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معــاونت نظـارت بـر بورس هــا و ناشــران
مدیـریت نظارت بـر بـازار اولیـه

اداره تمرکـز اطالعــات
 نـهادهــای عمـومــی

ایجاد  بهادار،  اوراق  و  بورس  کلی سازمان  مأموریت 
از  بهادار  اوراق  برای سرمایه گذاری در  امن  محیطی 
بازار  در  مشارکت کنندگان  فعالیت  بر  نظارت  طریق 
شرکت های  و  عام  سهامی  شرکت های  سرمایه، 
امر  این  است.  اساسی  قانون   44 اصل  در  مندرج 
اوراق  بازار  قانون  اجرای  بر حسن  نظارت  طریق  از 
بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه 1384 
و همچنین سیاست های کلی اصل )44( ممکن شده 

است. 
از این رو، به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین 
قانونی موضوع  تکالیف  و  اولیه  بازار  در حوزه  موجود 
ماده )6(  »قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل 
و چهارم قانون اساسی« مصوب 25 خرداد 1387 و 
اصالحیه های بعدی آن اداره تمرکز اطالعات نهادهای 

عمومی تشکیل شده است.
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•
• اهداف و وظایف قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
چهل و چهارم قانون اساسی و اصالحیه های بعدی آن 

بنگاه های  و  مالی شرکت ها  1. دریافت اطالعات و گزارش های 
اقتصادی مشمول

2. بررسی و نظارت بر اطالعات و گزارش های مالی شرکت ها و 
بنگاه¬های اقتصادی مشمول

3. ارائه راهنمایی و توصیه های ضروری به شرکت ها و بنگاه¬های 
اقتصادی مشمول در خصوص رعایت قانون و مقررات بازار اوراق 

بهادار و بهبود وضعیت اطالع رسانی
4. تهیه گزارش های الزم در خصوص موارد عدم رعایت قانون و 
مقررات بازار اوراق بهادار توسط شرکت ها و بنگاه¬های اقتصادی 

مشمول و  ارائه آن به مراجع ذی صالح،
5. بهینه سازی رویه های موجود جهت افزایش توانایی سازمان به 

منظور نظارت هرچه کامل تر
6. ارتباط و هماهنگی با نهادهای مرتبط داخل و خارج از سازمان در 

امور مرتبط با شرکت ها و نهادهای مشمول
7. پیشنهاد آیین نامه ها، دستور العمل  ها و مقررات الزم براي اجراي 

قانون در حوزه وظایف اداره

اهداف و وظایف

•  اهداف و وظایف ناشی از قوانین و مقررات حوزه بازار 
اولیه  

1. ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار سرمایه ای معاف 
از ثبت و نظارت بر آن

2. اتخاذ تدابیر الزم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات در حوزه بازار 
اولیه و حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار

3. اعالم آن دسته از تخلفات در حوزه انتشار اوراق بهادار سرمایه ای 
معاف از ثبت که اعالم آن ها طبق این قانون بر عهده سازمان است

4. همکاری با سایر نهادهای سیاست گذاری و نظارتی در حوزه انتشار 
اوراق بهادار سرمایه ای معاف از ثبت

5. نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات مربوط در حوزه انتشار 
اوراق بهادار سرمایه ای معاف از ثبت

6. پیشنهاد آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات الزم برای اجرای 
قانون در حوزه وظایف اداره

7. تشکیل بانک اطالعاتی اطالعات مالی از شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی مندرج در قانون 
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1. رونوشت آخرین اساسنامه شرکت با امضای مدیر عامل و ممهور 
به مهرشرکت

2. رونوشت آخرین روزنامه رسمی شرکت شامل اسامی اعضاء هیأت 
مدیره، سمت اعضاء و صاحبان امضاء مجاز شرکت با امضاء مدیر 

عامل و ممهور به مهر شرکت
درصد  یا  و سهم الشرکه  سهام  ترکیب صاحبان  آخرین  ارسال   .3
مالکیت در سربرگ شرکت با امضاء مدیر عامل و ممهور به مهر 

شرکت 

1. فرم تکمیل شده تقاضای تأسیس و ثبت اوراق بهادار )فرم ت - 1(
2. ارائه فرم معافیت از ثبت سهام در دست انتشار شرکت سهامی عام 

در شرف تأسیس )فرم م-1(
3. اظهار نامه ثبت شرکت ها

4. ارائه گواهی  تائید نام شرکت از اداره ثبت شرکت ها
5. طرح اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام/ تعاونی سهامی 
نزد  شده  ثبت  سهامی عام  )هلدینگ(  مادر  و  سرمایه گذاری  عام/ 

سازمان بورس و اوراق بهادار
6. ارائه گواهی بانکی مبنی بر افتتاح حساب بانکی به  نام شرکت در 
شرف تأسیس و تأیید واریز وجوه مربوط به مؤسسان شرکت )فرم 

ح-1(
7. طرح اعالمیه پذیره نویسی شرکت در شرف تأسیس فرم نمونه 

• مدارک مورد نیاز جهت اجرای اصل )44 ( قانون اساسی

• مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت سهامی عام معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مدارک مورد نیاز •

عملیاتی  درآمدهای  یادداشت  و  زیان  و  سود  رونوشت صورت   .4
آخرین سال مالی حسابرسی شده

5. اعالم شناسه ملی، شماره اقتصادی، معرفی مدیر عامل و باالترین 
امضاء  و  الکترونیکی  گواهی  دریافت  جهت  شرکت  مالی  مقام 
دیجیتالی. )جهت ارسال سایر اطالعات مورد نیاز حسب قانون مذکور 
در سربرگ شرکت با امضاء مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره ممهور 

به مهر شرکت اقدام شود(.

)پ -1(
8. طرح کسب و کار یا امکان سنجی برای انجام سرمایه گذاری های 

برنامه ریزی شده و انجام فعالیت ها منطبق با طرح اساسنامه
9. ارائه صورت جلسه هیأت   مؤسس مبنی  بر انتخاب نماینده هیأت 

مؤسس
آخرین  مؤسس،  حقوقی  اشخاص  از  یک  هر  تأسیس  آگهی   .10
روزنامه رسمی آن ها درخصوص تغییرات شرکت به  همراه آخرین 

صورت های مالی حسابرسی شده
11. اظهار نامه مشاور حقوقی درخصوص رعایت قوانین و مقررات در 

تشکیل شرکت و عرضه عمومی  
12. اگر تاسیس شرکت به صورت تعاونی سهامی عام باشد موافقت 

نامه تشکیل شرکت توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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1. ارسال آخرین صورت های مالی حسابرسی شده
2. ترکیب سهامداران شرکت بر اساس اشخاص حقوقی و حقیقی

3. ارسال صورت جلسه مجمع مورد نظر به همراه لیست سهامداران 
حاضر

4. ارسال اساسنامه ثبت شده شرکت سهامی عام

1. فرم تکمیل شده استعالم ثبت )الف -3 (
تبدیل  در خصوص  فوق العاده  عمومی  مجمع  صورت جلسه   .2
شخصیت حقوقی شرکت )با رعایت مفاد مادة 279 قانون اصالح 

قسمتی از قانون تجارت(
فو ق العاده  عمومی  مجمع  مصوب  اساسنامه  نسخه  دو  ارائه   .3
)اساسنامه مصوب مجمع باید مطابق با اساسنامه نمونه شرکت های 
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. اگر شرکت نهاد  
مالی باشد، اساسنامه مصوب مطابق با اساسنامه نمونه شرکت های 
سرمایه گذاری سهامی عام/ تامین سرمایه که ضمن تائید مدیریت 
نظارت بر نهادهای مالی اعضاء هیأت  رئیسه مجمع تمامی صفحات 

اساسنامه را امضاء نمایند(. 

• مدارک مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورت جلسات مجامع 

• مدارک مورد نیاز جهت تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام 

4. صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به دو دوره مالی اخیر
5. اعالمیه تبدیل شخصیت حقوقی شرکت که به امضاء دارندگان 

امضای مجاز شرکت رسیده باشد   )فرم  پ-5 (
6. صورت دارایی های شرکت که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و 

غیرمنقول بوده و به تأیید کارشناس رسمی رسیده باشد
افزایش سرمایه 5 سال گذشته  به  7. مدارک و مستندات مربوط 

شرکت شامل گزارش توجیهی و سایر موارد 
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1.  ارائه گزارش هیأت  مدیره به مجمع عمومی فوق  العاده در خصوص 
توجیه افزایش سرمایه به  همراه اظهارنظر بازرس قانونی  نسبت به 

گزارش توجیهی افزایش سرمایه
2. ارائه صورت جلسه مجمع عمومی فوق  العاده با دستور  جلسه افزایش 

سرمایه به همراه لیست سهامداران حاضر در مجمع
3. طرح آگهی پذیره نویسی سهام در دست انتشار

4. صورت  جلسه هیأت  مدیره درخصوص تصویب و اجرای نمودن 
انجام افزایش سرمایه 

5. فرم تکمیل شده تأییدیه بانک درخصوص مانده حساب افزایش 

1. ضمن ارسال مدارک و مستندات ردیف های 1، 2 ، 4 ، 8 ،9  
فوق الذکر مدارک تکمیلی زیر ارسال گردد:

کارشناسان  کانون  منتخب  کارشناسان  هیأت  درخواست  نامه   .2
رسمی دادگستری یا مرکز مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه 

قضائیه و معرفی کارشناسان منتخب توسط کانون مربوط
3. پاسخ نامه کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز مشاوران 

حقوقی در خصوص معرفی کارشناس رسمی دادگستری مربوط 

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 

سرمایه در پایان پذیره نویسی )فرم ح-5(
6. تاییدیه بازرس قانونی در خصوص میزان مطالبات تبدیل شده به 

سرمایه
7. ارائة صورت های مالی حسابرسی شده به همراه اظهار نظر حسابرس 

و بازرس قانونی شرکت 
8. درصورت ایجاد حق تقدم استفاده نشده، ضروری است فرم پ - 4 

تکمیل شود.
9. آخرین صورت  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

4. ارائة گزارش هیأت کارشناسی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی ها 
5. برای هر طبقه از دارایی ها باید از هیأت کارشناسی دارای تخصص 
مرتبط با دارایی های مورد تجدید ارزیابی استفاده شده باشد. همچنین 
به منظور استفاده از آیین نامه اجرایی مادة 17 قانون حداکثر استفاده از 
توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، دارایی های شرکت 

باید در سال  94 تجدید ارزیابی شده باشد.  
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 راهنمای تکمیل فرم های یاد شده  در سایت رسمی سازمان به آدرس
www.seo.ir بخش نظارت بر بازار اولیه، زیر بخش اداره تمرکز 

اطالعات نهاد های عمومی در دسترس است.

1. فرم تکمیل شده تقاضای ثبت شرکت سهامی عام نزد سازمان 
)ت -3 (

2. فرم تکمیل شده بیانیه ثبت شرکت سهامی عام )ب-   3(
3. ارائه یک نسخه اساسنامه مصوب مجمع عمومی فو ق  العاده که در 

بند 3 سرفصل تبدیل شخصیت حقوقی اشاره شد
4. صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به دو دوره مالی اخیر

• مدارک ثبت شرکت بر اساس الزام ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا. و پذیرش در یکی از بازارهای 
متشکل بورس

5. آخرین صورت جلسه مجمع عمومی  عادی سالیانه
6. آگهی ثبت انتخاب اعضاء هیأت  مدیره و تعیین سمت آن ها

7. یک نسخه از گزارش  فعالیت هیأت  مدیره برای ارائه به مجامع 
عمومی عادی سالیانه مربوط به دو دوره اخیر

8. رونوشت تعهد سهامدار عمده مبنی بر عرضه سهام شرکت در 
فرآیند عرضه اولیه
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