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  اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهاداراساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
 

 

 بنا به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهاادار و باه 14/12/1384هیئت وزیران در جلسة 
 -1384مصاو   –( قانون بازار اوراق بهادار جمهاوری اسایمی ایاران 5استناد تبصره ماده )

 شرح زیر تصویب نمود:اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار را به 

 

 

 فصل اول

 كليات 
  

جلا  م 1384اوراق بهاادار جههاوري اما مي اناران م او   بازار قانون (5)در اجراي ماده  1ماده 

راق ماازمان باورو و اوامامااامه  ؛دوشا مايناميده  " قانون"  ،انن پ  ازشوراي ام مي كه 

انجاا   تحقا  اداداو و ماظورباهشود، ميناميده  "مازمان"كه در انن اماماامه اخت اراً بهادار 

نار به شار  ز داي اوراق بهادار و كاالنيبورواز جهله نظارت  وظانف تعرنف شده در قانون،

 باشد.مي

كار بهنيز  در انن اماماامه ،قانون نکدر مادة  تعرنف شدهاخت اري  دايهواژو اصط حات  2 هماد

 شود. برده مي

 آن بهامي غيردولتي امت و مقررات مالي، معام تي، اداري و امتخد عهوميمؤمسه مازمان  3 هماد

 رمد. ت ونب شورا مي

 امت.امحدود ناز تارنخ تأمي   مازمانمدت فعاليت   4 هماد

 باشد. مي 228خيابان حافظ، شهاره  آننشاني  ، ودر تهران امتمازمان مركز اصلي  5 هماد



 

ح ل، پ  از ان آن و چگونگي انفاي تعهدات هايدارانيال و تكليف اموانح ل مازمان و تعيين  6ماده 

 به موجب قانون خوادد بود.

 



 

 فصل دوم

 اركان سازمان
 

 اد از:تاركان مازمان عبار   7 هماد

 شورا -الف

 مدنره ديأت - 

 رئي  مازمان -پ

 بازرو -حسابرو -ت

 رد.( قانون را برعهده دا4انجا  وظانف مذكور در مادة )شورا    8 هماد

خي از اري برتواند در شرانط اضطرماظور حفظ ثبات و آرامش بازار اوراق بهادار، شورا ميبه -تبصره

ود يز حدننامه تشخيص شرانط اضطراري و اختيارات خود را به رئي  شورا تفونض نهاند. آنين

 .اختيارات قابل تفونض به رئي  شورا به ت ونب شورا خوادد رميد

 

 سومفصل 

 همدير هيأت

 

را     قانون 7انجا  وظانف مذكور در ماده پاج عضو امت كه  متشكل ازمازمان مدنره  ديأت  9ه ماد

و تجربه  داراي حسن شهرتامين و ميان افراد از بر عهده خواداد داشت. اعضاي ديأت مدنره 

ا ر ونب شوتبه پيشاهاد رئي  شورا و با  ماح راً از كارشاامان بخش غيردولتي مالي رشتةدر 

 كاد.مدنره را صادر مي ديأتشوند. رئي  شورا حكم اعضاي مي انتخا براي مدت پاج مال 

و شوند،  حاضردر جلسة شورا  موظفادبه كار در مازمان  آغازمدنره قبل از  ديأتاعضاي  10ه ماد

 :موگاد ناد كااد زنرشر  به

ام، با آگاهي كامل از را پذيرفتهمديرة سازمان بورس و اوراق بهادار  هيأتكه عضويت در  ،اينجانب

كنم كه وظايف قانوني خود را در اين به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي ،ليت خود در اين سمتوؤمس

وليت خود از هيچ ؤمس ةطرفي را به كار بندم و در دورنهايت دقت و بيو  دهمزمينه به نحو احسن انجام 

دريغ نورزم و در تصميمات خود همواره قانوني سازمان ف وظاي انجامو نيل به اهداف  در جهتكوششي 



 

دورة پايان را حتي پس از  رهمدي هيأتسازمان و  رمصالح كشور و عموم مردم ايران را در نظر گيرم و اسرا

 .اظهار كنم مقررات وليت خود، حفظ و فقط در چارچوب قانون وؤمس

اي ديأت تومط در نک از اعض اداي موگادخ و تارنخانوادگي درج نا  و نا نامه با موگاد -هتبصر

 .شد دخواد نگهداريشورا  هدبيرخان درو  ،امضامدنره 

وجه ح   و به ديچ ؛ادباشمازمان خدمت در مدنره باند به طور تها  وقت  ديأتاعضاي    11ه ماد

 را تيولغيرد وو نهاددا اعم از دولتي  ،اهدا، باگاهدوليت در مانر دمتگاؤاشتغال نا پذنرش مس

 ندارند. 

 كاد.و پاداش اعضاي ديأت مدنره را شورا تعيين مي ،حقوق، مزانا   12ماده 

راي نب شورا بو ت و ت مدنرهأديپيشاهاد  ، بامدنره ديأتمدنره از بين اعضاي  ديأترئي     13ه ماد

راني رئي  مازمان و باالترنن مقا  اج ،مدنره ديأتماه تعيين خوادد شد. رئي  مدت مي

 .امتازمان م

ي در تا انقضاي دوره عضونت و، بعدداي مدنره براي دوره  ديأتانتخا  مجدد رئي   -1 هتبصر

 ب مانع امت.ديات مدنره 

 كاد.مدنره از بين اعضا انتخا  مي رئي  را ديأت نانب -2 تبصره

 بار تشكيل جلسه ددد. نکماه باند حداقل در مدنره  ديأت   14ه ماد

ي  نانب رئ ا رئي  ناهكه نكي از آنمدنره با حضور حداقل مه نفر از اعضا  ديأتات جلس   15ه ماد

قل حدامدنره با  ديأت. ت هيهات امتأي رح  داراي نک و در عضو  ،نابدرمهيت مي امت،

 معتبر امت.مواف   رأيمه 

ه دنگري برا و ح  رأي خود  تواناد حضور در جلسات ديأت مدنرهاعضاي ديأت مدنره نهي  16ماده 

 واگذار كااد. 

ه أت مدنروليت نانب رئي  ديؤاي امت كه زنر نظر و با مسديأت مدنره داراي دبيرخانه  17ماده 

وادد خدنره كاد. دبيرخانة ديأت مدنره مرجع رمهي اب غ و امتع   م وبات ديأت مفعاليت مي

 .بود

با درج و  ،اي تاظيمه صورتجلسهمدنر ديأت ةمدنره موظف امت براي در جلس ديأتدبير   18ه ماد

 ،در جلسه مطر  شدهموضوعات  ون اتشكيل جلسه، امامي حاضر حلتارنخ و ماعت و م



 

در حاضر اعضاي به امضاي  راجلسه و م وبات كاد، اعضا را ثبت مذاكرات و نظرات  ةخ ص

ي و گذارمدنره به ترتيب تارنخ شهاره ديأت ةدبيرخاندر جلسه برماند. انن صورتجلسه 

 د.خوادد شي نگهدار

ت اي ديئدر مواردي كه نانب رئي  نتواند وظانف دبيري را انجا  ددد، نكي دنگر از اعض -تبصره

 دار خوادد بود.مدنره، مسؤوليت وي را عهده

 ،ذكور باشدمدنره را كه مشهول عااونن مموارد ذنل شورا عضونت درنک از اعضاي ديئت در  19ه ماد

 نهاند: ميقوانين مربوط اقدا   لغو و حسب مورد طب 

ي محروميت از حقوق اجتهاع مباي بردرصورت صدور حكم قطعي از دادگاه صالح كه  -1

 باشد. 

 . قانون زانل گردد 6 كه به تشخيص شورا نكي از شرانط مادرج در مادةدر صورتي -2

 . شوراتشخيص  تخلف از مقررات قانون، اماماامه و نا مانر مقررات مربوط، به -3

 .ص شورابه تشخيمحوله براي انجا  وظانف  رواني الز ي و انتواناني جسه از دمت دادن -4

سة نا شش جلبيش از چهار جلسة متوالي  ،ت مدنرهأدر جلسات دي موجهغيرعد  حضور  -5

 .مال در طول نک متااو 

 

 چهارم فصل

 رئيس سازمانوظايف و اختيارات 
 

 ر مازماناداره امو اختيارات الز  براي كليةامت و  مقا  اجراني مازمانرئي  مازمان باالترنن  20ه ماد

باشد و جز آنچه به موجب قانون نا اماماامه به مرجع دنگري محول شده امت را دارا مي

وقت نا مف ال انطور كلي ع وه بر اختيار امتخدا  و و به نهانادة مازمان نزد كليه مراجع امت

ي و مور داخلاانجا  تها   ، وهاترفيع آنمزانا و حقوق و مهت و شغل و  و تعيين ،كاركاان دائم

ز ني زنرت داراي وظانف و اختيارا و مقررات مربوط،انن اماماامه اداري مازمان در محدودة 

  :بود دخواد

 مدنره.ديأتاجراي م وبات شورا و  -الف



 

 ،يران و تغيمازم ية قرارداددا به نا و انعقاد كل يانجا  در نوع معاملة قطعي، شرطي، رداي، اجار - 

دار وراق بهااد و اماا و و حقوق ، غيرماقولدا نسبت به اموال ماقولاقاله و ابطال آن ،فسخ ،تبدنل

جع نزد كلية مرامازمان به در شكل و نا در شخص حقيقي و حقوقي و تحت درگونه شرانط 

تأمي   گذاري، تأمي  و نا مشاركت درمرمانهمراحل،  در كليةو ربط قضاني و غيرقضاني ذي

 ادداو مازمان. تحق  انواع شركت و مؤمسات دنگر براي انجا  وظانف و

ان راو  يره واقامه و تعقيب و دفاع از درگونه دعوي اعم از حقوقي )مدني( و كيفري و ثبتي و غ -پ

تهامي  وضاني قضاني و غيرقاز آن با داشتن تها  اختيارات راجع به امر دادرمي در كلية مراجع 

ين ادعاي جعل نسبت به ماد طرو و امترداد ماد و تعي، با ح  م الحه و مازشمراحل، 

 ليةكده از طور كلي امتفابدون اختيار صلح و به، ، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داورلجاع

تعيين  اوري،آنين دادرمي، مدني و كيفري و د وانينحقوق و اجراي كلية تكاليف ناشي از ق

الوكاله  يزان حتعيين م ،، اداري و اجرانيدادرميبا ح  توكيل به غير ولو كراراً در امور وكيل 

البه مط ،دعوياقامة دهچاين  ،تعيين م دق و كارشااو، اعتراض به نظر كارشااوو وكيل، 

اع و دف لدعوي متقابطر  خسارت، امترداد دعوي، جلب ثالث و دفاع از دعوي ثالث، اقدا  به 

هلت براي ، اعطاي ممراجع قضانيتوقيف اشخاص و اموال از نا تأمين خوامته، تقاضاي از آن، 

ذ پرداخت مطالبات مازمان، درخوامت صدور برگ اجراني و تعقيب عهليات اجراني و اخ

راجع عم از مادر قبال مطالبات مازمان ماقول و غيرماقول و حقوق مالي محكو  به، تهلک اموال 

 ن در قبال اخذ مطالبات. ادا به مالكو امترداد آن يو دوانر ثبتي و اداري قضان

 دا و مؤمسات مالي.افتتا  حسا  به نا  مازمان نزد بانک -ت

بازار  عاليتفدا به دهراه گزارش تهيه و تاظيم بودجه، ترازنامه، حسا  درآمد و دزناه، برنامه -ث

  .مدنره ديأتن به عهلكرد مازمان و تسليم آاوراق بهادار و 

 ظانف وامور جاري مازمان كه در انن اماماامه صراحتاً جزو و اتخاذ ت هيم نسبت به كلية -ج

 قرار نگرفته امت.مازمان مانر اركان  مسؤوليتهاي

  ود.شانجا  مانر وظانف و مأمورنتهاني كه از طرو شورا نا ديأت مدنره به وي محول مي  -چ

ت به واند قسهتي از اختيارات و ح  امضاي خود را در چارچو  مقرراترئي  مازمان مي -تبصره

 كاركاان مازمان تفونض نهاند.



 

 پنجمفصل 

 بازرس -حسابرس

 

 حسابداران رمهي، ةاز بين مؤمسات حسابرمي عضو جامع بازرو مازمان -حسابرو  21ماده 

ص با تشخيزرو با ا. انتخا  مجدد حسابرودمي شومال انتخا  تومط شورا براي مدت نک 

 شورا ب مانع امت.

 كاد. ااررا ضهن تعيين جانشين برك بازرو -تواند حسابرومي زمان كه بخوادد،شورا در  -1 هتبصر

واب  متا در  اع   كادبه شورا كتباً پذنرش مسؤوليت را  موظف امتبازرو  -حسابرو -2 هتبصر

 ي شود.نگهدارشورا  ةدبيرخاندر  ربوطم

گزارش  اط عات مؤثر بر هبازرو موظف امت درگونه ق ور نا تق ير در ارائ -حسابرو  22ماده 

وط ات مربرعانت قوانين و مقرر نا موارد مربوط به عد  ،مدنرهحسابرمي از موي اعضاي ديأت

 را در گزارش خود ماعك  نهاند. 

 هامجهله ن از مكاتبات مهم خود با مازمان، از اينسخه موظف امتبازرو  -حسابرو  23ماده 

 د.كاارمال و شورا ت مدنره أهاي داخلي را به ديلكاتر همدنرنت در زميا

وبات . پرداخت درگونه وجه خارج از م متبازرو با شورا -حسابرو هالزحهتعيين ح   24ه ماد

 از طرو مازمان مهاوع امت.  وي نا كاركاان بازرو و شركا -شورا به حسابرو

 

 مششفصل 

 سازمان امور مالي

 

 در مال فروردنن ولمال اول، از ا جزبمال مالي مازمان برابر نک مال شهسي امت كه    25ه ماد

ي  تا نخ تأمنابد. مال اول فعاليت مازمان از تارامفاد دهان مال خاتهه مي پانانو در  آغاز

 امفاد دهان مال خوادد بود. پانان

 :امت زنرماابع درآمدي مازمان به قرار    26ه ماد

  .قانون 7ماده داي مذكور در صدور مجوز وثبت اوراق بهادار  درنافتي بابتوه وج -1



 

 اوراق بهادار. ناشران  درنافتي از وجوه -2

و  داي اوراق بهاداردر بورو ت اوراق بهاداربخشي از كارمزد معام  بابتدرنافتي وجوه  -3

  بازار خارج از بورو، بازار مشتقه. كاالني،

 اخت فات اشخاص در مازمان. رميدگي به داي دزناه تبادرنافتي ب وجوه -4

در دا مجوز صان براي آنداي اشخاصي كه مطاب  قانونظارت بر فعاليتوجوه درنافتي بابت  -5

 شده امت.

 .مانر ماابع درآمدي -6

 

ري خاصي داي خود امت و لذا در بودجه عهومي ردنف اعتبامازمان موظف به تأمين دزناه -1تبصره 

 وادد داشت.نخ

 حوه وصول،نمباني محامبه، تعرفه وجوه درنافتي و ماابع درآمدي مازمان، و مآخذ تعيين  -2 هتبصر

نب شورا كه به ت وخوادد بود اي نامهآنينبه موجب مرتبط مانر موارد و  ،داي اجرانيضهانت

 رمد.مي

نتشار ند كثيراالجرادر مال از طرن  انن ماده در ابتداي  مشهولاِعهال  داي قابلنرخ اتتغيير -3ه تبصر

 اط ع عهو  خوادد رميد.  به

داي دهان دا و ذخيرهدا، امته کدرآمدداي مازمان در در مال مالي، پ  از كسر كلية دزناه  27ماده 

 شود.هاي مالي مازمان شااماني ميال به عاوان مازاد )كسري( در حسابها و صورتم

الي قبل مال م ماهآذرباند حداكثر تا پانان به جز مال اول ي در مال مالي مازمان برا هبودج   28ه ماد

 .پيشاهاد گرددتاظيم و به شورا ت مدنره أتومط دي

سبت به ديأت مدنره مي تواند با مجوز شورا ن ،در صورت عد  ت ونب بودجه تومط شورا -1ه تبصر

 دا  نهاند.يشاهادي خود به مأخذ نک دوازددم در در ماه اقپاجراي بودجه 

ه اص حيه تا ده درصد نياز بم و  ردنفهاي بودجه ارقا  در نک از تفاوت پرداختها با  -2تبصره 

  مت.وراشدر ت ونب  براي اص حيه بودجهنيازماد تهيه انن حد از لكن تجاوز  ؛بودجه ندارد

ا داي آن نباشد ببياي شده در بودجة مازمان متاامب با دزناهدرآمدداي پيشكه صورتي در -3ه تبصر

 داي دولت امتفاده نهاند. تواند از محل كهکت ونب شورا مي



 

شاركت منا در اوراق  ،گذاريمپرده بانكهاوجوه مازاد بر نياز خود را در مي تواند مازمان    29ه ماد

 نهاند. گذاريمرمانه مورد تانيد بانک مركزي ج.ا. انران

 تومط مازمان مهاوع امت. انتشار درگونه اوراق بهادار   30ماده 

حسا   مفاصا ةت ونب صورتهاي مالي مازمان براي در دوره مالي تومط شورا به مازل   31ه ماد

 مالي امت. ةت مدنره براي دهان دورأدي

، چكها، كاادانجاد مياوراق تعهدآور، قراردادداني كه تعهد مالي براي مازمان  و امااد   32ه ماد

عضو  از دو و نک عضو رئي ثابت با امضاي اوراق تجاري مازمان،  دا و مانربروات، مفته

  معتبر خوادد بود.مازمان ة مدنر ديأت دنگر

 دو عضو دنگر صاحب امضاء تومط ديأت مدنره تعيين خوادد شد.  -هتبصر

 

 هفتم فصل

 ساير موارد

 

 مت. او اص    تغييروزنران قابل ديأتپيشاهاد شورا و ت ونب  اباماماامه انن     33ه ماد

هد وضوعه خوامبینی نشده در این اساسنامه مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موارد پیش   34 هماد

 بود.

 

 


