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معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران
مدیریت نظارت بر ناشران

اداره نظارت بر ناشران بورسی

فعالیت های  نمودن  نظام مند  هدف  با  ناشران،  و  بورس ها  بر  نظارت  معاونت 
ناشران اوراق بهادار، بورس ها و بازارها و نظارت بر این فعالیت ها ایجاد شده 
است. یکی از مدیریت های سه گانه این معاونت مدیریت نظارت بر ناشران 
مدیریت است.  این  اداره  از سه  یکی  بورسی  ناشران  بر  نظارت  اداره  است. 
طبق ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مهم ترین اهداف 
سازمان بورس و اوراق بهادار »ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و 
کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور در راستای حمایت از 
حقوق سرمایه گذاران« می باشد. از جمله اقدامات الزم جهت تحقق این اهداف، 
بررسی و نظارت بر اطالعات منتشر شده توسط ناشران اوراق بهادار و نظارت بر 
رعایت مقررات توسط ناشران است که این اداره با رویکرد پوشش این هدف در 

حوزه ناشران بورسی ایجاد شده است.
اداره نظارت بر ناشران بورسی با استفاده از سامانه جامع اطالع رسانی ناشران 
)کدال( وظیفه مکانیزه کردن جمع آوری، بررسی و انتشار اطالعات مالی شرکت 
های بورسی را انجام می دهد. سامانه کدال بستر مورد نیاز برای انتشار مستقیم 
و بدون واسطه اطالعات ناشران اوراق بهادار و افشای عمومی آن و همچنین 
افزایش شفافیت اطالعاتی از طریق کاهش دوره زمانی تهیه و انتشار اطالعات و 

افزایش دقت در محاسبات و کنترل ها را فراهم می نماید.
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•

•

اهم وظایف اداره نظارت بر ناشران بورسی به شرح ذیل است:
1- بررسی و نظارت بر پیش بینی عملکرد ساالنه شرکت اصلی و 
تلفیقی گروه و صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع 3، 6 و 9 ماهه 
و اظهار نظر حسابرس بر پیش بینی بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه و 

صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه 
2- بررسی و نظارت بر صورت های مالی ساالنه حسابرسی شده 

شرکت اصلی و تلفیقی گروه 
3- مکاتبه با ناشران و درخواست اطالعات شفاف سازی 

4- صدور تأییدیه مالیاتی اوراق بهادار و بورس های کاالیی
5- گزارش عدم ارائه اطالعات و موارد تخلف از دستورالعمل اجرایی 
افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به واحد حقوقی 

سازمان
6- شرکت در مجامع عادی سالیانه و فوق العاده ناشران بورسی جهت 

نظارت بر رعایت مقررات و اعالم نظرات سازمان 
7- بررسی و ارائه گزارش در رابطه با شرکت های مطرح شده در هیأت 

پذیرش اوراق بهادار
8- ارائه گزارش به هیأت پذیرش در خصوص درخواست های شرکت 

بورس اوراق بهادار تهران )تعلیق و لغو پذیرش(
9- ارائه رتبه بندی ناشران بر اساس شفافیت و قابلیت اتکاء در هر 

دوره سه ماهه
10- اعالم ایجاد فایل افزایش سرمایه به شرکت سپرده گذاری و اعالم 
پاره سهام ناشی از انجام افزایش سرمایه به ناشر و همچنین اعالم تعداد 
و درخواست ایجاد کد نماد معامالتی حق تقدم استفاده نشده از شرکت 
سپرده گذاری به همراه اعالم تعداد صحیح حق تقدم استفاده نشده و 

کد معامالتی ایجاد شده بابت حق تقدم استفاده نشده به ناشر
11- پاسخ به سؤاالت و شکایات ارگان ها و سایر مراجع نظارتی 

12- ارائه پاسخ مکتوب به شکایت سهامداران )مستقیم و غیر مستقیم(

وظایف

مستندات قانونی

13- محاسبه و انتشار سهام شناور آزاد شرکت ها در مقاطع 3 ماهه
14- بازدید دوره ای از طرح های شرکت ها و مشاهده مراحل پیشرفت 

آنها 
15- دریافت سایر اطالعات از ناشران و انتشار آنها )کمیته حسابرسی، 

کنترل های داخلی و ...(
16- اعالم روزانه نمادهای قابل بازگشایی به معاونت نظارت بر بازار 

شرکت بورس اوراق بهادار تهران
17- نظارت بر افشای فوری اطالعات مهم توسط ناشر بورسی که بر 
قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه گذاران تأثیر بااهمیت داشته 

باشد

در حال حاضر، مهم ترین قوانین مرتبط با اداره نظارت بر ناشران 
بورسی به قرار زیر است:

الف ـ قانون بازار اوراق بهادار در جمهوری اسالمی ایران )مصوب 
)1384/09/01

ب - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل 
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ج - دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد 
سازمان )مصوب 1384/05/03(

د  - دستورالعمل انضباطی ناشران )مصوب 1387/11/12(
ه  - دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران 

و  - ضوابط نحوه محاسبه سهام شناور آزاد ناشران پذیرفته شده 
)مصوب 1389/05/11 شورای عالی بورس(

ز  - دستورالعمل اجرایي نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار 
تهران 
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