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معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران
مدیریت نظارت بر بورس ها

اداره امـور بورس هـا و بازارهـا

ایران، مهم ترین  اوراق بهادار جمهوری اسالمی  بازار  بر اساس ماده )2( قانون 
شفاف،  بازار  توسعه  و  حفظ  ساماندهی،  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  اهداف 
منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور در راستای 
حمایت از حقوق سرمایه گذاران است. در راستای تحقق اهداف فوق، ماموریت 
»اداره امور بورس ها و بازارها«، نظارت بر تأسیس و فعالیت بورس ها و شرکت های 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و رعایت قوانین و مقررات در آن ها 

است. 

• درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس بورس ها، بازارهای 
و  بهادار  اوراق  بورس و شرکت های سپرده گذاری مرکزی  از  خارج 

تسویه وجوه
و  بورس  از  بازارهای خارج  بورس ها،  اساسنامه  پيشنهاد  و  بررسی 
شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نظارت 

بر فعاليت آنها

• وظایف قانونی

• اتخاذ تدابير الزم جهت پيش گيري از وقوع تخلفات در حوزه فعاليت 
بورس ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت های  سپرده گذاری  مرکزی  
اوراق بهادار و تسویه وجوه و حمایت  از حقوق و منافع سرمایه گذاران 

دربازار  اوراق  بهادار
• اعالم آن دسته از تخلفات در حوزه فعاليت بورس ها، بازارهای خارج 
از بورس و شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 

با توجه به رسالت سازمان و به منظور همگامی با مأموریت و اهداف سازمان، اداره ی امور بورس ها و بازارها، دارای 
اهداف زیر است:
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برنامه ها •

وجوه که اعالم آن ها طبق این قانون بر عهده سازمان است.
حوزه  در  نظارتي  و  سياست گذاري  نهادهاي  سایر  با  همكاري   •
سپرده گذاری  شرکت های  و  بورس  از  خارج  بازارهای  بورس ها، 

 مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
• پيشنهاد سقف نرخ هاي خدمات و کارمزدهاي بورسها، بازارهای 
و  بهادار  اوراق  بورس و شرکت های سپرده گذاری مرکزی  از  خارج 

1- انجام اقدامات الزم درخصوص صدور، تعليق یا لغو مجوز بورس ها، 
بازارهای خارج  از بورس و شرکت های سپرده گذاری  مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه و پيگيری وظایف محوله در زمان راه اندازی، 

تعليق یا توقف فعاليت  آنها 
2- نظارت  مستمر بر فعاليت  بورس ها، بازارهای خارج  از بورس و 
شرکت های سپرده گذاری  مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ازحيث 
رعایت  اصول  راهبری شرکتی، انتشار اطالعات بازار، برگزاری مجامع، 
صدور مجوزها، وضع مقررات جدید و سایر احكام مقرر درقانون و 

مقررات.
بورس ها،  در  سمت  متقاضيان  مدارک  و  اطالعات  دریافت   -3
بازارهای خارج از بورس و شرکت های سپرده گذاری  مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه، بررسی و پيگيری به منظور تصميم گيری در 

مورد صالحيت آنها
4- نظارت بر فعاليت بورس ها، بازارها و شرکت های سپرده گذاری 
اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص رعایت قانون،   مرکزی 

تسویه وجوه
نظارت بر حسن اجراي قانون و مقررات مربوط در حوزه بورس ها، 
بازارهای خارج از بورس و شرکت های سپرده گذاری  مرکزی اوراق 

بهادار و تسویه وجوه
• پيشنهاد آیين نامه ها، دستور العمل  ها و مقررات الزم براي اجراي 

قانون در حوزه وظایف اداره
• پيگيري توسعه بازارها و ابزارهاي جدید

مقررات و الزامات اساسنامه ای آنها از جمله: 
پذیرش اوراق بهادار داخلی و خارجی

سرمایه گذاری اشخاص خارجی 
 به کارگيری ابزارهای مالی 

عرضه اوراق بهادار پذیرفته  شده بورس مربوط در بازارهای خارجی
5- بررسی و نظارت مستمر بر سيستم های خود تنظيم گری بورس ها، 
بازارهای خارج  از بورس و شرکت های  سپرده گذاری  مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه و حصول اطمينان از استقرار سيستم های مناسب 

مطابق قانون و مقررات
استقرار  خصوص  در  دوره ای  تحليلی  گزارش های  تهيه   -6
سيستم های خود تنظيم گری مناسب در بورس ها، بازارهای خارج از 
بورس و شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 

و ارسال به مراجع ذیربط
7- انجام پيگيری های الزم در خصوص تسهيل و تقویت اقدامات 
نظارتی مربوط به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت های 

با توجه به اهداف تعیین شده، برنامه ها و مسؤولیت های این اداره به شرح زیر است:
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سپرده گذاری  مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
8- پيگيری و تهيه گزارش مربوط  به شكایات  دریافتی درخصوص 
مدیریت بورس ها، بازارهای خارج  از بورس و شرکت های سپرده گذاری  

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
9- تهيه گزارش های کارشناسی در خصوص موارد بااهميت نقض 
و  بورس  از  خارج  بازارهای  بورس ها،  سوی  از  مقررات  و  قانون 
شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و ارجاع 

به مراجع ذیصالح 
10-  تهيۀ گزارش هاي ادواري در مورد وضعيت بازار اوراق بهادار

11-  تهيه گزارش های تحليلی دوره ای از عملكرد بورس ها، بازارهای 
خارج از بورس و شرکت های سپرده گذاری  مرکزی اوراق بهادار و 

تسویه وجوه و ارسال تمام یا بخشی از آن به مراجع ذیربط
12-  ارتباط و هماهنگی با نهادهای مرتبط داخل و خارج از سازمان 
در امور مرتبط با بورس ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت های 

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

الف( گروه بازار فیزیکی
اهم فعاليت های گروه بازار فيزیكی به شرح زیر است:

بازار  حوزه  در  نظارت  تحت  نهادهای  ساالنه  عملكرد  ارزیابی   .1
فيزیكی

13-  تهيه گزارش و ارائه پيشنهاد درخصوص سقف  کارمزدهاي 
بورس ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت های سپرده گذاری  مرکزی 

اوراق بهادار و تسویه وجوه
بازارهای خارج  از بورس و شرکت های  از بورس ها،  بازرسی    -14
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت دوره ای و 

حسب مورد براساس شكایت دریافتی
15-  بررسی مقررات پيشنهادی بورس ها، بازارهای خارج از بورس 
و شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و ارائه 

نظرات اصالحی در این خصوص به مراجع ذیصالح
16- پيشنهاد آیين نامه ها، دستور العمل  ها و مقررات الزم براي اجراي 

قانون در حوزه وظایف اداره
17- مدیریت و هماهنگي جهت توسعه ابزارهاي قابل معامله در 

بورس ها
18- پيگيري ایجاد بازارهاي جدید معامالتي در بورس ها 

2. نظارت مستمر بر فرآیندهای قبل معامالت، حين معامالت و پس 
از معامالت در بازار فيزیكی بورس های کاالیی

3. تطبيق عمليات بازار با آیين نامه ها و دستورالعمل های مرتبط در 

گروه های کاری •
انجام اهداف و برنامه های فوق در این اداره در قالب دو گروه به شرح فعالیت ذیل تقسیم بندی می شود:
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بورس های کاالیی و بورس اوراق بهادار تهران
4. تهيه و تكميل گزارش های کارشناسی نظارتی مربوط به بورس های 

کاالیی
5. بررسی مستندات پذیرش کاالها جدید ارسالی توسط بورس های 

کاالیی و اظهار نظر جهت ارائه به هيات پذیرش
6. صدور مجوز عرضه کاالهای مشابه در بورس های کاالیی 

7. تهيه نامه معافيت مالياتی برای شرکت های عرضه کننده کاالهای 
پذیرش شده در بورس های کاالیی بر اساس قانون توسعه ابزارها، 

بازارها و نهادهای مالی
قراردادهای جدید  بعد معرفی  از  بازار  بررسی توسعه موضوعی   .8

معامالتی و پيشنهاد آن
9. تدوین قوانين و مقررات جدید و اصالح موارد موجود حسب مورد

10. تشخيص  و تهيه گزارش کارشناسی برای ناهنجاری بازار در 
بورس های کاالیی

ب( گروه مشتقه
این گروه وظایف ذیل را به انجام می رساند:

1. ارزیابی عملكرد ساالنه نهادهای تحت نظارت در حوزه بازار مشتقه
2. طراحی بازارها و ابزارهای مالی مناسب و امكان سنجی راه اندازی 

و توسعه آن ها
اصالح  و  مقررات جدید  و  آیين نامه ها، دستور العمل  ها  پيشنهاد   .3

آیين نامه ها، دستور العمل  ها و مقررات موجود حسب مورد
4. همكاری و پيگيری راه اندازی بستر نرم افزاری مناسب جهت پياده 

11. بررسی معامالت از حيث دستكاری و بررسی شایعات و اخبار و 
تاثير آنها بر وضعيت بازار بورس های کاالیی

12. دریافت گزارش های تخلف و یا ناهنجاری های بازار در بورس های 
کاالیی از منابع خارجی و بررسی و پيگيری آنها

13. ارسال گزارش های تخلفات بورس های کاالیی به مراجع ذیصالح
ارتكاب  حداقل سازی  جهت  در  پيشگيرانه  راهكارهای  ارائه   .14

تخلفات در بازار بورس های کاالیی
15. تهيه گزارش های آماری- تحليلی در حيطه بازار فيزیكی

با  مرتبط  سازمان  از  خارج  و  داخل  مكاتبات  به  پاسخگویی   .16
بورس های کاالیی

17. پاسخگویی به نامه های دریافتی از نهادهای مرتبط  
18. بررسی رویه های موجود و پيشنهاد اصالح آنها

19. شرکت در مجامع بورس ها، فرابورس و شرکت سپرده گذاری و 
نظارت بر روند اجرای مجامع 

سازی فرآیند اجرایی و نظارتی ابزارهای پيشنهاد شده
5. نظارت بر عمليات و اجرای قوانين و مقررات مصوب مربوط به 
بورس ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت سپرده گذاری  مرکزی 

اوراق بهادار و تسویه وجوه در حوزه ابزار مشتقه
6. بررسی رویه های موجود و پيشنهاد اصالح آنها

7. تهيه گزارش های آماری- تحليلی در حيطه بازار مشتقه
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