاتی و تأیید مزایا و تضمین سودآوری شرکت صورت می گیرد.
ثبت اوراق بهادار هم چون ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها به منظور رعایت تشریفات شكلی و آگاه نمودن اشخاص
ثالث صورت می گیرد.

 .1رسیدگی به اختالفات بین فعاالن بازار بر عهده چه مرجعی است؟
)4
)2
)8
)1

هیئت داوری یا هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
هیئت داوری
هیئت داوری یا هیئت مدیره بورس مربوط
ابتدا کانون ها در مقام سازش و در مرحله بعد در صورت عدم سازش ،هیئت داوری

 .5چنانچه در جریان رسیدگی به شكایت کارگزار از خریدار ،کارگزار در جلسه کمیته سازش حاضر نشود..............،
)4
)2
)8
)1

مراتب صورت جلسه شده و پرونده تا پیگیری بعدی کارگزار از فهرست پرونده های در جریان خارج می شود.
عدم حضور به منزله عدم سازش است و بر این اساس ،گواهی عدم سازش صادر می شود.
کارگزار می تواند ظرف مدت یک هفته پس از عدم حضور ،با پرداخت هزینه مجدد رسیدگی در خواست پیگیری نماید.
عدم حضور کارگزار پس از سه بار دعوت ،در حكم عدم سازش است و بر این اساس گواهی عدم سازش صادر می شود.

 .6مطابق دستور العمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده  85قانون بازار بهادار ،کمیته رسیدگی به تخلفات چه
مرجعی است؟
)4
)2
)8
)1

مرجع تكمیل کننده تحقیقات مقدماتی و صدور رأی پیشنهادی به هیئت مدیره بورس مربوط یا هیئت مدیره سازمان بورس و
اوراق بهادار می باشد.
مرجع تجدید نظر از آرای صادره از هیئت مدیره بورس ها است.
مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی و صدور رأی بدوی است.
مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی در هر بورس یا فرابورس و جرایم بورسی می باشد.
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 .7در صورتی که شرکت بورس اوراق بهادار متوجه شود شخصی با اقدام خود منجر به ایجاد
ظاهری گمراه کننده از روند معامالت سهام یک شرکت شده است ،باید...................
)4
)2
)8
)1

مستندات و مدارک مربوط را گرد آوری و به هیئت داوری تقدیم نماید.
مستندات و مدارک مربوزه را گرد آوری و به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید.
فوراً مراتب را به معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار اطالع دهد و تا قبل از اقدام معاونت حقوقی نسبت به جمع
آوری دالیل و مستندات اقدام نماید.
مستندات و مدارک مربوطه را گرد آوری و به هیئت مدیره سازمان بورس و ارواق بهادار تقدیم نماید.

 .3حل و فصل اختالفات موضوع ماده  86قانون بازار ،برای آن دسته از فعاالن بازار اوراق بهادار که فاقد کانون هستند
در ...............صورت می پذیرد.
)4
)2
)8
)1

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
کانون کارگزاران
هیئت مدیره بورس مربوط
هیئت داوری

 .9انجام کدام یک از موارد زیر توسط کارگزار بر اساس قانون بازار اوراق بهادار ،جرم  ،محسوب نمی شود؟
)4
)2
)8
)1

انجام معامالت اوراق بهادار با استفاده از اطالعات نهانی
مبادرت به انجام فعالیت کارگزاری بدون اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
افشای اسرار مشتریان ،بدون مجوز
کناره گیری دائم از فعالیت بدون تودیع مجوز فعالیت نزد کانون

 .41مهلت پرداخت سود توسط شرکت پذیرفته شده در بورس و بازار خارج از بورس چند ماه است و مرجع صالح برای
شكایت سهامداران در این خصوص کدام است؟
)4
)2
)8
)1

هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی -هیئت داوری یا دادگاه ها
هشت ماه پس از زمان بندی تقسیم سود -دادگاه ها
شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی – دادگاه ها
هشت ماه پس از نقصیم مجموع عمومی -هیئت داوری بازار اوراق بهادار

 .44در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران شرکت سهامی و عدم انتخاب مدیران جدید در مجمع....
)4
)2
)8
)1

مدیران سابق مسئولیتی برای اداره شرکت نخواهد داشت.
مدیران صرفاً می توانند امور ضروری برای ادامه فعالیت شرکت را انجام دهند.
مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.
دادگاه به در خواست هر ذینفعی ،مدیری اداره امور شرکت به صورت موقت نصب خواهد کرد.

 .42در صورتی که مدیر عامل شرکت سهامی عام بدون رعایت تشریفات قانونی انتخاب شده باشد ،اعمال و اقدامات وی
در شرکت...........
)4
)2
)8
)1

غیر نافذ است
باطل است.
معتبر است.
در مقابل اشخاص ثالث غیر قابل استناد است.

 .48مدیران شرکت سهامی در حدود موضوع شرکت دارای کلیه اختیارت الزم برای اداره امور شرکت می باشند ،محدود
کردن اختیارات مدیران به موجب تصمیمات مجامع عمومی..............
)4
)2
)8
)1

معتبر است.
باطل و کان لم یكن است.
فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یكن است.
در صورتی که به اتفاق آراء مقرر شده باشد ،معتبر است.

 .41شرکت سهامی عام شرکتی است که:
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)4
)2
)8
)1

موسسین آن ،قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند.
موسسین آن ،تمام سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند.
تمام سرمایه آن ها در موقع تأسیس منحصراً توسط موسسین تأمین گردیده است.
سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به نسبت آورده آنها می باشد.

 .45کدام یک از موارد زیر در صالحیت مجموع عمومی فوق العاده می باشد؟
)4
)2
)8
)1

تغییر مواد اساسنامه -تعیین مدیران شرکت -تصویب ترازنامه
تغییر موارد اساسنامه -تغییر سرمایه شرکت -انحالل شرکت قبل از موعد
تغییر موارد اساسنامه -تغییر سرمایه شرکت -تعیین مدیران شرکت
انحالل شرکت قبل از موعد -تغییر سرمایه شرکت -تعیین روزنامه کثیر االنتشار

 .46در صورتی که قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی ،سهم به دیگری انتقال یابد...............،
)4
)2
)8
)1

انتقال دهنده ،مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.
دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.
قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی ،سهم قابل انتقال نمی باشد.
امضاء کننده ورقه تعهد سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد وبود.

 .47مسئولیت سرمایه گذاران در صندوق های سرمایه گذاری .............،است.
)4
)2
)8
)1

بر اساس درصد مبلغ سرمایه گذاری در صندوق ،نسبت به کل سرمایه صندوق.
به میزان نسبت تعداد گواهی های سرمایه گذاری تحت تملک به کل گواهی های سرمایه گذاری صندوق.
محدود به میزان ارزش خالص گواهی های سرمایه گذاری تحت تملک در هر زمان.
محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است.

 .43در صورت فقدان یا سلب صالحیت حرفه ای یكی از اعضای هیئت مدیره نهادهای مالی......،
)4
)2
)8
)1

هیئت مدیره او را عزل می کند.
فعالیت نهاد مالی بالنفاصله و تا معرفی عضو جدید متوقف می شود.
مرجع انتخاب کننده مشمول جرایم نقدی می شود.
مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب وی به سمت های یاد شده خودداری نماید.

 .49کدام یک تشكل خود انتظام محسوب نمی شود؟
)4
)2
)8
)1

بورس ها
کانون کارگزران
سازمان بورس و اوراق بهادار
سپرده گذاری مرکزی

 .21افشای پیش بینی عملكرد ساالنه شرکت توسط ناشران غیر بورسی................
)4
)2
)8
)1

اختیاری است
طبق مقررات افشای اطالعات ،الزامی است.
حسب در خواست سازمان بورس و اوراق بهادار باید صورت گیرد.
حسب در خواست حسابرس باید صورت گیرد.

 .24ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قرارداد مهمی در حوزه فعالیت های خود منعقد نموده است .بر اساس دستور
العمل افشای اطالعات ،وی مكلف است.............
)4
)2
)8
)1

در صورت ایجاد مزایای قابل توجه برای شرکت های رقیب در صورت افشای فوری موضوع ،پس از رفع آن مراتب را بالفاصله
افشا و دلیل عدم افشای فوری را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم نماید.
مراتب را بالفاصله به شرکت بورس اوراق بهادار اعالم و به عموم مردم افشا نماید.
مراتب را بالفاصله به اطالع شرکت بورس و اوراق بهادار برساند.
با الزام به عدم افشاء ،با تأخیر مراتب به عموم افشاء نماید.

 .22عدم پرداخت حق عضویت ساالنه عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار...........
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)4
)2
)8
)1

تخلف محسوب نمی شود ،اما عضویت عضو در کانون لغو می شود.
تخلف محسوب شده و مراتب به مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع ماده  85قانون بازار اوراق بهادار گزارش می شود.
تخلف محسوب شده و ادامه عضویت عضو متخلف موکول به نظر دبیر کل کانون است.
تخلف محسوب نمی شود ،اما عضو مزبور حق حضور و اعمال رأی در جلسه مجمع عمومی را نخواهد داشت.

 .28کدام یک سرمایه گذاری نهادی به حساب نمی آید؟
)4
)2
)8
)1

صندوق بازنشستگی
بانک ها و بیمه ها
نهادهای دولتی و عمومی
شرکت های کارگزاری

 .21رسیدگی و صدور رأی قطعی در خصوص تخلفاتی که مستوجب مجازات لغو یا تعلیق مجوز می باشد ،در
صالحیت ...............می باشد.
)4
)2
)8
)1

هیئت رسیدگی به تخلفات
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
هیئت مدیره بورس مربوط
کمیته رسیدگی به تخلفات

 .25اعضایی که در زمان برگزاری مجمع عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار دوره تعلیق خود را سپری می
کنند.........،
)4
)2
)8
)1

حق حضور و اعمال رأی در جلسه مجمع عمومی را نخواهند داشت.
می توانند مدیر عامل خود را جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی و اعمال رأی معرفی کنند.
حق حضور در مجمع را داشته ،ولی حق اعمال رأی نخواهند داشت.
می توانند یكی از اعضای هیئت مدیره خود را جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی و اعمال رأی معرفی کنند.
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دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  -قوانین و مقررات اصول بازار سرمایه

 )15پاسخ سواالت قوانین و مقررات اصول بازار سرمايه
 )4گزینه 4
ماده  49قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران و ماده  49قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل  11قانون اساسی
 )2گزینه 2
تبصره  4ماده  8قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران
 )8گزینه 2
ماده  24قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران
 )1گزینه 1
ماده  86قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران
 )5گزینه 4
ماده  47دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران
 )6گزینه 4
ماده  1دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده  85قانون بازار اوراق بهادار
 )7گزینه 8
ماده  3دستورالعمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری ساالمی ایران
 )3گزینه 2
مصوبه در خصوص مرجع حل اختالفات فعاالن بازار اوراق بهادار فاقد کانون
 )9گزینه 1
ماده  9و  44دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران
 )41گزینه 1
 )44گزینه 8
ماده  486قانون تجارت
 )42گزینه 8
ماده  485قانون تجارت
 )48گزینه 8
ماده  443قانون تجارت
 )41گزینه 4
ماده  1قانون تجارت
 )45گزینه 2
ماده  38قانون تجارت
 )46گزینه 2
ماده  81قانون تجارت
 )47گزینه 1
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دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  -قوانین و مقررات اصول بازار سرمایه

ماده  8قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای
سیاستهای کلی اصل  11قانون اساسی
 )43گزینه 1
ماده  48قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 11
قانون اساسی
 )49گزینه 8
بند  ، 2بند  ، 8بند  5و بند  6ماده  4قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران
 )21گزینه 4
تبصره  4ماده  7دستوالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان
 )24گزینه 4
ماده  45دستوالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان
 )22گزینه 2
تبصره  2ماده  6و ماده  44دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران
 )28گزینه 1
مصوبه مربوط به سرمایه گذار نهادی
 )21گزینه 2
ماده  9دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده  85قانون بازار اوراق بهادار
 )25گزینه 4
ماده  21اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
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