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  اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهاداراساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
 

 

بنا به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و بهه  41/41/4831هیئت وزیران در جلسة 
 -4831مصهو   –( قانون بازار اوراق بهادار جمههوری اسهیمی ایهران 5استناد تبصره ماده )

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

 

 

 فصل اول

 كليات 
  

مجلال   4831اوراق بهادار جمهوري اسالمم  ارالران مبالو   بازار قانون (5)در اجراي ماده  4ماده 

سالازمان بالورو و اوراق اساسالاامه  ؛دوشال مال ناميده  " قانون"  ،ارن پ  ازشوراي اسمم  كه 

انجالا   تحقال  ادالداو و ماظوربالهشود، م ناميده  "سازمان"كه در ارن اساساامه اختباراً بهادار 

به شالر  زرالر  داي اوراق بهادار و كاالر بورواز جمله نظارت  وظارف تعررف شده در قانون،

 باشد.م 

كار بهنيز در ارن اساساامه  ،قانون رکدر مادة  تعررف شدهاختباري  دايهواژو اصطمحات  1 هماد

 شود. برده م 

آن به غيردولت  است و مقررات مال ، معاممت ، اداري و استخدام   عموم مؤسسه سازمان  8 هماد

 رسد. تبورب شورا م 

 است.امحدود ناز تاررخ تأسي   سازمانمدت فعاليت   1 هماد

 باشد. م  223خيابان حافظ، شماره  آننشان   ، ودر تهران استسازمان مركز اصل   5 هماد



 

آن و چگونگ  ارفاي تعهدات پ  از انحمل،  هايداراريال و تكليف اموانحمل سازمان و تعيين  6ماده 

 به موجب قانون خوادد بود.

 



 

 فصل دوم

 اركان سازمان
 

 اد از:تاركان سازمان عبار   7 هماد

 شورا -الف

 مدرره ديأت - 

 رئي  سازمان -پ

 بازرو -حسابرو -ت

 رد.( قانون را برعهده دا1انجا  وظارف مذكور در مادة )شورا    3 هماد

تواند در شرارط اضطراري برخ  از ماظور حفظ ثبات و آرامش بازار اوراق بهادار، شورا م به -تبصره

نامه تشخيص شرارط اضطراري و نيز حدود اختيارات خود را به رئي  شورا تفورض نمارد. آرين

 .اختيارات قابل تفورض به رئي  شورا به تبورب شورا خوادد رسيد

 

 سومفصل 

 همدير هيأت

 

را     قانون 7انجا  وظارف مذكور در ماده پاج عضو است كه  متشكل ازسازمان مدرره  ديأت  9ه ماد

داراي حسن شهرت و تجربه امين و ميان افراد از بر عهده خواداد داشت. اعضاي ديأت مدرره 

را به پيشاهاد رئي  شورا و با تبورب شو ماحبراً از كارشااسان بخش غيردولت  مال  رشتةدر 

 كاد.مدرره را صادر م  ديأتشوند. رئي  شورا حكم اعضاي م  انتخا براي مدت پاج سال 

و شوند، حاضر در جلسة شورا  موظفادبه كار در سازمان  آغازمدرره قبل از  ديأتاعضاي  41ه ماد

 :سوگاد راد كااد زررشر  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

توسط در رک از اعضاي ديأت  اداي سوگادخ و تاررخانوادگ  درج نا  و نا نامه با سوگاد -هتبصر

 .شد دخواد نگهداريشورا  هدبيرخان درو  ،امضامدرره 

و به ديچ وجه ح   ؛ادباشسازمان خدمت در مدرره بارد به طور تما  وقت  ديأتاعضاي    44ه ماد

 را ت و نهاددا اعم از دولت  و غيردول ،اهدا، باگاهدوليت در سارر دستگاؤاشتغال را پذررش مس

 ندارند. 

 كاد.و پاداش اعضاي ديأت مدرره را شورا تعيين م  ،حقوق، مزارا   42ماده 

و تبورب شورا براي  ت مدررهأديپيشاهاد  ، بامدرره ديأتمدرره از بين اعضاي  ديأترئي     48ه ماد

رئي  سازمان و باالتررن مقا  اجرار   ،مدرره ديأتماه تعيين خوادد شد. رئي  مدت س 

 .استازمان س

تا انقضاي دوره عضورت وي در ، بعدداي مدرره براي دوره  ديأتانتخا  مجدد رئي   -4 هتبصر

 بممانع است.ديات مدرره 

 كاد.مدرره از بين اعضا انتخا  م  رئي  را ديأت نارب -1 تبصره

 بار تشكيل جلسه ددد. رکماه بارد حداقل در مدرره  ديأت   41ه ماد

ا رئي  را نارب رئي  هكه رك  از آنمدرره با حضور حداقل سه نفر از اعضا  ديأتات جلس   45ه ماد

حداقل مدرره با  ديأت. تبميمات استأي رح  داراي رک و در عضو  ،رابدرسميت م  است،

 معتبر است.مواف   رأيسه 

به درگري را و ح  رأي خود  تواناد حضور در جلسات ديأت مدررهاعضاي ديأت مدرره نم   46ماده 

 واگذار كااد. 

وليت نارب رئي  ديأت مدرره ؤاي است كه زرر نظر و با مسديأت مدرره داراي دبيرخانه  47ماده 

خوادد كاد. دبيرخانة ديأت مدرره مرجع رسم  ابمغ و استعم  مبوبات ديأت مدرره فعاليت م 

 .بود

با درج و  ،اي تاظيمه صورتجلسهمدرر ديأت ةمدرره موظف است براي در جلس ديأتدبير   43ه ماد

 ،در جلسه مطر  شدهموضوعات  ون اتشكيل جلسه، اسام  حاضر حلتاررخ و ساعت و م



 

در حاضر اعضاي به امضاي  راجلسه و مبوبات كاد، اعضا را ثبت مذاكرات و نظرات  ةخمص

ي و گذارمدرره به ترتيب تاررخ شماره ديأت ةدبيرخاندر جلسه برساند. ارن صورتجلسه 

 د.خوادد شي نگهدار

در مواردي كه نارب رئي  نتواند وظارف دبيري را انجا  ددد، رك  درگر از اعضاي ديئت  -تبصره

 دار خوادد بود.مدرره، مسؤوليت وي را عهده

مدرره را كه مشمول عااورن مذكور موارد ذرل شورا عضورت دررک از اعضاي ديئت در  49ه ماد

 نمارد: م قوانين مربوط اقدا   لغو و حسب مورد طب  ،باشد

محروميت از حقوق اجتماع   مبا  بردرصورت صدور حكم قطع  از دادگاه صالح كه  -4

 باشد. 

 قانون زارل گردد.  6 كه به تشخيص شورا رك  از شرارط مادرج در مادةدر صورت  -2

 . شوراتشخيص  تخلف از مقررات قانون، اساساامه و را سارر مقررات مربوط، به -8

 .به تشخيص شورامحوله براي انجا  وظارف  روان  الز   و انتوانار  جسم از دست دادن -1

را شش جلسة بيش از چهار جلسة متوال   ،ت مدررهأدر جلسات دي موجهغيرعد  حضور  -5

 .سال در طول رک متااو 

 

 چهارم فصل

 رئيس سازمانوظايف و اختيارات 
 

اختيارات الز  براي اداره امور  كليةاست و  مقا  اجرار  سازمانرئي  سازمان باالتررن  11ه ماد

باشد سازمان جز آنچه به موجب قانون را اساساامه به مرجع درگري محول شده است را دارا م 

انفبال موقت طور كل  عموه بر اختيار استخدا  و و به و نمارادة سازمان نزد كليه مراجع است

انجا  تما  امور داخل  و  ، وهاترفيع آنمزارا و حقوق و سمت و شغل و  و تعيين ،كاركاان را دائم

نيز  زررداراي وظارف و اختيارات  و مقررات مربوط،ارن اساساامه اداري سازمان در محدودة 

  :بود دخواد

 مدرره.ديأتاجراي مبوبات شورا و  -الف



 

 ،ية قرارداددا به نا  سازمان و تغييرو انعقاد كل يانجا  در نوع معاملة قطع ، شرط ، ردا ، اجار - 

اسااد و اوراق بهادار  و و حقوق ، غيرماقولدا نسبت به اموال ماقولاقاله و ابطال آن ،فسخ ،تبدرل

نزد كلية مراجع سازمان به در شكل و را در شخص حقيق  و حقوق  و تحت درگونه شرارط 

گذاري، تأسي  و را مشاركت در تأسي  سرمارهمراحل،  در كليةو ربط قضار  و غيرقضار  ذي

 ادداو سازمان. تحق  انواع شركت و مؤسسات درگر براي انجا  وظارف و

اقامه و تعقيب و دفاع از درگونه دعوي اعم از حقوق  )مدن ( و كيفري و ثبت  و غيره و انبراو  -پ

قضار  و غيرقضار  و تمام  از آن با داشتن تما  اختيارات راجع به امر دادرس  در كلية مراجع 

ادعاي جعل نسبت به ساد طرو و استرداد ساد و تعيين ، با ح  مبالحه و سازشمراحل، 

 طور كل  استفاده از كليةبدون اختيار صلح و به، ، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داورلجاع

اوري، تعيين آرين دادرس ، مدن  و كيفري و د وانينحقوق و اجراي كلية تكاليف ناش  از ق

الوكاله تعيين ميزان ح  ،، اداري و اجرار دادرس با ح  توكيل به غير ولو كراراً در امور وكيل 

مطالبه  ،دعوياقامة دمچاين  ،تعيين مبدق و كارشااو، اعتراض به نظر كارشااوو وكيل، 

و دفاع  دعوي متقابلطر  خسارت، استرداد دعوي، جلب ثالث و دفاع از دعوي ثالث، اقدا  به 

، اعطاي مهلت براي مراجع قضار توقيف اشخاص و اموال از را تأمين خواسته، تقاضاي از آن، 

پرداخت مطالبات سازمان، درخواست صدور برگ اجرار  و تعقيب عمليات اجرار  و اخذ 

اعم از مراجع در قبال مطالبات سازمان ماقول و غيرماقول و حقوق مال  محكو  به، تملک اموال 

 ن در قبال اخذ مطالبات. ادا به مالكو استرداد آن  و دوارر ثبت  و اداري قضار

 دا و مؤسسات مال .افتتا  حسا  به نا  سازمان نزد بانک -ت

فعاليت بازار دا به دمراه گزارش تهيه و تاظيم بودجه، ترازنامه، حسا  درآمد و دزراه، برنامه -ث

  .مدرره ديأتن به عملكرد سازمان و تسليم آاوراق بهادار و 

امور جاري سازمان كه در ارن اساساامه صراحتاً جزو وظارف و  اتخاذ تبميم نسبت به كلية -ج

 قرار نگرفته است.سازمان سارر اركان  مسؤوليتهاي

  انجا  سارر وظارف و مأموررتهار  كه از طرو شورا را ديأت مدرره به وي محول م  شود. -چ

واند قسمت  از اختيارات و ح  امضاي خود را در چارچو  مقررات به ترئي  سازمان م  -تبصره

 كاركاان سازمان تفورض نمارد.



 

 پنجمفصل 

 بازرس -حسابرس

 

حسابداران رسم ،  ةاز بين مؤسسات حسابرس  عضو جامع بازرو سازمان -حسابرو  14ماده 

با تشخيص زرو با ال. انتخا  مجدد حسابرودم  شوسال انتخا  توسط شورا براي مدت رک 

 شورا بممانع است.

 كاد. را ضمن تعيين جانشين بركاار بازرو -تواند حسابروم  زمان كه بخوادد،شورا در  -4 هتبصر

سواب  تا در  اعم  كادبه شورا كتباً پذررش مسؤوليت را  موظف استبازرو  -حسابرو -1 هتبصر

 ي شود.نگهدارشورا  ةدبيرخاندر  ربوطم

اطمعات مؤثر بر گزارش  هبازرو موظف است درگونه قبور را تقبير در ارائ -حسابرو  11ماده 

رعارت قوانين و مقررات مربوط  را موارد مربوط به عد  ،مدررهحسابرس  از سوي اعضاي ديأت

 را در گزارش خود ماعك  نمارد. 

 هجمله نام از مكاتبات مهم خود با سازمان، از اينسخه موظف استبازرو  -حسابرو  18ماده 

 د.كاارسال و شورا ت مدرره أهاي داخل  را به ديلكاتر همدرررت در زميا

. پرداخت درگونه وجه خارج از مبوبات ستبازرو با شورا -حسابرو هالزحمتعيين ح   11ه ماد

 از طرو سازمان مماوع است.  وي را كاركاان بازرو و شركا -شورا به حسابرو

 

 مششفصل 

 سازمان امور مالي

 

فروردرن در سال  ولسال اول، از ا جزبسال مال  سازمان برابر رک سال شمس  است كه    15ه ماد

رابد. سال اول فعاليت سازمان از تاررخ تأسي  تا اسفاد دمان سال خاتمه م  پارانو در  آغاز

 اسفاد دمان سال خوادد بود. پاران

 :است زررماابع درآمدي سازمان به قرار    16ه ماد

  قانون. 7ماده داي مذكور در صدور مجوز وثبت اوراق بهادار  دررافت  بابتوه وج -4



 

 اوراق بهادار. ناشران  دررافت  از وجوه -2

داي اوراق بهادار و در بورو ت اوراق بهاداربخش  از كارمزد معامم بابتدررافت  وجوه  -8

  بازار خارج از بورو، بازار مشتقه. كاالر ،

 اختمفات اشخاص در سازمان. رسيدگ  به داي دزراه تبادررافت  ب وجوه -1

دا مجوز صادر ن براي آنداي اشخاص  كه مطاب  قانونظارت بر فعاليتوجوه دررافت  بابت  -5

 شده است.

 .سارر ماابع درآمدي -6

 

داي خود است و لذا در بودجه عموم  ردرف اعتباري خاص  سازمان موظف به تأمين دزراه -4تبصره 

 وادد داشت.نخ

 نحوه وصول،مبان  محاسبه، تعرفه وجوه دررافت  و ماابع درآمدي سازمان، و مآخذ تعيين  -1 هتبصر

كه به تبورب شورا خوادد بود اي نامهآرينبه موجب مرتبط سارر موارد و  ،داي اجرار ضمانت

 رسد.م 

جرارد كثيراالنتشار در سال از طرر  ارن ماده در ابتداي  مشمولاِعمال  داي قابلنرخ اتتغيير -8ه تبصر

 اطمع عمو  خوادد رسيد.  به

داي دا و ذخيرهدا، استهمکدرآمدداي سازمان در در سال مال ، پ  از كسر كلية دزراه  17ماده 

 شود.هاي مال  سازمان شااسار  م ال به عاوان مازاد )كسري( در حسابها و صورتدمان س

سال مال  قبل  آذرماهبارد حداكثر تا پاران به جز سال اول ي در سال مال  سازمان برا هبودج   13ه ماد

 .پيشاهاد گرددتاظيم و به شورا ت مدرره أتوسط دي

ديأت مدرره م  تواند با مجوز شورا نسبت به  ،در صورت عد  تبورب بودجه توسط شورا -4ه تبصر

 دا  نمارد.يشاهادي خود به مأخذ رک دوازددم در در ماه اقپاجراي بودجه 

تا ده درصد نياز به اصمحيه مبو  ردرفهاي بودجه ارقا  در رک از تفاوت پرداختها با  -1تبصره 

  ست.شورادر تبورب  براي اصمحيه بودجهنيازماد تهيه ارن حد از لكن تجاوز  ؛بودجه ندارد

داي آن نباشد با بيا  شده در بودجة سازمان متااسب با دزراهدرآمدداي پيشكه صورت  در -8ه تبصر

 داي دولت استفاده نمارد. تواند از محل كمکتبورب شورا م 



 

را در اوراق مشاركت  ،گذاريسپرده بانكهاوجوه مازاد بر نياز خود را در م  تواند سازمان    19ه ماد

 نمارد. گذاريسرماره مورد تاريد بانک مركزي ج.ا. ارران

 توسط سازمان مماوع است. انتشار درگونه اوراق بهادار   81ماده 

مفاصا حسا   ةتبورب صورتهاي مال  سازمان براي در دوره مال  توسط شورا به مازل   84ه ماد

 مال  است. ةت مدرره براي دمان دورأدي

، چكها، كاادارجاد م اوراق تعهدآور، قرارداددار  كه تعهد مال  براي سازمان  و اسااد   81ه ماد

از دو عضو  و رک عضو رئي ثابت با امضاي اوراق تجاري سازمان،  دا و سارربروات، سفته

  معتبر خوادد بود.سازمان ة مدرر ديأت درگر

 دو عضو درگر صاحب امضاء توسط ديأت مدرره تعيين خوادد شد.  -هتبصر

 

 هفتم فصل

 ساير موارد

 

 و اصم  است.  تغييروزرران قابل ديأتپيشاهاد شورا و تبورب  اباساساامه ارن     88ه ماد

بینی نشده در این اساسنامه مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه خواهد موارد پیش   81 هماد

 بود.

 

 


