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•

معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران
مدیریت نظارت بر ناشران

اداره نظارت بر ناشران فرابورسی

معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران، با هدف نظام مند نمودن فعالیت های 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 است. اداره 
نظارت بر ناشران فرابورسی زیر نظر این مدیریت فعالیت می کند. این اداره در 
راستای ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا با هدف بررسی و نظارت بر اطالعات 
منتشره توسط ناشران اوراق بهادار و نظارت بر رعایت مقررات توسط ناشران 
فرابورسی ایجاد شده است. ناشران تحت نظارت این اداره را می توان به سه 
طبقه شرکت های صرفا ثبت شده، شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس 
و شرکت های پذیرفته شده در فرابورس طبقه بندی نمود که هر طبقه الزامات 

اطالع رسانی خاص خود را داراست.

• نظارت بر حسن اجراي قانون و مقررات مربوط در حوزه ناشران 
• بررسی و اعالم تخلفات در بازار سرمایه بر مبنای قانون بازار اوراق 

بهادار به مراجع ذی صالح 
• الزام بورس ها و ناشران اوراق بهادار برای انتشار اطالعات مالی بر 

اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و بین المللی، 

اهداف

• پیشنهاد دستورالعمل ها، آیین نامه ها و مقررات الزم در جهت اجرای 
قانون توسط ناشرانی که اوراق بهادار آن ها نزد سازمان به ثبت رسیده 

است
• همكاري با سایر نهادهاي سیاست گذاري و نظارتي درحوزه ناشران 
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الف( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 
ماده 7 بند 18- بررسي و نظارت بر افشاي اطالعات بااهمیت 

توسط شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان
بهادار،  اوراق  ناشراِن  بورس ها،  ماده 41- سازمان موظف است 
کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاري، و 
کلیه  تشكل هاي فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس 
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي کشور، اطالعات جامع 

فعالیت خود را انتشار دهند.
را  مالي  است صورت هاي  موظف  بهادار  اوراق  ناشر   -42 ماده 
گزارش دهي  و  حسابداري  استانداردهاي  قانوني،  مقررات  طبق 
مالي و آیین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرایي که توسط سازمان 

ابالغ مي شود، تهیه کند.
از  را  خود  بهادار  اوراق  انتشار  مجوز  که  ناشري  هر   -45 ماده 

مستندات قانونی و وظایف •

را  زیر  موارد  حداقل  است  مكلف  است،  کرده  دریافت  سازمان 
تعیین خواهد شد،  توسط سازمان  اجرایي که  طبق دستورالعمل 

به سازمان ارائه نماید:
1. صورت هاي مالي ساالنه حسابرسیشده.

2. صورت هاي مالي میاندوره اي شامل صورت هاي مالي 6 ماهه 
حسابرسي شده و صورت هاي مالي سه ماهه

3. گزارش هیأت  مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس
با اهمیتي بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم  اثر  4. اطالعاتي که 

سرمایه گذاران دارد

اداره نظارت بر ناشران فرابورسی، در جریان رسیدگی به امور محوله مطابق قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا.، قانون توسعه ابزارها 
و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون برنامه پنجساله 
پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران، قانون مالیات های مستقیم، دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده 
نزد سازمان، دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران، دستورالعمل انضباطی ناشران و دستورالعمل معامالت 

عمل می نماید. 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  الف

مهم ترین قوانین مرتبط با وظایف و اختیارات این اداره به قرار زیر است: 
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ب( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
و  بهادار  اوراق  ناشران  مالی،  نهادهای  مدیران   -13 ماده 
تشكل های خودانتظام شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل 
صالحیت  از  و  بوده  مؤثر  کیفری  قطعی  محكومیت  فاقد  باید 
حرفه ای الزم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صالحیت 
حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب 
آنان به سمت های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب 
شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صالحیت 
حرفه ای مدیران مذکور صرفًا از حیث تحصیالت و سوابق تجربی 
مرتبط و همچنین نحوه سلب صالحیت آنها توسط سازمان، به 
موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس 

و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
ماده 99- به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و 
ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام مي شود. 
سایر تدابیر ساماندهي، مطابق ماده )4( قانون بازار اوراق بهادار 

جمهوري اسالمي ایران مصوب 1384 است.
الف( کلیه اشخاصي که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام 
کرد ه اند، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابالغ این قانون مكلفند 
نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. 
عدم ثبت، تخلف محسوب مي شود و لیكن مانع از اجراي تكالیف 
قانوني براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار 

ثبت شده نزد سازمان مذکور باید اطالعات مالي خود را براساس 
جمهوري  بهادار  اوراق  بازار  قانون   )45( ماده  در  مقرر  ترتیبات 

اسالمي ایران منتشر نمایند.
ب( معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها 
مقررات  رعایت  با  و  مجوز  داراي  بورس  از  خارج  بازارهاي  و 
معامالتي هر یك از آن ها حسب مورد امكان پذیر بوده و معامله 

اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

د( قانون مالیات های مستقیم
ماده 143-  معادل ده درصد )1۰%( از مالیات بر درآمد حاصل 
شده  پذیرفته  کاالیی  بورس های  در  که  کاالهایی  فروش  از 
درآمد  بر  مالیات  از   )%1۰( درصد  ده  و  می رسد  فروش  به  و 
داخلی  بورس های  در  معامله  برای  آن ها  شرکت هایی که سهام 
یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد )5%( از مالیات بر درآمد 
شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بازار خارج از بورس 
تا سالی که  از سال پذیرش  پذیرفته می شود،  یا خارجی  داخلی 
بازارها  یا  از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها 
شرکت هایی  می شود.  بخشوده  سازمان  تأیید  با  نشده اند  حذف 
یا  خارجی  یا  داخلی  بورس های  در  معامله  برای  آنها  سهام  که 
بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی 
درصد  بیست  حداقل  سازمان  تأیید  به  مالی  دوره  پایان  در  که 
)2۰%( سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیت های 

فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

قانون مالیات های مستقیم د 

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه  ج

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ب
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فعالیت ها و اقدامات•

شرکت های تحت نظارت، اطالعات مقرر در قانون بازار و دستورالعمل 
اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان را پس از 
اخذ گواهی امضای دیجیتال )توکن( در سامانه اطالع رسانی ناشران 
)سایت کدال( به دو طریق انتشار مستقیم اطالعات و انتشار اطالعات 
پس از تایید سازمان بورس، افشا می نمایند. فرایند نظارت بر اطالعات 

شرکت ها به شرح ذیل است:
• انتشار به عموم اطالعات از سوی ناشر در سامانه کدال یا ارائه به 

سازمان بورس و افشا پس از بررسی های الزم
• بررسی خودکار توقف نماد معامالتی بالفاصله پس از ارائه اطالعات 
از سوی ناشر و توقف خودکار در صورت تغییرات بااهمیت اطالعات 
یا توقف بر اساس اطالعات بااهمیت ارائه شده به سازمان که منجر 

به توقف نماد معامالتی می شود
• بررسی پس از افشا از سوی کارشناسان و تكمیل چك لیست های 

مربوط
کارشناسان  سوی  از  لیست ها  و چك  اطالعات  مجدد  بررسی   •

مسؤول
• ارسال چك لیست ها به رئیس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی

• ارائه گزارش ها حسب مورد به ناشر، حسابرس، ادارات پیگیری 
تخلفات، حقوقی، نظارت بر بازار و سایر ارگان های مربوط

• پیگیری مكاتبات توسط کارشناسان جهت اصالح و ارائه اطالعات 
درخواستی از سوی ناشر

• انتشار اطالعات درخواستی و اطالعیه اصالحی از سوی ناشران 
در سامانه کدال

نمادهای  برای  الزم  بررسی های  از  پس  نماد  بازگشایی  اعالم   •
معامالتی که به صورت خودکار متوقف شده اند.

خدمات و برون دادها•

در راستای انجام مؤثرتر وظایف محوله، این اداره وظایف متعددی را 
به انجام می رساند که از جمله آنها می توان به حضور در کلیه مجامع 
شرکت های تحت نظارت جهت نظارت بر رعایت قوانین، مقررات و 
ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تصمیمات متخذه در 
مجامع، برگزاری جلسات متعدد با شرکت ها و حسابرسان برای آشنایی 
بیشتر آنان با مقررات، تبیین کامل مقررات در مجامع، فرهنگ سازی 
و کمك به ایجاد زیر ساخت برای شرکت های فرابورسی در راستای 
پرنمودن خألهای اطالعاتی، مكاتبات متعدد با شرکت ها و یادآوری 
وظایف و مسؤولیت ها و هماهنگی نزدیك با شرکت فرابورس ایران 

اشاره کرد. 
همچنین از جمله وظایف نظارتی این اداره، گزارش نمادهای متوقف 
شرکت های پذیرفته شده در فرابورس ایران به صورت هفتگی، اعالم 
سهام شناور ناشران در مقاطع سه ماهه، صدور تأییدیه مالیاتی طبق 
درخواست شرکت ها،  به  بنا  مالیات های مستقیم  قانون  ماده 143 
از  اطالع رسانی  و  افشا  کیفیت  نظر  از  شرکت ها  رتبه بندی  اعالم 
طریق سامانه اطالع رسانی ناشران )کدال(، انجام اقدامات الزم جهت 
پذیرش و درج شرکت ها در بازار فرابورس و همچنین حضور در کمیته 

عرضه اولیه اوراق بهادار سرمایه ای و بدهی در فرابورس است.
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