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ب��ه دنبال تحوالت اقتص��ادی و اجتماعی دهه  1340و ش��روع حرکت اقتصاد
ایران به س��مت اقتصاد مبتنی ب��ر بازار و افزایش فعالیته��ای صنعتی در آن
دوره که تامین مالی آن بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهای جدید بود ،ایجاد
بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تاسیس آن در اردیبهشت
 1345به تصویب مجلس ش��ورای ملی رس��ید و پس از آن ،بورس اوراق بهادار
ته��ران مبتنی بر نظام بازار آزاد با هدف تش��ویق بخ��ش خصوصی در اقتصاد
ایران تاس��یس ش��د و از بهمن ماه  1346فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک
توس��عه صنعتی و معدنی ایران ،ش��رکت نفت پارس ،اوراق قرضه دولتی ،اسناد
خزان��ه و اوراق قرضه عباسآباد به طور رس��می آغاز کرد .ب��ورس اوراق بهادار
تهران تا س��ال  1384در چارچوب تعیین ش��ده در قان��ون مزبور فعالیت کرد،
در این س��اختار ،س��ازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار ته��ران به عنوان تنها
رکن اجرایی ،با ش��خصیت حقوقی مستقل غير انتفاعي ،مسؤولیت اداره بورس
را ب��ه عهده داش��ت .اين س��ازمان را هیئتمدیره هفت نف��رهاي اداره ميكرد
كه توس��ط مجمع عمومی اعضا انتخاب میش��دند .هیئت مدیره هم دبیرکل را
بهعنوان باالترین مقام اجرایی بورس انتخاب ميكرد .نظارت بر فعاليت سازمان
كارگ��زاران بورس تهران هم بر عهده ش��وراي بورس ،به عن��وان باالترین رکن
تصميمگيري و مسؤول و ناظر حسن اجرای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار،
قرار داشت.
قانون تاس��یس ب��ورس اوراق به��ادار ،در س��ال  1384با توجه ب��ه عدم توان
پاس��خگویی به نیازهای جدید بازار اوراق بهادار ،مورد بازنگری قرار گرفت و در
آذرماه همان س��ال ،قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسالمی
رسید.
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ارکان بازار اوراق بهادار
ارکان تشکیلدهندة بازار اوراق بهادار در قانون جدید عبارتند از:
الف) شورای عالی بورس و اوراق بهادار
این ش��ورا باالترین رکن بازار اوراق بهادار اس��ت که تصویب سیاس��ت کالن و
خط مش��ي بازار در قالب سياس��تهاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط و
همچنین اتخاذ تدابير الزم برای س��اماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال
نظارت عاليه بر اجراي قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است.
اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار عبارتند از:
 )1وزير امور اقتصادي و دارايي که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد؛
 )2وزير بازرگاني؛
 )3رييس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران؛
 )4روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون؛
 )5رييس سازمان بورس و اوراق بهادار كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي
سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد؛
 )6دادستان كل كشور يا معاون وي؛
 )7يك نفر نماينده از طرف كانونها؛
 )8س��ه نفر خبره مالي منحصرا از بخش خصوصي با مش��ورت تشكلهاي
حرفهاي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب
هيات وزيران؛ و
 )9ي��ك نفر خب��ره منحصرا ً از بخش خصوصي به پيش��نهاد وزير ذیربط و
تصويب هيات وزيران براي هر بورس كااليي.
ب) سازمان بورس و اوراق بهادار
س��ازمان بورس و اوراق بهادار براس��اس مادة  1قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا .در
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س��ال  1385تأسیس ش��د .سازمان ،يك مؤسس��ه عمومی غیردولتی است که
شخصیت حقوقی و مالی مستقل دارد و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی
از حق پذیرش ش��ركتها در بورس و س��ایر درآمدها اداره میش��ود .س��ازمان
بورس و اوراق بهادار مسئولیت مستقیم نظارت بر فعالیتهای نهادها ،بورسها
و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه را بر عهده دارد.
نمودار زیر ،جایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار را در بخش مالی اقتصاد نشان
میدهد:
بخش مالي

بازار سرمايه

بخش بيمه

بازار پول

سازمان بورس
و اوراق بهادار

شركتهاي سهامي عام

سپردهگذاري مركزي

بازار خارج از بورس

كانونها

نهادهاي مالي

بورس كاال

بورس اوراق بهادار
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تا پیش از این ،س��ازمان کارگزاران بورس اوراق به��ادار عهدهدار مدیریت بازار
س��رمایة ایران بود با تصویب رس��می قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه ،1384
عملی��ات اجرایی بازار به ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار و مس��ئولیت نظارتی به
شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار محول شد .در
زیرخالصهای از تاریخ  40سالة بازار سرمایة کشور ارائه گردیده است:
 :1315انج��ام گرفتن اولین مطالعات جهت ایجاد ب��ورس اوراق بهادار در
ایران
 :1317تکمیل گزارش مطالعاتی توسط گروه کارشناسی بانک ملی ایران
 :1333آغ��از فعالیتهای تحقیقاتی گس��ترده پس از جنگ جهانی دوم و
کودتای  28مرداد س��ال  1332توسط گروهی متش��کل از اتاق بازرگانی،
اتاق صنایع و معادن ،بانک مرکزی و وزارت بازرگانی
 :1345تصویب قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهران
 :1346پذيرش س��هام بان��ک صنعت و معدن و آغاز رس��می فعالیتهای
بورس اوراق بهادار تهران
 :1357 –1346گس��ترش ب��ورس از  6بنگاه اقتصادی پذیرفته ش��ده با
6/2میلیارد ریال سرمایه به  105بنگاه با بیش از  230میلیارد ریال
 :1358تصوی��ب قان��ون ادارة امور بانکها و ملیش��دن بانکها و بیمهها،
تصویب قانون حفاظت و توس��عة صنایع ایران و خروج شركتها از بورس،
کاهش تعداد ش��ركتهای پذیرفتهشده از  105شرکت در سال  57به 56
شرکت در سال58
 :1375-1367افزایش شركتهای پذیرفته شده در بورس ،از  56شرکت
در سال  67به  249شرکت در سال75
 :1379-1376ساماندهی وضع اطالعرسانی و انتشار گزارشهاي ادواری
آماری و تحلیلی ،و آغاز روند رشد درخور توجه
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 :1382توس��عة فیزیکی بازار س��رمایه ،اقدامات اساس��ی در زمینة توسعة
محصوالت مالی و تأسیس سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران
 :1383تأسیس سازمان کارگزاران بورس کاالی کشاورزی ایران
 :1384تصوی��ب قان��ون جدید بازار اوراق بهادار و ایجاد س��ازمان بورس و
اوراق بهادار ()SEO
 :1385تأسیس ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامي عام) ،تفکیک
فعالیته��ای نظارت��ی از فعالیته��ای اجرای��ی و تدوی��ن آيیننامهه��ا و
دستورالعملهای اجرایی ،آغاز خصوصیسازی با حجم باال از طریق بورس
و پذیرهنویس��ی و برگزاری مجمع مؤسس بورس کاال با ادغام بورس فلزات
و كشاورزي.
 :1386ادامه اجراي اصل  44با ورود ش��ركتهاي بزرگ دولتي به بورس،
ادغام بورسهاي فلزات و كش��اورزي و تشكيل بورس كاالي ايران (شركت
سهامي عام) ،راهاندازي سامانه كدال و توسعه شفافيت اطالعاتي شركتها،
راهاندازي فاز اول بورس نفت ،تأس��یس کمیتة تخصصی فقهی در سازمان
بورس
 :1387ادامه اجراي اصل  44با ورود ش��ركتهاي بزرگ دولتي به بورس،
ادغام بورسهاي فلزات و كش��اورزي و تشكيل بورس كاالي ايران (شركت
سهامي عام) ،راهاندازي سامانه كدال و توسعه شفافيت اطالعاتي شركتها،
راهاندازي فاز اول بورس نفت ،تأس��یس کمیتة تخصصی فقهی در سازمان
بورس
 :1388افتتاح بازار خارج از بورس ،آغاز معامالت دست دوم گواهی سپرده
در بازار چهارم فرابورس ،راهاندازی رینگ صادراتی محصوالت پتروش��یمی
در کی��ش ،پذی��رش و عرضة ش��رکتهای بیمه در بورس و ب��ازار خارج از
بورس ،پذیرش و عرضة س��هام اولین بیمه دولتی در اجرای سیاس��تهای
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مندرج اصل  44قانون اساس��ی (بیمه البرز) ،راهاندازی امضای دیجیتال در
سامانة کدال ،تصویب قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای
تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و تصویب ابزارهای
مالی جدید شامل اوراق اختیار معامله ،اوراق استصناع و اوراق رهنی
 :1389راهان��دازی معامالت قرارداد آتی به عنوان ابزار مالی جدید در بازار
س��رمایه ،تصویب و ابالغ آئیننامة س��رمایهگذاری خارج��ی در بورسها و
بازارهای خارج از بورس ،راهاندازی معامالت برخط سهام ،افتتاح سامانههای
ب��ورس همراه و تاالر مجازی بورس ایران به عنوان ابزارهای مؤثر در حوزة
اطالعرسانی و فرهنگسازی
 :1390تدوین و تصویب مقررات اوراق مرابحه ،قرضالحسنه و قرارداد اختیار
معامله ،عرضة اولین محمولة نفت خام سنگین در بورس کاالی ایران به دنبال
راهاندازی بورس نفت ،پیگیری روند تصویب مقررات بازار س��رمایه در برنامة
پنجم توسعه ،پیگیری تأسیس و راهاندازی بورس انرژی و پذیرهنویسی سهام
آن و توسعة فعالیتهای آموزشی به منظور گسترش فرهنگ سهامداری
مأموریت
مأموریت سازمان بورس و اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمايهگذار ،ساماندهی،
حفظ و توس��عه بازار ش��فاف ،منصفانه و کارآی اوراق بهادار و نظارت بر حسن
اجرای قانون بازار اوراق بهادار در کشور است.
چشمانداز
س��ازمانی پویا ،چابک و اثربخش در راهبری و سیاس��تگذاری بازار سرمایه با
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هدف دستیابی به بازاری منصفانه ،کارا ،منظم و پویا و بهرهمند از ابزارها ،نهادها
و بازارهای مالی پیشرفته
ارزشهای بنیادین
عدالت :رعایت عدالت در رفتار با سرمايهگذار و سایر فعاالن بازار
پاسخگویی :پاسخگویی در برابر کلیة ذينفعان اعم از نهادهای مالی ،سرمايهگذار
و دیگر نهادهای سیاستگذار ملی
پویایی :انعطاف و تطابق با تغییرات محیطی
استقالل :استقالل در تصميمگيري
تعهد به تعالی :تعهد به تعالی و بهبود مستمر
سرمایه انسانی :به کارگیری و پرورش نیروی انسانی شایسته

معاونت اجرايي
معاونت حقوقي
معاونت نظارت بر
بورسها و ناشران
معاونت نظارت بر
نهادهاي مالي

حسابرس داخلي

كميتههاي تخصصي هيئتمديره

مديريتروابطعمومي
و امور بينالملل

مديريت حراست

رئيسسازمان

مديريت پژوهش ،توسعه
و مطالعات اسالمي

دبيرخانه شوراي عالي بورس
و اوراق بهادار

دبيرخانه هيئتمديره

هيئتمديره

مديريت امور مالي
مديريت فناوري
اطالعات ()IT
مديريت منابع انساني
و پشتيباني
گروه مشاوران
حقوقي
مديريت امورحقوقي
و انتظامي
مديريت پيگيري
تخلفات
دبيرخانه هيئت
داوري
مديريت نظارت بر
ناشران
مديريت نظارت بر
بازار اوليه
مديريت نظارت بر
بورسها
هيئت همكاري سازمان
با حرفه حسابداري و
حسابرسي
مديريت نظارت بر
كارگزاران
مديريت نظارت بر
نهادهاي مالي

نمودار سازمانی
معرفي اجمالي بازار سرماية ايران
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ارکان سازمان بورس و اوراق بهادار
کمیتههای تخصصی سازمان
 -1کمیتة تخصصی فقهی
مأموریت کمیتة تخصصی فقهی عبارت است از:
 .1ارزيابي ابزارهاي مالي جديد پيش��نهادي براي اس��تفاده در بورسها از
ديدگاه فقهي
 .2بررس��ي ش��بهات فقهي در م��ورد ابزاره��اي مالي و ارائ��ه راهحلهاي
مناسب
 .3ارزيابي ابزارهاي مالي در مقام عمل به منظور اطمينان از حسن اجراي
آنها.
کمیته زیر نظر س��ازمان فعالیت ميكند و دبیرخان��ة آن در مدیریت پژوهش،
توسعه و مطالعات اسالمی سازمان تشکیل میشود.
ترکیب کمیته عبارت است از:
 .1پن��ج نفر فقیه آش��نا به مس��ائل بازار س��رمایه با تصوي��ب هيئتمديرة
سازمان
 .2یک نفر متخصص مالی با تعيين رئيس سازمان
 .3یک نفر حقوقدان آشنا با بازار سرمایه با تعيين رئيس سازمان.
 .4یک نفر اقتصاددان آشنا با بازار سرمایه
وظایف و اختیارات کمیته به شرح زیر است:
 .1ارزياب��ي ابزارهاي مالي جديد پيش��نهادي براي اس��تفاده در بورسها و
بازارهاي خارج از بورس از ديدگاه فقهي
 .2بررس��ي ش��بهات فقهي در م��ورد ابزاره��اي مالي و ارائ��ة راهحلهاي
مناسب
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 .3ارزيابي ابزارهاي مالي در مقام عمل به منظور كس��ب اطمينان از حسن
اجراي آنها
 .4طراحي ابزارهاي مالي اس�لامي براي بازار سرماية كشور و پيشنهاد آن
به هيئتمديرة سازمان
 .5همكاري با كميتهها و ش��وراهاي مش��ابه در ساير سازمانهاي داخلي و
خارجي
 .6همكاري در توسعه و گسترش برنامههاي آموزشي و انتشارات علمي در
زمينة مالي اسالمي
 .7همكاري در برگزاري نشستهاي علمي در زمينة مالي اسالمي
 .8بررسي ابعاد فقهي مسائل بازار سرمايه
 .9انجام دادن ساير موارد ارجاعي سازمان در جهت مأموريت كميته.
 -2کمیتة تدوین مقررات
هيئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار در مسير اجرای وظایف تعیین شده
در بندهای  1و  2مادة  7قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،یعنی
تهیة آيیننامههای الزم برای اجرای این قانون و پیش��نهاد آن به ش��ورا و تهیه
و تدوین دس��تورالعملهای اجرایی قانون ،کمیتهای ب��ا عنوان «کمیتة تدوین
مقررات» تش��كيل داده اس��ت .اين كميته ،خود متش��كل از سه عضو ثابت به
پیشنهاد ریاست سازمان ،معاونت حقوقی و مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات
اسالمی و همچنین یک نماینده از معاونت پیشنهاددهندة مقررات است.
وظایف کمیتة تدوين مقررات به شرح زیر است:
 .1بررسی دس��تورالعملها ،آيیننامهها ،اساسنامهها و لوایح پیشنهادی از
سوی معاونتهای سازمان بورس و اوراق بهادار ،شرکت بورس اوراق بهادار،
شركت بورس کاال و سایر تشکلهای خودانتظام؛
 .2گردآوری رأي و نظر استادان ،کارشناسان و صاحبنظران بازار سرمایه و
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بهكارگيري آنها برحسب مورد؛
 .3تدوین نهایی مقررات و پیش��نهاد آنها به هيئت مدیره جهت تصویب یا
ارائه به شورا یا سایر مراجع ذيربط.
دفتر ریاست سازمان
تمام��ی معاونتها و مدیریتهای س��ازمان زیر نظر ریاس��ت س��ازمان فعالیت
میکنند .برای كسب اطالع بیشتر دربارة وظایف جزئی هر مدیریت به وبسایت
رسمی سازمان به نشاني  http://www.seo.itمراجعه فرماييد.
مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل
مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل با هدف برقراری ارتباط بین س��ازمان،
گروههای برون س��ازمانی و وس��ایل ارتباط جمعی به منظ��ور حمایت از منافع
س��ازمان و فعاالن بازار س��رمایه و ایجاد تفاهم متقابل میان آنها تش��کیل شده
است و زیرنظر رئیس سازمان فعالیت ميكند.
در حوزة روابط عمومی ،مهمترین وظایف این مدیریت به شرح زیر است.
 .1ارتباط با خبرنگاران و رسانههاي جمعی
 .2جمعآوری اطالعات مجامع و بریدة جراید
 .3راهبری سایت اطالعرسانی سازمان
 .4هماهنگی براي برگزاری سمینارها و نمایشگاهها
 .5هماهنگی در مورد امور مصاحبهها و گزارشها
 .6انجامدادن پروژههای مرتبط با فرهنگسازی و آموزش.
امور بینالملل مدیریت نیز وظایف زیر را بر عهده دارد.
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 .1برنامهريزي و اجرای برنامههاي بازدید از مراکز مالی و بورسهای معتبر
جهان
 .2نجام دادن امور مربوط به تشریفات و هماهنگی برای دیدار اتباع خارجی
و مقامات حوزههای مرتبط با بورس ،از سازمان بورس و اوراق بهادار
 .3معرفی و شناس��اندن جایگاه سازمان به مراجع بینالمللی و انجمنهای
مرتبط تخصصی خارجی
 .4برقراری ارتباط علمی و تخصصی با بورسها ،فدراس��یونهای بورس و...
از طریق ارسال و دریافت بروشور ،کتب و مقاالت و...
 .5مدیری��ت ارتباط��ات ب��ا نهاده��ای مرتبط مانن��د س��ازمان بینالمللی
کمیسیونهای اوراق بهادار ()IOSCO
 .6توس��عة همکاریهای دو جانبه ،مانند امضای یادداشت تفاهم و پیگیری
آنها
 .7ترجمه و ارائة اخبار مالی و بورسها از سراسر جهان
 .8ترجمه و ارائة اخبار سازمان بورس و اوراق بهادار به سراسر جهان.
دبیرخانة شورای عالی بورس و اوراق بهادار
وظايف اصلي دبيرخانه عبارتند از:
 .1تهية مس��تندات علمي مبتني بر تحقيقات مختلف درخصوص مس��ائل
بازار سرمايه جهت انعكاس به شورا
 .2برگزاري و ادارة جلسات شوراي عالي بورس
 .3اجراي به موقع و صحيح مصوبات شوراي عالي بورس.
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مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی
مدیریت پژوهش ،توس��عه و مطالعات اس�لامی با هدف انج��ام دادن تحقیقات
کارب��ردی و حمایت از تحقیق��ات بنیادین در صنعت اوراق بهادار ،در س��اختار
سازمان بورس و اوراق بهادار جای گرفته است و زیر نظر رئیس سازمان فعالیت
ميكن��د .از آنجا که وضع قوانین و مقررات ،تابع نتایج تحقیقات انجام ش��ده و
دریافت واقعیتهای بازار سرمایه است ،اهمیت وجود چنین مرکزی در نهاد ناظر
دو چندان به نظر ميرسد .برخی از مهمترین وظایف این مدیریت عبارتند از:
 .1انج��ام دادن تحقیق��ات در زمينة نهادها و ابزاره��ای مالی و موضوعات
مالی اسالمی
 .2تهیه ،تدوین و بازنگری آيیننامهها و دستورالعملهای پیشنهادی
 .3ایف��ای نقش دبیرخانه و کارشناس��ی کمیتة تدوین مق��ررات و کمیتة
تخصصی فقهی
 .4ایجاد ارتباط بین بازار سرمایه و محافل فقهي
 .5انجام دادن فعالیتهای مربوط به فرهنگسازی و آموزش عمومی
 .6حمایت از تحقیقات دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
 .7دریاف��ت و جمعبن��دي نظريات گروهه��ای مختلف براي اس��تفاده در
سیاستگذاریهای سازمان
 .8تهیة گزارشهای آماری برای نهادهای درخواست کننده.
مدیریت حراست
مدیریت حراس��ت یکی از مدیریتهای س��تادی س��ازمان بورس و اوراق بهادار
است که با هدف پاسداشت امنیت عمومی در سازمان تشکیل شده است .برخی
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از مهمترین وظایف این مدیریت عبارتاند از:
 .1حفاظت فیزیکی
 .2کمک به سایر حوزههای نظارتی سازمان در امر نظارت و کشف تخلفات
و جرائم احتمالی
 .3اس��تعالم صالحی��ت عمومی اش��خاص حقیقی متقاض��ی عضویت در
هيئتمدیرة شركتهای کارگزاری و بورسها
 .4انجام دادن سایر وظایف براساس عرف معمول در حراست.
معاونت نظارت بر نهادهای مالی
معاونت نظارت بر نهادهای مالی با هدف س��اماندهي و بهس��ازی عملکرد انواع
واس��طههای مالی تش��کیل شده است و با توجه به مفاد قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اس�لامی ایران ،گس��ترهای از فعالیتها از صدور ،تعلیق یا لغو مجوز
نهادهای مالی تا نظارت بر عملیات و بازرس��ی از کارکرد آنان را بر عهده دارد.
بررس��ی و تعیین توانمندیهای مورد نیاز افراد شاغل در نهادهای مالی ،تعریف
گواهينامههاي مورد نیاز ایش��ان و نیز اعطای این گواهينامهها براساس مقررات
مص��وب از دیگر فعالیتهای این معاونت اس��ت .پیش��نهاد مق��ررات مربوط به
عملکرد واس��طهها و نهادهای مالی و پیش��نهاد اصالح ای��ن مقررات به مراجع
ذیصالح ب��راي تصویب ،از جملة دیگ��ر فعالیتهای معاونت مزبور اس��ت .اين
معاونت از دو مديريت به شرح زير تشكيل شده است:
الف) مدیریت نظارت بر کارگزاران
این مدیریت شامل دو ادارة امور کارگزاران و بازرسی کارگزاران است و وظایف
زیر را بر عهده دارد:
 .1صدور انواع مجوزها برای کارگزاران ،کارگزار/معاملهگران و بازارگردانان
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 .2بررس��ی و تأيي��د صالحی��ت مدیران و کارکن��ان کارگ��زاران ،کارگزار/
معاملهگران و بازارگردانان و نظارت بر فعالیت آنان
 .3پیشنهاد اصالح مقررات و پیشنهاد مقررات جدید مربوط به کارگزاران،
کارگزار/معاملهگران و بازارگردانان.
ب) مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
این مدیریت ش��امل سه ادارة امور نهادهای مالی ،بازرسی نهادهای مالی و امور
گواهينامههاي حرفهاي است و وظایف آن عبارتاند از:
 .1س��اماندهی فعالیتهای نهادهای مالی غیرکارگزاری از اعطای مجوز تا
نظارت و بازرسی
 .2اعطای گواهينامههاي حرفهاي به نهادهای مالی غیرکارگزاری
 .3تعیی��ن توانمندیهای الزم برای فعالیت در نهادهای مالی در س��طوح
مختلف و احراز این توانمندیها
 .4صدور ،تعلیق ،لغو /یا تمدید گواهينامههاي حرفهاي براساس مقررات و
نظارت بر فعالیت دارندگان این گواهينامهها.
معاونت نظارت بر بورسها و ناشران
معاونت نظارت بر بورسها و ناشران ،با هدف نظاممند كردن فعالیتهای ناشران
اوراق بهادار ،بورسها و بازارها و نظارت بر این فعالیتها ایجاد ش��ده است .این
فعالیتها شامل فعالیت در بازار اولیه و بازار ثانویه است.
در مسير دستيابي به اهداف قانون و به انجام رساندن وظایف محول شده ،طیف
گس��تردهای از فعاليتهاي نظارتی س��ازمان در این معاونت انجام میگیرد که
نظارت بر بورس اوراق بهادار ،بورس کاال ،بازارهای خارج از بورس ،ناشرانی که
اوراق بهادار آنها در بورس پذیرفته ش��ده است ،ناشران غیر بورسی ،بازار اولیه،
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حسابرس��ان معتمد بورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویة وجوه از آن
جملهاند.
مأموریت این معاونت عبارت است از اتخاذ تدابیر الزم و انجام اقدامات ضروری
به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمايهگذار در بازار اوراق بهادار.
اين معاونت از چهار زير مجموعه تشكيل شده است كه عبارتاند از:
مدیریت نظارت بر بازار اولیه
ای��ن مدیریت ش��امل ادارة ثبت اوراق به��ادار بدهی و ادارة ثب��ت اوراق بهادار
سرمایهای است و وظایف زیر را بر عهده دارد.
 .1ثبت و صدور مجوز عرضة عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن
 .2صدور تأييدنامة سازمان پيش از ثبت شركتهای سهامی عام نزد مرجع
ثبت شركتها
 .3تأييد اعالمیة پذیرهنویسی
 .4تعیین مدت زمان عرضة عمومی
 .5تأيي��د تکمیل فرايند عرض��ة عمومی و صدور مجوز اس��تفاده از وجوه
تأدیهشده در عرضة عمومی
 .6تأييد افزایش س��رمایة شركتهای س��هامی عام و اجازة انتشار اعالمیة
پذیرهنویسی.
 .7انجامدادن فعالیتهای مرتبط با انتشار اوراق مشارکت که پيش از تصویب
این قانون بر عهدة بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده است.
مدیریت نظارت بر بورسها
این مدیریت متش��كل از س��ه اداره ش��امل ادارة امور بورسه��ا و بازارها ،ادارة
پیگیری ،پش��تیبانی و توسعه و ادارة نظارت مکانیزة بازار است و وظایف زیر را
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بر عهده دارد.
 .1ارائة درخواست صدور ،تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورسها
 .2بررس��ی و اظهارنظر در مورد اساسنامة پیش��نهادی بورسها و ارائة آن
جهت تصميمگيري
 .3اعالم آن دسته از تخلفات در بازار سرمایه که اعالم آنها بر مبنای قانون
بازار اوراق بهادار بر عهدة سازمان است به مراجع ذیصالح
 .4نظارت بر سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس
 .5ثبت تأس��یس بورسها و بازارهای خارج از ب��ورس و نظارت بر فعالیت
آنها
 .6صدور گواهی تأيي��د صالحیت حرفهاي اعضای هيئت مدیره و مدیران،
تأييد حداقل س��رمایه ،موضوع فعالیت در اساس��نامه ،نحوة گزارشدهي و
نوع گزارشهای ویژة حسابرسی بورسها
 .7نظارت بر انتشار اطالعات عملیات مربوط به بورسها
 .8تهیه و پیش��نهاد دستورالعمل موضوع تبصرة ماده  32قانون و اقدامات
اجرایی در چارچوب این دستورالعمل.
مدیریت نظارت بر ناشران
این مدیریت ش��امل سه ادارة نظارت بر گزارش��گری ناشران بورسی ،نظارت بر
گزارش��گری ناشران خارج از بورس و امور حسابداری و حسابرسی ناشران است
و وظایف زیر را بر عهده دارد.
 .1بررس��ی و نظارت بر افشای اطالعات مهم توسط شركتهای ثبت شده
نزد سازمان
 .2نظارت بر انتش��ار اطالعات مالی توس��ط ناش��ران اوراق بهادار براساس
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استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور
 .3نظارت بر رعایت آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی انتشار اطالعات
توسط ناشران اوراق بهادار
 .4تهیة دس��تورالعمل اجرایی انتش��ار اطالعات توسط ناش��رانی که اوراق
بهادار آنها نزد سازمان به ثبت رسیده است.
هيئت همكاري سازمان با حرفة حسابداري و حسابرسي
حس��ابداران و حسابرس��ان نق��ش عم��دهای در ارتقای کیف��ی اطالعات مورد
نیاز س��رمايهگذار در صنعت اوراق بهادار دارند .س��ازمان بورس که مس��ئوليت
شفافس��ازی اطالعات و ایج��اد زمینه براي انج��ام دادن معامالت منصفانه در
فض��ای رقابتی و همچنین اعتمادس��ازی می��ان س��رمايهگذار را برعهده دارد،
نیازمند تکیة دائمی به دانش و تخصص دستاندرکاران حرفة حسابداری است.
به منظور ایجاد رابطة کاری تنگاتنگ بین مقام ناظر بازار سرمایه و انجمنهای
حرف��هاي حس��ابداری و مراجع رس��می تدوین اس��تانداردهای حس��ابداری و
حسابرس��ی ،در بهمن م��اه  1383هيئتی با عنوان «هيئ��ت همکاری بورس و
حرفه حس��ابداری» ش��کل گرفت و هم اکنون در قالب ادارة امور حسابرسی و
گزارش��گری مالی فعالیت ميكند .اهداف همکاری بورس اوراق بهادار با حرفه
حسابداری عبارت است از تقویت و تعمیق بازار سرمایه کشور ،حمایت از حقوق
س��رمايهگذار ،حفظ و ارتقای سالمت و ش��فافیت بازار و افزایش كارآيي بورس
اوراق به��ادار از طریق ارتقای کیفیت گزارش��گری مالی و ش��فافیت اطالعاتی
ش��ركتهای پذیرفته شده در بورس ،واسطههای مالی و ابزارهای بازار سرمایه،
ارتقای کیفیت حسابرسی گزارشهای مالی ،ارتقای سطح دانش مالی و تحلیل
اطالعات مالی توسط دستاندرکاران بازار سرمایه و حرفة حسابداری.
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معاونت حقوقی
معاونت حقوقی که خط مش��ی حقوقی و قضايی س��ازمان را ترسیم میكند ،با
اهداف و کارکردهای زیر تشکیل شده است.
 .1ترسیم اصول کلی فعالیتهای حقوقی سازمان و سیاستهای قضایی و
کیفری آن در برخورد با جرائم و تخلفات
 .2نظارت بر اجرای صحیح قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا و قوانین و مقررات
مرتبط دیگر در سازمان و نهادهای تحت نظارت
 .3ارائ��ة نظریههای مش��ورتی در مورد نحوة اجرای قوانی��ن و مقررات در
سازمان و در بازار اوراق بهادار
 .4پیگی��ری جرائ��م و تخلفات در ب��ازار اوراق بهادار کش��ور و فعاالن آن،
مستندس��ازی و تهیة گزارشه��اي الزم در مورد اين جرائ��م و تخلفات و
پیگیری رسیدگی به آنها در مراجع ذیصالح قانونی
 .5نظارت بر نحوة رسیدگی به تخلفات در تشکلهای خودانتظام و نظارت
بر نحوة سازش در کانونها
 .6تأسیس و ادارة دبیرخانة هيئت داوری و همکاری و هماهنگی با رئیس
هيئت داوری بورس در رسیدگی به اختالفات فعاالن بازار اوراق بهادار
 .7ارائة مش��اورههای حقوقی و قضایی به معاونته��ا ،ادارات و بخشهای
مختلف سازمان با اين هدف كه آنها وظایف و مسئوليتهای خود را بهطور
صحيح انجام دهند.
 .8همکاری در امور قراردادها و امالک و مستغالت سازمان.
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مدیریت پیگیری تخلفات
این مدیریت وظایف زیر را بر عهده دارد:
 .1پیشنهاد سیاستهای مربوط به امور تخلفات هماهنگ با اهداف سازمان،
اعم از مرحلة کشف ،نظارت بر رسیدگی به آن یا رسیدگی تجدیدنظر
 .2پیش��نهاد تدابی��ر راهب��ردی الزم در راس��تای پیش��گیری و کاه��ش
ناهنجاریهای بازار سرمایه براساس سیاستهای سازمان
 .3اتخ��اذ تدابیر الزم براي دریافت کلیة گزارش��هاي مربوط به بازار اوراق
بهادار و فعاالن آن بازار در بخشهای تخلفات ،اختالفات و جرائم
 .4بررس��ی و تحقیق در مورد گزارشها ،پاسخگویی در خصوص آنها و نيز
شکایات واصله در زمينة نقض قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار
 .5نظارت بر رسیدگی به تخلفات در تشکلهای خودانتظام و نحوة اجرای
آراي صادره از سوی آنها
 .6اتخاذ تدابیر الزم براي تجدیدنظرخواهی از آراي صادره در تش��کلهای
خودانتظام در مورد تخلفات فعاالن بازار اوراق بهادار
 .7رسیدگی به تخلفاتی که رسیدگی به آنها در صالحیت سازمان نیست.
مدیریت امور حقوقی و انتظامی
این مدیریت وظایف زیر را بر عهده دارد:
 .1پیگیری ،مستندس��ازی ،جمعآوری اطالعات ،اسناد و مدارک مربوط به
جرائم خاص بازار اوراق بهادار و جرائم فعاالن آن که مربوط به فعالیت آنها
در این بازار است؛
 .2تشکیل پرونده و تهیه و تنظیم لوایح مربوط به جرائم موضوع بند یک
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 .3ارج��اع پروندهه��ای کیفری به مراجع صالح قضای��ی و پیگیری آنها در
محاکم یاد شده
 .4پیگیری پروندههای مطرح ش��ده در محاک��م قضایی و مراجع ذیصالح
دیگر تا حصول نتیجه و در صورت لزوم ،تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی
از آنها تا صدور حکم نهایی از سوی آن مراجع و محاکم
 .5اج��رای دس��تورات قضایی صادره از س��وی مراج��ع و مقامات ذیصالح
قضای��ی در خصوص جرائم بازار اوراق بهادار و پروندههای مطرح ش��ده در
مورد آن جرائم
 .6اجرای احکام صادر ش��ده از س��وی مراجع و محاک��م ذیصالح در مورد
جرائ��م ب��ازار اوراق بهادار در احکامی که اجرای آنها به نحوی به س��ازمان
مربوط میشود؛
 .7تجزی��ه و تحلیل جرائم ب��ازار اوراق بهادار و ارائ��ة گزارشهای دورهای
از وق��وع جرائ��م در بازار اوراق به��ادار و نحوة پیگی��ری و همچنین نتایج
پیگیریها در این زمینه
 .8پیگی��ری اخذ مجوز دادس��تانی کل به منظور دریافت گزارش ،اس��ناد،
مدارک و اطالعات موجود نزد س��ایر اش��خاص حقیقی و حقوقی ،بانکها،
نهادها و مؤسس��ات دولتی و عمومی جهت انجام وظایف و مس��ئوليتهای
سازمان
 .9انجام دادن س��ایر وظایف و مسئوليتهایی که براي تکمیل پروندههای
کیفری مطرح شده در سازمان و پیگیری آنها در مراجع ذیصالح و محاکم
قضایی الزم و ضروری است.
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گروه مشاوران حقوقی
وظايف اين مديريت به شرح زير است:
 .1دریافت دس��تورها و رويكردهاي الزم و برنام��ة کاری از معاون حقوقی
سازمان
 .2ارائة خدمات مشاوره در کلیة مسائل حقوقی به معاونت حقوقی ،مدیران
و کارشناسان این معاونت
 .3پاس��خ به استعالم نهادها و تشکلهای تحت نظارت ،سازمانها و مراجع
خارج از سازمان
 .4ارائة مش��اوره در زمينة ماهیت حقوقی و نحوة تش��کیل نهادهای مالی
موضوع قانون ،مانند صندوقهای سرمایهگذاری ،شركتهای سرمایهگذاری
و شركتهای تأمين سرمایه و بهرهبرداری از آنها
 .5همکاری در تدوین اساس��نامة نمونة بورسها ،کانونها و نهادهای مالی
و سایر نهادها و تشکلهای تحت نظارت
 .6تطبی��ق پیشنویس دس��تورالعملها و آيیننامهها ب��ا قوانین و مقررات
موجود
 .7شرکت در جلسات و مذاکرات مربوط به قراردادهای سازمان
 .8ارائة مشاوره در مورد دعاوی و پروندههای مهم
 .9تهیه و تنظیم کلیة قراردادهای سازمان
 .10انجام دادن اقدامات قانونی مربوط به امالک و مستغالت سازمان و نقل
و انتقاالت مربوط به آنها
 .11برگزاری جلس��ات مشاورة حقوقی با مدیران سازمان و نهادهای تحت
نظارت
 .12ارائة مش��اوره در زمینة ایجاد وحدت رویة حقوقی در مسائل مشترک
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بین سازمان ،بورسها ،کانونها و نهادهای تحت نظارت
 .13همکاری در تهیة اسناد مناقصه و مزایده.
دبیرخانه هيئت داوری
به موج��ب قانون بازار اوراق به��ادار ،اختالفات ناش��ی از فعالیت حرفهاي بین
کارگزاران ،بازارگردانان ،کارگزار /معاملهگران ،مشاوران سرمایهگذاری ،ناشران
و س��ایر اش��خاص ذيربط ،در صورت عدم س��ازش در کانونها ،توسط هيئت
داوری رس��یدگی میش��ود .این هيئ��ت دارای دبیرخانهای اس��ت که در محل
س��ازمان تشکیل ميش��ود و در ارتباط مس��تقیم با معاونت حقوقی است .این
دبیرخانه وظایف زیر را بر عهده دارد:
 .1تنظیم صورتجلس��ات هيئت داوری ،ثبت ،ضب��ط و نگهداری و بایگانی
آنها
 .2اجرا و ابالغ تصمیمات هيئت داوری
 .3بررس��ی درخواستهای رسیدگی از لحاظ تکمیل واحراز سمت اصحاب
دعوی
 .4رفع نقص و تشکیل پروندههای رسیدگی
 .5تکمیل پرونده و ارائة آن به هيئت داوری واختصاص شمارة پروندهها
 .6ثبت پرونده
 .7تعیین وقت رسیدگی
 .8دعوت از اصحاب دعوی و کارشناسان
 .9اخذ اس��تعالم از واحدها و ادارات در داخل و خارج از س��ازمان در مورد
پروندهها
 .10تهیة س��وابق صورتجلس��ات ،مکاتب��ات و بایگانی صحی��ح و منظم
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پروندههای هيئت داوری.
معاونت اجرایی
معاونت اجرایی با هدف رفع احتیاجات منابع مالی ،انسانی ،پشتیبانی و خدمات
فن��اوري اطالعات و نیز ارائة اطالعات صحیح و قابل اطمینان مورد نیاز ش��کل
گرفته اس��ت و به طور مش��خص اجرای قوانین ،دس��تورالعملها ،آيیننامهها و
رویههای مصوب و وظایف محول شده از سوی هيئت مدیرة سازمان را برعهده
دارد.
مهمترین عامل موفقیت س��ازمانی ،که همانا نیروی انس��انی متخصص سازمان
اس��ت ،از طریق این معاونت جذب ميش��ود و با اس��تفاده از ش��یوههای نوین
توانمندسازی نیروی انسانی ،به روز بودن آنها تضمین ميگردد.
معاونت اجرايي از سه مديريت به شرح زير تشكيل شده است:
مدیریت مالی
وظايف اصلي اين مديريت به شرح زير است:
 .1اين واحد ضمن بررس��ي و مطالعه مداوم در وضع مالي سازمان با توجه
به فعاليتهاي جاري و برنامهريزي آتي و با در نظر گرفتن حداكثر كارايي
و حداقل هزينه ،پيشنهادها و گزارشهاي الزم را به منظور بهبود بخشيدن
ب��ه فعاليتها به مديريت س��ازمان ارائه ميدهد و عل��ل افزايش و كاهش
هزينههاي س��ازمان را نسبت به بودجة مصوب بررس��ي ،و مبالغ موردنياز
منابع و مصارف را پيشبيني ميكند.
 .2كنترل و بررس��ي دقيق كلية پرداختهاي س��ازمان ،موجودي صندوق،
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بانكها و تنخواهگردانها ،تنظيم ترازنامه ،حس��اب عملكرد س��ود و زيان و
س��اير صورتهاي مالي سازمان بهصورت ش��شماهه و ساليانه ،انجامدادن
فعاليته��اي حس��ابداري از قبيل تهي��ه ،تنظيم و نگه��داري كلية دفاتر،
اس��ناد و مدارك و پروندههاي مالي مربوط به صورت حسابهاي مختلف،
رسيدگي به حسابهاي شركتها و پيمانكاران ،كنترل حسابهاي حقوق
و دستمزد كاركنان و محاسبة كسورات ،حفظ كلية امور مربوط به صندوق
از قبيل اسناد بهادار ،سپردهها ،چكها و ...را برعهده دارد.
 .3انجامدادن محاس��بات و نگهداري حس��ابهاي بانك��ي و نقدي ،ماليات
و بيمه ،حقوق و دس��تمزد ،فوقالعادهها ،كلية معامالت ناش��ي از عمليات
قانوني .مالي ،اس��تخدام و كليه تعهدات جاري و دائمي بر حس��ب قوانين،
مقررات ،آييننامهها ،قراردادها و دستورات اداري
 .4تهيه و تنظيم بودجة سازمان
 .5انجام دادن ساير امور مالي مربوط به سازمان.
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
وظايف مهم اين مديريت عبارتاند از:
 .1تهي��ه و تنظي��م طرحهاي مربوط به جذب ،نگه��داري و پرورش نيروي
كمي و كيفي در اين زمينه
انساني سازمان با توجه به نيازهاي ّ
 .2تهي��ه ،تنظيم و اجراي برنامههاي آزمونهاي اس��تخدامي براي انتخاب
كاركنان جديد يا برگزاري آزمونهای مختلف براي كاركنان موجود
 .3اجراي برنامههاي آموزشي براي كاركنان سازمان
 .4تهي��ه و تنظي��م برنامهها و ش��يوههاي بهب��ود روشهاي انج��ام كار و
بهينهسازي امور اجرايي واحدهاي مختلف سازمان
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 .5جمعآوري ،گردآوري ،ارزيابي ،بررسي و تدوين استانداردها و شاخصهاي
ش��رح وظايف مشاغل اصلي و پشتيباني ،اندازهگيري و ارزشيابي بازده كار
و شناسايي و رفع موانع و عوامل بازدارنده
 .6انجام دادن امور جاري ،اداري و اس��تخدامي س��ازمان از قبيل اقدامات
الزم ب��راي كارمنديابي ،ترتي��ب برگزاري آزمونها ،تهي��ه و صدور احكام
پرسنلي ،صدور كارتهاي شناسايي ،تهية مقدمات پرداخت حقوق و مزايا،
اعم��ال نظارت بر ورود و خروج كاركن��ان و انعكاس مراتب تأخير و غيبت
آنان ،نگهداري پروندههاي اس��تخدامي و بايگان��ي مدارك ،احكام ،اوراق و
اسناد مربوط به كاركنان
 .7تهي��ه و تنظيم طرحهاي مربوط به نيروي انس��اني س��ازمان در زمينة
انتصابها ،ترفيعها و انتقالها.
مدیریت فناوري اطالعات
اين مديريت وظايف زير را بر عهده دارد.
 .1یکپارچهسازی سیاستهای فناوري اطالعات در سازمان
 .2کمک به ارتقاء س��طح فناوري اطالعات در ش��ركتهای سهامی بورس،
سپردهگذاری مرکزی ،کارگزاریها و سایر نهادهای فعال مرتبط با بورس
 .3ایجاد بانکهاي اطالعات جامع در سازمان
 .4ساماندهي سایتهای اطالعرسانی سازمان
 .5ارتقاي سیستم نظارت الکترونیکی در بورس.
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بورسها و بازارها
بورس اوراق بهادار
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در بهمنماه س��ال  1346بر پاي��ة قانون مصوب
ارديبهش��تماه  1345تأس��يس ش��د .دوران فعالي��ت ب��ورس اوراق بهادار را
ميتوان به چهار دوره تقس��يم کرد :دورة نخس��ت ( ، )1346-1357دورة دوم
( ،)1358-1367دورة سوم ( )1368-1383و دورة چهارم (از  1384تاکنون)
دورة نخست ()1346 -1357
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن س��ال  1346فعاليت خود را با انجام دادن
چن��د معامله بر روي س��هام بانك توس��عة صنعتي و معدني آغ��از كرد .در پي
آن ،ش��ركت نفت پارس ،اوراق قرضة دولتي ،اسناد خزانه ،اوراق قرضة سازمان
گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضة عباسآباد به بورس تهران راه يافتند .در
اين دوره ،گس��ترش فعاليت بورس اوراق بهادار بيشتر مرهون قوانين و مقررات
دولتي بود که از جملة آنها ميتوان موارد زير را برشمرد:
 .1تصويب قانون گس��ترش مالکيت سهام واحدهاي توليدي در ارديبهشت
 ،1354که به موجب آن مؤسسات خصوصي و دولتي موظف شدند بهترتيب
49درصد و 94درصد سهام خود را به شهروندان عرضه كنند؛
 .2تصويب قانون معافيتهاي مالياتي براي ش��ركتهاي پذيرفته ش��ده در
بورس اوراق بهادار در سال .1354
طي  11س��ال فعاليت ب��ورس تا پيش از انقالب اس�لامي در ايران ،تعداد
ش��ركتها و بانكها و ش��ركتهاي بيمة پذيرفته شده از  6بنگاه اقتصادي
ب��ا  2/6ميلي��ارد ريال س��رمايه در س��ال  1346به  105بن��گاه با بيش از
230ميليارد ريال در س��ال  1357افزايش يافت .همچنين ،ارزش مبادالت
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در ب��ورس از  15ميليون ريال در س��ال 1346به بيش از  34ميليارد ريال
طي سال 1357افزايش يافت.
دورة دوم ()1358 -1367
در سالهاي پس از انقالب اسالمي و تا پيش از نخستين برنامة پنج سالة توسعة
اقتصادي ،دگرگونيهاي چش��مگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق
به��ادار تهران را نيز در برگرفت .نخس��تين رويداد ،تصوي��ب اليحة قانون ادارة
امور بانكها در تاريخ  1358/3/17توسط شوراي انقالب بود كه به موجب آن،
بانكهاي تجاري و تخصصي كش��ور در چارچوب  9بانك شامل  6بانك تجاري
و 3بانك تخصصي ادغام و ملي شدند .چندي بعد و در پي آن ،شركتهاي بيمه
ني��ز در يكديگر ادغام ش��دند و به مالكيت دولت��ي درآمدند .همچنين ،تصويب
قان��ون حفاظت و توس��عة صنايع ايران در تيرماه س��ال  1358باعث ش��د كه
تعداد زيادي از بنگاههاي اقتصادي پذيرفته ش��ده در بورس از آن خارج شوند؛
بهگونهاي كه تعداد آنها از  105شركت در سال  1357به  56شركت در پايان
سال  1367كاهش يافت.
حجم معامالت س��هام در اي��ن دوره از  34/2ميليارد ريال در س��ال  1357به
9/9ميليارد ريال در سال  1367کاهش يافت و ميانگين نسبت حجم معامالت
س��هام ب��ه  GDPب��ه کمترين مي��زان در دوران فعاليت بورس رس��يد که از
مهمترين داليل آن ،ش��رايط جنگي و روشن نبودن خطوط کلي اقتصاد کشور
بود .بدين ترتيب ،در طي اين س��الها ب��ورس اوراق بهادار تهران دوران فترت
خود را آغاز كرد كه تا پايان سال  1367ادامه يافت.
دورة سوم ()1368 -1383
ب��ا پايان يافتن جن��گ ،در چارچوب برنامة پنج س��الة اول توس��عة اقتصادي،
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اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار
تهران به عنوان زمينهاي براي اجراي سياس��تهاي خصوصيسازي مورد توجه
قرار گرفت.
بر اين اساس ،سياستگذاران در نظر داشتند كه بورس اوراق بهادار با انتقال پارهاي
از وظاي��ف تصديهاي دولتي به بخش خصوص��ي ،جذب نقدينگي و گردآوري
مناب��ع پساندازي پراكنده و هدايت آنها به س��وي مصارف س��رمایهگذاری ،در
تجهيز منابع توس��عة اقتصادي و انگيزش مؤثر بخش خصوصي براي مشاركت
فعاالنه در فعاليتهاي اقتصادي ،نقش مهم و اساسي داشته باشد .در هر حال،
گرايش سياس��تگذاريهاي كالن اقتصادي به اس��تفاده از س��از و كار بورس،
افزایش چشمگير شمار شركتهاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس
تهران را دربرداش��ت؛ به گونهاي که حجم معامالت از  9/9ميليارد ريال س��ال
 1367به  104.202ميليارد ريال در پايان سال  1383رسيد و تعداد بنگاههاي
اقتصادي پذيرفته ش��ده در بورس تهران از  56شركت به  422شركت افزايش
يافت.
در اين دوره ،دولت مجموعهاي از قوانين و مقررات را در جهت گسترش بورس
اوراق بهادار وضع كرد که تأثير بهس��زايي در افزايش حجم معامالت داشت؛ از
جمله:
 .1تبصرة  35قانون بودجه س��ال  1378کل کش��ور ک��ه در آن به وظيفه
دولت نس��بت به تعيين تکليف همه شركتهاي بخش دولتي از راه ادغام،
واگذاري و فروش سهام به بخشهاي خصوصي و تعاوني اشاره شده بود.
 .2مادة  94قانون برنامة س��وم توس��عه ( )1379 -1383که براس��اس آن
ش��وراي بورس موظف ش��د کارهاي الزم براي ايجاد ش��بکة رايانهاي بازار
س��رمايه ايران را به منظور انجام گرفتن دادوس��تد الکترونيک اوراق بهادار
در س��طوح ملي و پوش��ش دادن به خدمات اطالعرس��اني در سطح ملي و
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بينالمللي انجام دهد .همچنين ،براس��اس مادة  95برنامة س��وم توس��عه،
ش��وراي بورس مجاز ش��د كه به راهاندازي بورسهاي منطقهاي در سطح
کشور اقدام كند و راهکارهاي الزم را براي قابل معامله شدن ديگر ابزارهاي
مالي در بورس اوراق بهادار فراهم آورد.
از سال  1369محاسبة ش��اخص قيمت سهام (تپيكس) در بورس اوراق بهادار
تهران آغاز ش��د که مقدار آن از  472واحد در س��ال  1370به  12.113واحد
در سال  1383رسيد.
دوره چهارم (از سال  1384تاکنون)
در س��ال  ،1384نماگرهاي مختلف فعاليت ب��ورس اوراق بهادار در ادامة روند
حرکتي نيمة دوم سال  ،1383همچنان تحت تأثير رويدادهاي مختلف داخلي
و خارجي و افزايش بيروية شاخصها در سالهاي قبل ،روندي کاهشي داشتند
و اي��ن روند ،به ج��ز دورة کوتاهي ،در آذرماه تا پايان س��ال ،درخور توجه بود.
به هرحال ،از آذرماه س��ال  1384سياس��تها و تالش دولت و س��ازمان بورس
باعث کند شدن سرعت روند کاهشي معيارهاي فعاليت بورس شد .درحالي که
شاخص کل در پايان سال  1384به  9.459واحد رسيده بود ،طي سال 1385
از مرز  10.000واحد گذشت و در نهايت ،در پايان سال مذکور  9.821واحد را
تجربه کرد .همچنين ،کاهش چشمگير معامالت سهام در سال  1384با توجه
به اقدامات مؤثر يادش��ده در س��ال  1385به تعادل نسبي رسيد؛ به نحوي که
ارزش معامالت س��هام و حق تقدم در س��ال  1384در حدود  56.529ميليارد
ريال و در سال  1385معادل  55.645ميليارد ريال ارزيابي شد.
تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از  422شرکت در پايان
سال  1383به  435شرکت در پايان سال  1385افزايش يافت.
بعضي رويدادهاي اساسي اين دوره عبارتاند از:
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 تصوي��ب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس�لامي ايران در اول آذرماه1384
 تشکيل شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تشکيل سازمان بورس و اوراق بهادار تشکيل شركت بورس اوراق بهادار تهران (سهامي عام) تشکيل شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسوية وجوه.شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به موجب قانون بازار اوراق
بهادار جمهوری اسالمی ایران ،مصوب آذرماه  1384تأسیس شده است.
مجوزها و مراحل تشکیل شرکت به شرح زیر است:
 شمارة مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار 1385/6/21 -121/335 تاریخ پذیرهنویسی عمومی 1385/7/2 تشکیل مجمع عمومی مؤسس 1385/7/20 تاریخ تأسیس و ثبت 1385/9/15 -286502 آغاز فعالیت راهاندازي 1385/8/25 آغار فعالیت اجرایی 1385/10/01 آغاز فعالیت عملیاتی 1385/11/01در جدول زیر س��اختار و مقررات معامالت و ش��رایط پذی��رش در بورس اوراق
بهادار تهران خالصه شده است:
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بورس تهران در یک نگاه
معامالت
روزهای فعالیت

شنبه تا چهارشنبه

زمان جلسه معامالتی

 9:00تا 12:00

سیستم معامالت

سیستم معامالت خودکار -مبتنی بر سفارش

مکانیسم معامالتی

حراج آغازین /معامالت پیوسته

بازارساز

بازار دوم ،اجباری -بازار اول ،اختیاری

اوراق بهادار قابل معامله

سهام عادی ،حق تقدم سهام ،اوراق مشارکت ،اوراق اجاره و
قرارداد آتی مبتنی بر سهام

واحد پول

ریال

اطالعات در دسترس ()online

قیمتها (آغازین ،کمترین ،بیشترین و پایانی) ،شاخصها،
اطالعات شرکتها ،حجم معامالت ،مظنهها
سپرده گذاری ،تسویه و پایاپای

سپردهگذاری و تسویه

شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

دوره تسویه

T+3

تسویه ()Settlement

تسویه وجوه در سطح کارگزار ،تسویه اوراق بهادار به صورت
غیرفیزیکی در سطح مشتری

پایاپای ()Clearing

خالص چندجانبه

فروش استقراضی ()Short selling

وجود ندارد

اوراق بهادار قابل معامله

سهام عادی ،حق تقدم سهام ،اوراق مشارکت ،اوراق اجاره و
قرارداد آتی مبتنی بر سهام

واحد پول

ریال

اطالعات در دسترس ()online

قیمتها (آغازین ،کمترین ،بیشترین و پایانی) ،شاخصها،
اطالعات شرکتها ،حجم معامالت ،مظنهها
مالیات

سود نقدی

مالیات ندارد

عایدی سرمایه

مالیات ندارد

نقل و انتقال (فروشنده)

 0/5درصد
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کارمزدهای معامالت و مالیات
خریدار (درصد)

فروشنده (درصد)

جمع درصد

سازمان

0/04

0/06

0/1

بورس

0/056

0/084

0/14

کارگزار

0/4

0/4

0/8

سپردهگذاری

0/004

0/006

0/01

جمع

0/5

0/55

1/05

مالیات
ساختار حقوقی

شرکت سهامی عام

مقررات

خودتنظیم گر -با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

دامنه نوسان

4

تعیین قیمت پایانی

میانگین وزنی با احتساب حجم مبنا

امکان سرمایهگذاری خارجی

وجود دارد (براساس آییننامه سرمایهگذاری خارجی)
بازارها و شرایط پذیرش
بازار اول

بازار
تابلو

اصلی

فرعی

حداقل سرمایه (میلیارد ریال)

200

100

بازار دوم
30

حداقل تعداد سالهای فعالیت (سال)

3

3

3

حداقل نرخ شناوری سهام (درصد)

20

15

10

حداقل تعداد سهامداران (سهامدار)

1000

750

250

حداقل دوره فعالیت توأم با سودآوری (دوره مالی
منتهی به پذیرش)

3

2

1

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها (درصد)

30

20

15
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بازار کاال
نیاز به ایجاد بازاری متش��کل و س��ازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و
دس��تیابی به آثار مثبت آن در اقتصاد ،دولت و مجلس شورای اسالمی را بر آن
داش��ت تا بستر قانونی الزم براي تأس��یس و راهاندازي بورسهای کاالیی را در
ایران فراهم س��ازند .به اين ترتيب ،با تصویب بند ج مادة  95قانون برنامه سوم
و بند الف مادة  15قانون برنامة چهارم ،ش��ورای عالی بورس موظف به تشکیل
و گسترش بورسهای کاالیی در ایران شد.
در پی این امر ،بورس فلزات در ش��هریور ماه س��ال 82ب��ه عنوان اولین بورس
کاالی کش��ور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز بورس کاالی کشاورزی
در شهریور ماه سال  83شروع به فعالیت كرد.
س��پس براساس مصوبة ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار و قانون جدید بازار
اوراق بهادار ،در آذر ماه س��ال  85موجبات تش��کیل شرکت بورس کاالی ایران
با ادغام بورس فلزات و کش��اورزی فراهم شد و پس از پذیرهنویسی و برگزاری
مجمع عمومی ،ش��رکت بورس کاالی ایران از ابتدای مهر ماه سال  86فعالیت
خود را آغاز کرد.
در ادام��ة فعالي��ت بورس كاالي ايران ،هيئت دولت در بهمن ماه س��ال  86بنا
به پيش��نهاد وزارت ام��ور اقتصادي و داراي��ي با راهاندازي ب��ورس نفت خام و
فراوردههاي نفتي طي  2مرحله موافقت كرد .همسو با اين اقدامات ،در مرحلة
اول بورس فرآوردههاي نفت و پتروش��يمي توسط ش��ركت بورس كاالي ايران
در تاريخ  28بهمن  86در منطقة آزاد كيش راهاندازي ش��د .س��پس به منظور
انج��ام معامالت صادراتي ،تاالر معام�لات بينالمللي نفت ،فرآوردههاي نفتي و
محصوالت پتروش��يمي ب��ورس در چهارم آبان م��اه  88در جزيرة كيش مورد
بهرهبرداري قرار گرفت كه گامي بلند در جهت راهاندازي بورس نفت اس��ت .در
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حال حاضر  8شركت خارجي از عربستان ،آذربايجان ،قطر ،چين و كرة جنوبي
محصوالت خود را در رينگ صادراتي كيش به متقاضيان عرضه مي كنند و قرار
است در اين رينگ بيش از  130قلم كاال در  8گروه معامله شود.
عالوه بر اين ،تاكنون محصوالت  85ش��ركت داخلي و  36ش��ركت خارجي در
زمينة فلزات و كش��اورزي در بورس كاالي ايران پذيرش ش��ده اس��ت كه قابل
دادوستد در بورساند.
در همي��ن حال ،اگرچه كارگزاران خارجي هم اكنون از طريق كارگزاران ايراني
در ب��ورس كاالي اي��ران فعالاند ،ب��ه زودي امكان حضور مس��تقيم كارگزاران
خارجي نيز ،كه نقش مؤثري در توسعة اين بازار دارند ،فراهم خواهد شد.
هماکن��ون ب��ورس کاالی ایران با بیش از  6س��ال تجربه ،به داد و س��تد انواع
محصوالت صنعتی ،نفتي ،پتروشيمي و کشاورزی در قالب معامالت نقد ،نسیه،
س��لف و آتی مشغول است و راهاندازي معامالت ساير ابزارهای مشتقه ،از جمله
قراردادهای اختيار معامله ،را نيز در برنامههاي توسعهای خود دارد.
اهداف بورس کاالی ایران
از آنجا که بورسهای کاال به عنوان نهادهایی س��ازمان یافته براي داد و س��تد
قانونمند و نیز توس��عة بازار س��رمایه و بخشهای مختلف اقتصادی به ش��مار
میرون��د ،نتایج عملکرد آنها میتواند تأثير چش��مگيري بر عملكرد بخشهاي
تولید ،توزیع ،مصرف و در نتیجه افزایش رفاه اقتصادی جوامع داشته باشد؛ چرا
که بورس کاال تجلیگاه خواس��تههای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است و
در این بازار اس��ت که همة فعاالن ،نیازهای خود را در فضايی رقابتی ،شفاف و
قانونمند مطرح میکنند.
از مهمترین اهداف و آثار بورس کاال میتوان به موارد زير اشاره كرد:
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 .1ایجاد بازاری قانونمند و سازمان یافته براي تسهیل دادوستد کاالها
 .2س��اماندهي ب��ازار کاالها از طری��ق مکانیزم اجرایی ناظ��ر بر تعهدات و
تضمین منافع طرفین معامله
 .3کش��ف شفاف قیمت کاالها براساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز
بازار
 .4برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار
 .5امکان انجام دادن معامالت نقد ،نس��یه ،س��لف ،آتی و اختیار با استفاده
از ابزارهای نوین مالی
 .6توسعة سرمايهگذاری و فراهم سازی تسهیالت مالی برای خرید و فروش
 .7اطالع رس��انی دربارة وضع بازار داخلی و خارجی کاالهای پذیرش شده
به منظور افزایش سطح دانش فعاالن بازار.
کاالهای قابل معامله در بورس کاالی ایران
براس��اس مصوب��ات هيئت پذی��رش در حال حاض��ر کاالهای صنعت��ی ،نفتي،
پتروشيمي و کشاورزی زير در این بورس قابل معاملهاند:
فراوردههای نفت و پتروشیمی
 .1گروه قیر :انواع قیر ش��امل قی��ر  ،70/60قیر  ،100/85قیرMC 250
و قیرامولسیون
 .2گ�روه مواد ش�یمیایی :منو اتیلن گلیک��ول ،دی اتیلن گلیکول ،تری
اتیلن گلیکول ،اسید سولفوریک ،منومر وینیل استات ،ایزوبوتانول ،دواتیل
هگزان��ول ،اسیدس��ولفوریک ،اکس��والکلها ،اتانول آمین ،سودکاس��تیک،

38

معرفي اجمالي بازار سرماية ايران

الکیل بن��زن خطی( ،)LABپارازایلین ،اورتوزایلین ،متانول ،بنزن ،کربنات
س��دیم (سنگین و سبک) ،اس��ید کلریدریک ،اسید نیتریک ،برش سنگین
(نفتالیندار ،ک��رود ،کوئینچ) ،اکریلو نیتریل بوتادین اس��تایرین (،)ABS
گوگرد گرانوله ،جوش ش��یرین ،انواع حاللها ،اوره صنعتی ،آمونیاک (گاز،
محلول) ،آب ژاول ،آروماتیک س��نگین1 ،و 3بوتادین ،پلی کربنات ،بنزین
پیرولیز ،پنتان پالس ،رافینیتC4
 .3گ�روه پلیم�ر :انواع پل��ی اتیل��ن ،پلی پروپیل��ن ،اس��تایرن بوتادین
رابر( ،)SBRپلی وینیل کلراید ( ،)PVCپلی اس��تایرن و پلی بوتادین رابر،
کریس��تال مالمین ،رزین اپوکس��ی ،اس��تایرن منومر ،دی آمونیم فسفات،
اسید ترفتالیک
 .4گروه اکستراکت :انواع اکستراکت بهصورت فله و بشکه
 .5گروه روغن :انواع روغن پایه ،اسالگ واکس و پارافین واکس
 .6گروه نفتا :نفتای سنگین ،نفتای سبک
 .7گروه دوده :دوده صنعتی
 .8گ�روه گازه�ا و خوراکها :آرگون ،گاز مایع صنعت��ی ،گاز بوتان ،گاز
پروپان
برای كس��ب اطالعات بیش��تر به وبس��ایت رس��می ش��رکت به نش��اني
 http://www.ime.co.irمراجعه کنید.
انواع قراردادهاي قابل معامله در بورس کاال
تمامي دادوس��تدها در بورس کاال در قالب قراردادهاي اس��تاندارد ش��ده انجام
ميگيرند و به طور کلي  5نوع قرارداد براي داد و ستد هر کاال وجود دارد:
 .1قرارداد نقدي ()spot
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در اي��ن قرارداد ،خريدار کل مبلغ قرارداد را به عالوة کارمزد کارگزار به صورت
نقد پرداخت ميكند .فروشنده نيز حداکثر ظرف سهروز ،کاالي مورد معامله را
به خريدار تحويل میدهد.
 .2قرارداد سلف ()forward
در اين قرارداد ،کل مبلغ در زمان انجام معامله توسط خريدار پرداخت ميگردد
و فروشنده متعهد ميشود كه در تاريخ مشخص و زمان معين كاال را به خريدار
تحويل دهد.
 .3قرارداد نسيه ()credit
قراردادي اس��ت که در آن کاال به صورت فوري به خريدار تحويل داده ميشود
و بهاي آن در تاريخ سررسيد ،به فروشنده پرداخت ميگردد.
 .4قرارداد آتي
قراردادي اس��ت كه خريدار و فروشنده تعهد ميكنند در سررسيد تعيين شده،
مق��دار معين��ي از دارايي پايه را ب��ه قيمتي كه در زمان انعق��اد قرارداد تعيين
ميشود ،معامله كنند.
بازار آتی
بررس��ی برنامههاي گذشته بورس تهران ،حاکی از آن است که ایدة ایجاد بازار
مشتقه از سالهای گذشته یکی از دغدغههای مهم مسئوالن بورس بوده است.
حتی در سال  ،1378اين مسئله به عنوان یکی از اولویتهای توسعهای بورس
تهران مطرح ش��د و مطالعات گستردهای هم در مورد راهكارهای موجود برای
راهان��دازي این بازار انجام گرفت که نتایج آن بهنوعی پایه و اس��اس راهاندازي
بورس کشاورزی شد.
اما به طور مشخص ،ایدة راهاندازي بازار آتی سهام مربوط به سال  1387است.
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در این س��ال ،ایجاد بازار مشتقه به عنوان یکی از برنامههاي عملیاتی بورس در
دستور کار قرار گرفت و مطالعات امکانسنجی آن شروع شد.
براساس این مطالعه ،مشخص شد که با توجه به موانع شرعی ابزار مشتقة مبتنی
بر ش��اخص ،قرارداد آتی مبتنی بر سهام گزینة مناسبی برای آغاز فعالیت بازار
مشتقه است؛ زیرا برای سرمايهگذار درك قراردادهای آتی نسبت به قراردادهای
اختیارمعامله س��ادهتر اس��ت و به دلیل اس��تفاده از این قرارداد در بورس کاال،
س��رمايهگذار با این قراردادها آش��ناترند .فرايندهای مدیریت ریس��ک و تسویه
در قراردادهای آتی س��ادهتر از قراردادهای اختیار معامله است و سرمايهگذاران
خ��رد نيز در این بازار حضور فعالتری دارند .بنابراین ،فرايند اجرایی راهاندازي
بازار بر قرارداد آتی سهم متمرکز شد و از سال  ،1388دریافت مجوزهای الزم
از کمیت��ة فقهی ،ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار و س��ازمان بورس و اوراق
بهادار پیگیری ش��د و در کنار آن ،س��اختار اجرایی بازار و مق��ررات مورد نیاز
تدوین و به سازمان ارائه شد.
نح��وة انج��ام دادن معامالت بدین صورت اس��ت ك��ه در ابتدا تعدادي س��هم
(به عنوان دارایی پایه) مش��خص ميش��ود و خریدار یا فروش��نده در قراردادی
تعهد به خرید یا فروش همین تعداد سهم در تاریخی معین در آینده میکنند.
در قرارداد خرید یا فروش ،تمامی اطالعات (نحوة تحویل ،آخرین روز معامالت
و )...درج ميش��ود تا بازار این سهم آغاز گردد .در این بازار ،دامنة نوسان وجود
دارد و معامالت براس��اس قیمت بازار نقدی و انتظارات س��رمايهگذاران صورت
ميگيرند .این معامالت هر روز توس��ط اتاق پایاپای تس��ویه ميش��وند؛ به اين
ترتيب که متناس��ب با تغییرات قیمت ،س��ود یا زیانی محاس��به و به حس��اب
خریدار یا فروشنده واریز ميگردد.
همچنین ،خریداران و فروش��ندگان میتوانند طی دوره ،خرید و فروش خود را
انجام دهند و از بازار خارج ش��وند یا تا سررس��ید قرارداد صبر کنند تا معامله
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صورت گیرد.
در دس��تورالعمل معامالت قرارداد آتی س��هام آمده است ،اگر شخصی در پایان
دورة معامالتی تعهد به فروش سهم کند ،باید آن سهم را در کد معامالتی اصلی
خود در بازار داشته باشد.
در این شرایط ،شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ،در روز
آخر معامالت ،کد س��هام فروشنده یا تعهد به فروش بازار آتی را در بازار نقدی
مسدود ،و به نام خریدار منتقل ميكند.
کارکرد این معامالت پوش��ش ریس��ک بازار اس��ت .به س��رمايهگذاران توصیه
ميش��ود كه در خرید و فروش اوراق آتی از هر دو روش بنیادی و تکنیکی در
کنار هم استفاده کنند؛ زيرا كوچكترین اشتباه منجر به از دست رفتن سرمایه
زیادی میشود.
سرمايهگذاری در بازار آتی فعال (دیناميک) است و سرمايهگذاران باید بهصورت
لحظ��های روند بازار را دنبال کنند .تنها به س��رمايهگذاران حرفهاي ،که زمان،
انرژی و دانش کافی دارند ،توصیه ميشود كه وارد این بازار پرریسک شوند؛ زيرا
س��رمايهگذاران اين بازار تنها در صورتي متضرر نميشوند كه عكسالعملهاي
سريع داشته باشند.
فرابورس ايران
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه س��ال  1384توسط مجلس محترم
ش��ورای اسالمی ،جایگاهی برای این نوع بازارها ،که پیش از این وجود نداشت،
در قانون دیده ش��د .لذا مسئوالن سازمان بورس و اوراق بهادار ،فعاليت خود را
در زمين��ة مطالعات اولیه تا راهاندازي این بازار در قالب گروهی از کارشناس��ان
ادارة نظارت بر بازار س��ازمان ،ریاس��ت ادارة امور بورسه��ا و بازارها و معاونت
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نظارت بر بورسها و ناش��ران آغاز كردند .پس از گذشت  2سال انجام مطالعات
تخصصی و تطبیقی و همچنین بومی س��ازی سازوکار بازارهای خارج از بورس
سایر کشورها ،درنهايت پیشنهاد تأسیس بازاری خارج از بورس به نام "شرکت
فرابورس ایران" توس��ط سازمان به ش��ورای عالی بورس ارائه شد .شورای عالی
بورس نیز با اکثریت آراء به صدور مجوز فعالیت این تشکل خود انتظام رأي داد
و این ش��رکت درنهايت در تاریخ 1388/7/6به طور رسمی توسط وزیر محترم
اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار افتتاح شد.
اهداف شرکت فرابورس ایران
فرابورس يك بازار اوراق بهادار رس��می و تحت نظارت س��ازمان بورس و اوراق
بهادار اس��ت که به منظور توسعة صدور و مبادلة ابزارهای مالی و پوشش دادن
خألهای ناشی از دسترس��ی نداشتن بخش عمدهای از صاحبان صنایع به بازار
س��رمایه تشکیل شده اس��ت .محرومیت طیف وسیعی از بنگاههای اقتصادی از
تأمين مالی در بازار سرمایه و وابستگی شركتهای دولتی یا خصوصی به تأمين
مالی از طریق س��هامداران عمده یا اخذ تس��هیالت از شبکة بانکی ،منشأ ایجاد
این بازار اوراق بهادار جدید به حساب میآید.
ب��ا توجه به نیازمندیهای کنونی بازار س��رمایه ،اهداف و راهبرد (اس��تراتژی)
فعالی��ت فرابورس ایران به گونهای طراحی ش��ده اس��ت ك��ه بخش عمدهای
از متقاضی��ان مناب��ع مالی امکان بهره مندی از مزایای آن را داش��ته باش��ند و
مهمترین ویژگی آن ،سهولت رویهها در مراحل پذیرش و انجام معامالت اوراق
بهادار است.
تالش در جهت رش��د و اعتالی بازار س��رمایه ،تنوع بخشی به محصوالت بازار
س��رمایه ،اعطای فرصت جدید به صاحبان صنایع نوپا و نیازمند به منابع مالی،
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افزایش مش��اركتهای مردم��ی و باال بردن س��هم داراییهای مالی در س��بد
سرمايهگذاریها ،رسالت فرابورس ایران محسوب ميشود.
از جمله مهمترین مزاياي پذیرش ش��ركتها در فرابورس ایران ،به ش��رح زیر
است:
 تامين مالي آسان و ارزان افزایش قابليت نقدشوندگی سهام بهرهمندي از معافيت مالياتي شركتهاي پذيرفته شده در فرابورس نقل و انتقال سهام بهصورت آسان ،سريع و کم هزينه شفافيت و اعتبار قيمت سهام به واسطة مبادله در فرابورس اطالعرساني هماهنگ و عادالنه به سرمايهگذاران بالفعل و بالقوه بهرهگيري از امکان وثيقه گذاري سهام و اخذ تسهيالت بانکي به شكليسادهتر
 معرفي ش��رکت و محصوالت به طيف وس��يعي از اقشار جامعه و افزايشاعتبار شرکت
 صدور اوراق مشارکت و گواهی سپرده پيشبيني فرايند سادة خروج از فرابورس.بازارهای فرابورس
براس��اس دستورالعمل پذیرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس،
 5ب��ازار مج��زا با کارکردهای متنوع برای پذیرش و عرض��ة انواع اوراق بهادار و
ابزار مالی در فرابورس ایجاد شده است .در بازارهای اول و دوم ،معامالت سهام
شرکتهای سهامی عام انجام میگیرد .در بازار سوم (بازار عرضه) ،عرضة اوراق
بهاداری مانند سهام ش��رکتهای سهامی ،حق تقدم سهام ،پذیرهنویسی سهام

44

معرفي اجمالي بازار سرماية ايران

و س��ایر اوراق بهادار انجام میگیرد .در بازار ابزارهای نوین مالی ،کلیة ابزارهای
مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام ،که به تأیید شورای عالی بورس
رس��یده ،قابل پذیرش و معامله اس��ت؛ مانند انواع اوراق مشارکت ،انواع گواهی
س��رمایهگذاری و انواع صکوک .بازار پایه ،به عنوان پنجمین بازار فرابورس ،در
جهت اجرای بند «ب» مادة  99قانون برنامة پنجم توس��عه ایجاد شده است و
تنها نقل و انتقال س��هام س��ایر شرکتهای سهامی عام را که امکان پذیرش در
یکی از بازارهای بورس یا فرابورس را ندارند ،انجام میدهد.
زیرساخت فناوري اطالعات
شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار
ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران (س��هامي خاص) براس��اس اظهارنامه و
اساسنامة شركت در تاريخ  1373/03/11و تحت شمارة  105299و با نام قبلي
"ش��رکت خدمات بورس تهران" در ادارة ثبت شركتهاي تهران به ثبت رسيده
و در تاري��خ  1373/03/16از لح��اظ مراحل اداري و قانوني و امضاي ذيل ثبت
تكميل و جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي کشور و نيز روزنامة كثيراالنتشار
آگهي شده است .نام شرکت از تاريخ  1385/6/25به "شرکت مديريت فناوري
بورس تهران" تغيير يافت.
موضوع فعالیت شرکت:
 .1ارائ��ة انواع خدمات تخصصي ،فني و مش��اورهاي در زمينههاي مختلف
پ��ردازش دادهه��ا و اطالع��ات مال��ي و اقتص��ادي و کاربرد رايانه ش��امل
س��ختافزار ،نرمافزار ،شبکههاي رايانهاي و سامانههاي کاربردي رايانهاي و
همچنين بهينهسازي و پيادهسازي روشهاي عملياتي ،مديريتي و رايانهاي
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در معامالت انواع اوراق بهادار و ابزارهاي گوناگون مالي به تمامي فعاالن و
ذينفعان در بازار س��رمايه و اوراق بهادار ،شامل تمام مواردي که در قانون
بازار اوراق بهادار جمهوري اس�لامي ايران مصوب  1384/9/1آمده است و
نيز ساير شخصيتهاي حقيقي و حقوقي؛
 .2توليد ،بهينهسازي ،بومي سازي ،پيادهسازي ،خريد و فروش سامانههاي
انفورماتيک در داخل و خارج از کشور؛
 .3فعالي��ت در زمين��ه دريافت و س��اماندهي دادههاي مالي و اس��تفاده از
فناوريه��اي نوي��ن اطالعات و ارتباط��ات براي پ��ردازش و تبديل آنها به
اطالعات تخصصي؛
 .4مديريت ،نظارت ،نگهداري و راهبري س��امانههاي انفورماتيک در داخل
و خارج از کشور؛
 .5مشارکت در ساير شرکتها از طريق تاسيس يا تعهد سهام شرکتهاي
جديد يا خريد يا تعهد س��هام ش��ركتهاي موجود و نيز پذيرش عضويت
در نهاده��ا ،کانونها و مجامع داخلي و بين المللي مرتبط که در ارتباط با
موضوع فعالیت شرکت باشند؛
 .6ارائ��ة آموزشه��اي حرف��هاي و کاربردي ب��ه ذينفعان و فع��االن بازار
سرمايه.
شرکت اطالعرسانی و خدمات بورس
اطالعات گرانبهاترین دارایی در بازار سرمایه است .در حقیقت ،بخش عمدهای
از پیکرة ارکان بازار س��رمایه ،شامل سازمان بورس و اوراق بهادار ،بورس اوراق
بهادار تهران ،بورس کاال و نهادهای مالی و شرکتهاي پذیرفته شده در بورس
و غیره ،به صورت پیوسته و دائمی به تولید اطالعات مشغول است .با این حال،
توزیع اطالعات اهمیت بيشتري دارد .بر اين اساس ،شرکت اطالعرسانی بورس
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با همین وظیفه و به منظور توزیع س��ریع و متق��ارن اطالعات در میان فعاالن
بازار سرمایه از نیمه دوم سال  83آغاز به کار کرده است.
ش��رکت اطالعرسانی بورس تهران بهمنظور دسترس��ی به اهداف زیر در تاریخ
 1383/4/27تأسیس و در مورخ  1383/6/5در ادارة ثبت شركتها و مؤسسات
غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
 .1طراحی ،بهینهسازی و راهاندازي پیشرفتهترین سازوکارهای اطالعرسانی
و منطبق با استانداردهای جهانی در بازار سرمایه ایران
 .2فعالیت رسانهای و ارتباط سازمانیافته و بهینه با رسانهها
 .3توس��عة انتش��ارات و اطالعرس��انی الکترونیکی برای گس��ترش دامنة
اطالعرسانی و آموزش در بازار سرمایه
 .4توسعة آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم در زمینة بازار سرمایه
 .5گسترش فرهنگ سرمایهگذاری در داراییهای مالی
 .6ارائة تمامی خدمات اطالعرسانی در حوزة بورس و بازار سرمایة ایران
 .7ایجاد تمرکز مدیریت در اطالعرس��انی بازار سرمایه و مدیریت متمرکز
در اطالعرسانی منسجم ،شفاف ،سریع و متقارن.
فعالیتها
طبق مادة  2اساسنامه ،حوزة فعالیت شرکت اطالعرسانی بورس تهران به شرح
زیر است:
 .1ارائة خدمات تخصصی و مش��اورهای برای س��ازمان بورس اوراق بهادار
و دیگر س��ازمانها و نهاده��ای مالی عالقهمند به طراحی ،بهینهس��ازی و
راهاندازي سازوکارهای اطالعرسانی
 .2ارائة خدمات روابط عمومی و ارتباط با رس��انهها و عموم مردم در جهت
دستيابي به اهداف نهادهای بازارهای مالی
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 .3طراحی و راهاندازي س��ایتهای اینترنتی و رایانهای به منظور گسترش
فعالیتهای اطالعرسانی
 .4تعریف ،تأیید و نظارت بر برگزاری دورههای آموزش��ی از طریق عضویت
در کمیتة راهبری آموزش و انجام امور دبیرخانهای کمیته مزبور
 .5راهاندازي و ادارة نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی
 .6تهیة لوحهای فشردة آموزشی و اطالعرسانی
 .7دریافت تسهیالت اعتباری از بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
 .8مشارکت در س��ایر شركتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شركتهای
جدید یا خرید یا تعهد س��هام ش��ركتهای موجود که در ارتباط با موضوع
فعالیت شرکتاند.
 .9اطالعرسانی الکترونیکی
 .10انتشارات
 .11برگزاری همایشها
 .12س��ایر عملیات و معام�لات مجاز مالی ،خدمات��ی و تجاری که بهطور
مس��تقیم یا غیرمس��تقیم با هر یک از موضوعات ش��رح داده شده در باال
مربوط باشد.
پایگاه اطالعرسانی بازار سرمایة ایران (سنا)
در ابتدای س��ال  ،1385بازار س��رمایة ایران در حوزة اطالعرس��انی ضعفهاي
ف��راوان داش��ت و فقدان یک پایگاه رس��می و جامع خبری و اطالعرس��انی در
این حوزه باعث ایجاد مش��کالت بسياري شده بود .انتشار اخبار رسمی سازمان
بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار س��رمایه ایران و اطالعرسانی منسجم
و یکپارچه و ایجاد پایگاه جامع خبری برای اطالعرس��انی رس��می تمامی ارکان
ب��ازار ،چه در حوزة س��ازمانی ،چه در حوزة بورسه��ای اوراق بهادار و کاالیی و
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چه در حوزه نهادهای مالی و ش��ركتهای پذیرفته ش��ده ،از اولین نیازهایی بود
که این ش��رکت در ساختار مدیریتی جدید از اوایل تیرماه سال  1385طراحی،
راهان��دازي و روزآوری آن را آغ��از ك��رد و اینک اين نهاد پس از گذش��ت مدت
كوتاه��ي از آغ��از اولین مرحلة طراحی به جامعتری��ن ،کاملترین ،موثقترین و
روزآمدترین پایگاه خبری بازار سرمایة ایران تبديل شده است .آخرین اطالعات
مربوط به بازار س��رماية ای��ران ،اعم از مصاحبههای خب��ری ،اطالعیههای بازار
سرمایه ،شركتهای پذیرفته شده در بورس ،آخرین انتشارات ،آخرین اطالعات
بازار اولیه ،بریدة جراید الکترونیکی روزانة بازار سرمایه ،آخرین اطالعات مربوط
به بورسه��ای اوراق بهادار ،کاال و بورسهای مناط��ق و بورسهای بینالمللی،
اطالعات کارگزاران ،حسابرس��ان معتمد ،قوانین و مقررات ،گزارشهای صوتی و
تصوی��ری و گزارش صوتی روزانة آمار معامالت ،آرش��یو کامل و جامع از تمامی
اطالعات ذکرش��ده ،اخبار و اطالعات مربوط به ماهنامة بورس ،آخرین مقاالت،
آرشیو کامل و جامع از اخبار و اطالعات منتشر شده بر روی سایتهای مرتبط،
خبرگزاریها و روزنامهها و ...در این س��ایت طراحی ،راهاندازي و روزآوری شده
است.
برای مشاهدة محتواي سایت به نشاني  http://www.sena.irمراجعه کنید.
تاالر مجازی بورس ایران
تاالر مجازي بورس ايران توس��ط شركت اطالع رساني و خدمات بورس وابسته
به س��ازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف آموزش و آش��نا كردن عالقهمندان
س��رمایهگذاری در ب��ازار بورس ايران با س��ازوكار مناس��ب س��رمایهگذاری در
بورس راه اندازي ش��ده اس��ت .براي فعالي��ت در اين تاالر ،كارب��ران نه نياز به
پ��ول دارن��د و نه ضرر خواهند ك��رد .اهداف اصلي اين س��امانه ،آموزش عملي
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س��رمایهگذاری در بورس است .قيمتها ،شاخصها و س��اير اطالعات در تاالر
مجازي ،واقعي و منطبق با ش��رايط واقعي بازار اس��ت؛ بهطوري كه گويي كاربر
واقع��اً درحال س��رمایهگذاری در بورس اس��ت .تاالر مجازی بورس به نش��اني
 http://www.irvex.irدر دسترس است.
بورس همراه
ب��ورس هم��راه نرماف��زاری برای نص��ب در تلفنهای همراه اس��ت ک��ه آمار و
اطالع��ات بازار س��رمایه را از طریق تلفن همراه در اختی��ار کاربر قرار میدهد.
کاربران با ارس��ال پیام کوت��اه ميتوانند اطالعات دلخواه خ��ود در مورد قیمت
س��هم ،ش��اخص ،صندوقها و س��ایر اطالعات ایس��تا و پوی��ا را دریافت کنند.
ب��رای آگاهی بیش��تر و آش��نايي با نح��وة نصب نرمافزار يادش��ده به نش��اني
 http://www.mpbilebourse.irمراجعه فرماييد.
شرکت فناوران بازار سرمایه
براي افزایش ش��فافیت اطالعات در بازار س��رمایه و کاه��ش فاصلۀ زمانی بین
تهیۀ اطالعات تا انعکاس آن به عموم ،ایجاد سامانۀ یکپارچۀ گردآوری و انتشار
الکترونیکی اطالعات از آبان ماه  1385در دس��تور کار س��ازمان بورس و اوراق
بهادار قرار گرفت .بدین منظور ش��رکت فناوران بازار س��رمایه در س��ال 1386
تشکیل ش��د .اين ش��ركت با ارائه نرمافزارهاي زير تاکنون متولی نرمافزارهای
تخصصی بازار سرمایه بوده است.
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کدال
نرم افزار كدال به منظور مکانیزه كردن تهيه ،ارسال ،پردازش و نشر اطالعيههاي
ارسالي از سوي ناشران طراحي و پيادهسازي شده است .اهداف اصلي از طراحي
سيستم كدال عبارتاند از:
 کاهش هزینههای مربوط به تدوین ،ارس��ال ،بررس��ی و انتشار اطالعاتشركتها
 تمرکز بخشیدن به نحوة دسترسی به اطالعات باالبردن سرعت افشای اطالعات ایجاد مکانیزمی براي تسهيل افشای اطالعات ایجاد مکانیزم نظارت مناسب اطالعیههای منتشره ایجاد خروجیاستاندارد )1( XBRLبراي ذخیرهسازی و انتقال اطالعاتبه نرمافزارهای دیگر
 امکان تعریف نمودار گردش مستندات دستهبندی و طبقهبندی مناسبتر مستندات ارسالی ایجاد مکانیزمهای بهینه و مناسب گزارشگیری امکان در دسترس قراردادن مناسبتر اطالعیهها شفافس��ازي بازار و آش��نايي وس��يع و مبتني بر اص��ول جهاني جهتمرتبطين با بازار سرمايه و زير روالهاي آشكار و نهان آن
 تبدي��ل بورس از يك نهاد صرفا معاملهگر و بازاري به يك مرجع صاحباطالعات و آمار كالس��هبندي ش��ده و نيز فازبندي ش��ده در ح��وزة بازار؛
بهطوري كه پ��س از مدت زمان معين و تصحيح و بهرهبرداري نهايي ،اين
سايت به عنوان مرجع اصلي مراجعان مذكور باشد.
 -مکانیزهکردن انجام امور و تسریع در عمليات جاري
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 امكان تحليل بيشتر دادهها و تصميمگيري سريعتر هماهنگي ميان ادارات درون و برون س��ازمان با اهداف مشترک و شبیهبه سازمان.
در اين سيستم براساس نوع كاربران استفادهكننده از سيستم كدال كه به طور
مشروح در ادامه آمدهاند ،سرويسهايي ارائه ميشود:
 ناش�ران :اين دسته از كاربران ،مدير عامل و مدير مالي شركت هستند،ك��ه اطالعيهه��اي مربوطه را تهي��ه ميكنند و پس از تأيي��د براي ناظران
ميفرستند.
 ناظران :كارشناس��ان ،كارشناس��ان مس��ئول ،مدير نظارت بر ناشران ومعاونت نظارت بر بورسها و ناشران هستند كه وظيفة بررسي اطالعيههاي
ارس��ال ش��ده توس��ط ناش��ران را بر عهده دارند .در نهايت ،پس از بررسي
اطالعيهها در صورت تأييد مدير نظارت بر ناشران ،اطالعيهها جهت آگاهي
عموم منتش��ر ميشوند .معاونت نظارت بر بورسها و ناشران هم گزارشها
را جهت اطالع دریافت ميكند ،اما اقدامی در پروسة انتشار اطالعیه انجام
نمیدهد.
	كارب�ران ع�ادي :اي��ن دس��ته از كاربران كه ش��امل س��رمايهگذاران،تحليلگران ،س��هامداران ،دانشجويان و به طوركلي عموم مراجعه كنندگان
به س��ايت كدال در واقع ،استفادهكنندگان عام سيستم كدال هستند .آنها
امكان دسترس��ي به اطالعيههايي را دارند كه مدير نظارت بر ناش��ران آنها
را منتش��ر كرده باش��د .اين كاربران مي توانند تمامي اطالعيههاي منتشر
شده را جستجو ،مشاهده و دريافت كنند يا در صورت دلخواه خروجيهاي
مختلف از قبيل PDF,HTML,XML,RAFو ...را از اطالعية مورد نظر
دریافت نمايند.
ناش��ران اطالعيههاي تعيين ش��ده را از طريق س��امانة كدال تهيه ميكنند و
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پس از امضا (تأييد) ،براي ناظران ميفرس��تند .ناظران اطالعيههاي ارسال شده
توس��ط ناش��ران را بررس��ي كرده و در صورت تأييد ،پس از درج نکات مهم در
کاور اطالعی��ه ،آنها را براي اطالع عموم در س��ايت كدال منتش��ر ميكنند .در
صورتي كه اطالعية ارسال شده مورد تأييد ناظران قرار نگيرد ،منتشر نميشود
و در کارتابل منتش��ر نش��دهها ذخی��ره ميگردد .در اين صورت ،ناش��ران بايد
اطالعية جديد را ارس��ال كنند .اطالعات منتشر شده در سايت كدال در اختيار
تمامي كاربران مراجعهكننده به س��ايت قرار ميگي��رد و آنها ميتوانند تمامي
اطالعيههاي منتشر شده را مشاهده و فايل آنها را به فرمتهای دلخواه دريافت
كنند و نيز با استفاده از سرويسهاي جستجوي ارائه شده در سايت ،ميتوانند
گزارشهاي مختلفي را تهيه کنند.
عالوه بر س��رويسهاي باال ،كه در واقع مهمترين س��رويسهاي سيستم كدال
هس��تند ،ناشران مي توانند پروفايل مربوط به شركت خود را تكميل و ويرايش
كنند .اين تغييرات بالفاصله در سايت كدال منعكس ميشود و تمامي كاربران
ميتوانند تغييرات را مشاهده کنند.
سمپا
سرویس نظارتی سمپا برای تشخیص تخلفات در معامالت بازار سرمایه ،افشای
اطالعات و پیادهسازی قوانین و مقررات طراحی شده است.
ل خودانتظام
تشك 
تش��كلي است كه براي حس��ن انجام وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده
دارد و همچني��ن براي تنظيم فعاليتهاي حرفهاي خود و انتظامبخش��يدن به
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روابط بين اعضا ،مجاز اس��ت ضوابط و استانداردهاي حرفهاي و انضباطي را كه
الزم ميداند ،با رعايت اين قانون ،وضع و اجرا كند.
بورسه��ا ،بازارهای خارج از بورس ،کانونها و ش��رکت س��پردهگذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویه وجوه از مصادیق تشکلهای خودانتظام میباشند.
كانونها
كانونهاي كارگزاران ،معاملهگران ،بازارگردانان ،مشاوران ،ناشران ،سرمايهگذاران
و س��اير مجامع مشابه ،تشكلهاي خود انتظامي هس��تند كه به منظور تنظيم
روابط بين اشخاصي كه طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال
دارند ،طبق دستورالعملهاي مصوب سازمان به صورت مؤسسههاي غيردولتي،
غيرتجاري و غيرانتفاعي به ثبت ميرسند .در حال حاضر سه کانون از سازمان
ب��ورس و اوراق بهادار مجوز تأس��یس دریاف��ت کردهاند و ب��ه فعالیت در بازار
سرمایة تحت نظارت سازمان میپردازند که عبارتند از :کانون کارگزاران بورس
و اوراق بهادار( ، )1کانون نهادهای س��رمایهگذاری ایران( )2و کانون شرکتهای
سرمایهگذاری سهام عدالت.
شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسوية وجوه
این شرکت امور مربوط به ثبت ،نگهداري ،انتقال مالکيت اوراق بهادار و تسوية
وجوه را انجام ميدهد .موضوع ش��ركت "س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و
( )1ب�رای کس�ب اطالع�ات بیش�تر در مورد کان�ون کارگ�زاران ب�ورس و اوراق بهادار به وب س�ایت
 http://www.seba.irمراجعه کنید.
( )2ب�رای کس�ب اطالعات بیش�تر در م�ورد کان�ون نهاده�ای س�رمایهگذاری ایران به وب س�ایت
 http://www.iiia.irمراجعه کنید.
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تسويه وجوه" عبارت است از:
 .1افتتاح و نگهداري حس��اب وجوه و اوراق بهادار بورسهای اوراق بهادار،
بازاره��ای خارج از ب��ورس ،بورسه��اي اوراق بهادار و كاالي��ي متعلق به
سهامداران ،كارگزاران ،ساير نهادهاي مالي و اشخاص حقيقي و حقوقي
 .2درج ،كدگذاري ،نگهداري ،تسويه و پاياپاي معامالت اوراق بهادار کاالها
و سایر ابزارهای مالی
 .3س��پردهگذاري و امانتپذي��ري ان��واع اوراق بهادار در س��امانة عملياتي
شركت
 .4س��پرده كردن اوراق بهادار وثيقه شده نزد هر شخص حقيقي يا حقوقي
ذينفع و ايجاد تسهيالت الزم براي اشخاص ذينفع جهت كنترل سپردهها
به منظور اطمينان بخش��ي از عملكرد ش��ركت و فك رهن اوراق مذكور به
درخواست ذينفع وثيقه
 .5قرضدهي ،قرضگيري و هرگونه مبادلة اوراق بهادار به عنوان واسطه
 .6تهیه و ارائة گزارشهای مورد نیازکارگزاران و مشتریان
 .7به كارگيري ش��يوههاي مناس��ب و ابزارها و روشه��اي الكترونيكي در
تسویة وجوه و پایاپای اوراق بهادار
 .8انجام دادن اقدامات شرکتی برای شركتهای سهامی عام از جمله:
الف) ثبت و نگهداري اس��امي و س��وابق مالكان اوراق به��ادار و ارائة كلية
خدمات مرتبط با آن به ناشران اوراق بهادار
ب) تهيه و ارائة اطالعات مورد نياز
پ) برگزاري مجامع ش��ركتهاي پذيرفته ش��ده در ب��ورس و بازارخارج از
بورس و انجام دادن كليه امور مربوط به آن
ت) درياف��ت اطالعات مربوط به تش��كيل مجامع و اعالم آن به اش��خاص
ذينفع
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ث) درياف��ت اطالعات مربوط به تقس��يم س��ود و انجام اقدام��ات و ايجاد
تسهيالت الزم جهت توزيع آن
ج) دريافت اطالعات مربوط به حق تقدم خريد سهام و انتشار و ارسال آن
به سهامداران
 .9انجام دادن خدمات تسوية وجوه ،پایاپای ،سپرده گذاری و امانتپذيري
اوراق بهادار خارجی
 .10ارائ��ة خدمات تخصصي به بورسه��ای اوراق بهادار ،بازارهای خارج از
بورس ،بورسهای کاالیی ،ناش��ران اوراق بهادار ،كارگزاران و س��اير فعاالن
بازار اوراق بهادار
 .11انجام دادن كليه عمليات و معامالت مجاز مالي ،خدماتي ،مش��اورهاي
و تجاري مرب��وط به بورسهای اوراق بهادار ،بورسهای کاالیی و بازارهای
خارج ازبورس
 .12همكاري با بورسهاي منطقهاي و جهاني و نهادهاي مرتبط با آنها
 .13دريافت ه��ر مبلغ وام ،تحصيل هرگونه داراي��ي منقول يا غيرمنقول،
حقوق يا امتياز و انجام دادن هرگونه معامله از قبيل خريد ،فروش ،اجاره و
رهن و  ...كه در جهت موضوع فعالیت شركت الزم يا مفيد باشد.
 .14ايجاد و ادارة صندوق تضمين تسويه
 .15پذی��رش انبارها ،نظارت بر فعالیت آنه��ا و انجام دادن عملیات مربوط
به انبارها که در جهت تس��هیل دادوس��تد معامالت در بورسهای کاالیی
انجام میشود.
 .16اج��رای س��ایر وظایفی که مطاب��ق قانون و مقررات به عهدة ش��رکت
گذاشته شده است یا میشود.
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نهادهای مالی
نهاده��اي مالي فعال در بازار اوراق بهادار عبارتاند از «کارگزاران »،کارگزاران/
معاملهگ��ران« "،بازارگردان��ان« »،مش��اوران س��رمایهگذاری« »،مؤسس��ات
رتبهبن��دي« »،صندوقهاي س��رمایهگذاری« »،ش��ركتهاي س��رمایهگذاری»،
«ش��ركتهاي پ��ردازش اطالعات مال��ي» »،ش��ركتهاي تأمين س��رمايه» و
«صندوقهاي بازنشس��تگي» .پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در س��ال
 ،1384تمامی نهادهای مالی فعال در بازار س��رمایه به ثبت نزد سازمان بورس
و اوراق بهادار ایران موظف ش��دند و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان بورس و
اوراق بهادار انجام میشود.
کارگزار
کارگزار ش��خصي حقوقي اس��ت كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حس��اب
آنها معامله ميكند .یک ش��رکت کارگزاری برای فعالیت در بازار س��رمایه ایران
باید عضو کانون کارگزاران ش��ود و مجوز ارائة خدمات در زمینة س��هام ،فلزات،
قراردهای آتی ،مدیریت پرتفوی و غیره را به دست آورد .از سوی دیگر ،فعالیت
کارگ��زاری در هر بورس منوط به پذیرش در آن بورس اس��ت .در حال حاضر،
 110کارگ��زار فعال در بازار حضور دارند ک��ه  37کارگزار در بازار اوراق بهادار،
22کارگزار در بورس کاال و  51کارگزار در هر دو بازار مشغول فعالیتاند.
صندوق سرمایهگذاری
صندوق س��رمایهگذاری نهادي مالي اس��ت که فعاليت اصلي آن سرمایهگذاری
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در اوراق بهادار است و مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری خود ،در سود و زيان
صندوق شريکاند.
بازارگردان
كارگزار/معاملهگري است كه با اخذ مجوز الزم با تعهد به افزايش نقدشوندگي
و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنةنوس��ان قيمت آن،
به دادوستد آن اوراق ميپردازد.
مشاور سرمایهگذاری
شخصي حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص ،دربارة خريدوفروش اوراق
بهادار به سرمايهگذار مشاوره ميدهد.
سبدگردان
شخصي حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص و به منظور کسب انتفاع،
به خريدوفروش اوراق بهادار براي سرمايهگذار ميپردازد.
شرکت تأمين سرمايه
شرکتي اس��ت كه بهعنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامة سرمايهگذاران
فعاليت ميكند و ميتوان��د فعاليتهاي کارگزاري ،معاملهگ��ري ،بازارگرداني،
مشاوره ،سبدگرداني ،پذيرهنويسي ،تعهد پذيرهنويسي و فعاليتهاي مشابه را با
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اخذ مجوز از «س��ازمان» انجام دهد .در حال حاضر ،سه شرکت تأمين سرمایه
در بازار فعاالند و چند شرکت دیگر نيز در مرحلة انجام فرايند ثبت نزد سازمان
قرار دارند.
صندوق بازنشستگي
سانداز و سرمایهگذاری،
نوعي صندوق سرمایهگذاری است که با استفاده از طرحهاي پ 
مزاياي تکميلي را براي دوران بازنشستگي اعضاي خود فراهم ميکند.
شركت مادر (هلدينگ)
ش��ركتي كه با سرمایهگذاری در شركت سرمايهپذير جهت كسب انتفاع ،آنقدر
حق رأي كس��ب ميكند كه ميتواند براي كنترل عمليات شركت ،هيئتمديره
را انتخاب كند يا در انتخاب اعضاي هيئتمديره مؤثر باشد.
دادگاه ویژة بازار سرمایه
در ايران قوة قضاييه براس��اس اصل يكصد و پنجاه و شش��م قانون اساس��ي به
عنوان قوهاي مس��تقل از قواي مقننه و مجريه عهدهدار رس��يدگي به تظلمات،
تعدي��ات ،ش��كايات و ص��دور حكم در مورد آنه��ا ،حل و فصل دع��اوي و رفع
خصومات و مسئول كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان است .طبق
اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون يادش��ده مرجع رسمي رسیدگی به تظلمات و
شكايات دادگستري است .دادگاههاي ايران به دادگاههاي عمومي و اختصاصي
(انقالب و نظامي و ويژة روحانيت) تقس��يم ميش��وند .دادگاههاي عمومي خود
از جنبة تخصصي به دادگاههاي حقوقي و جزايي تقسيم ميگردند .درخصوص
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رس��يدگي و مراجع مختل��ف آن در دعاوي كيفري بايد گفت كش��ف ،تعقيب
و تحقيقات مقدماتي توس��ط شعبات بازپرس��ي و دادياري دادسراي مربوطه و
تحت نظارت دادس��تان و معاونان وي انجام ميشود .سپس ،به پرونده برحسب
مورد با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست يا منع و موقوفي تعقيب در دادگاه
عمومي جزايي ،يعني همان دادگاه بدوي ،رس��يدگي ميش��ود .درنهايت ،حكم
بدوي اين دادگاه ميتواند در شعبات دادگاه تجديد نظر استان مورد درخواست
تجديدنظرخواه��ي قرار گيرد .حكم صادره توس��ط دادگاهه��اي اخير قطعي و
الزماالجراس��ت و متعاقب صدور دادنامة مش��عر بر محكومي��ت ،پرونده جهت
اجراي رأي به واحد اجراي احكام كيفري دادسرا ارجاع ميگردد .گفتني است،
در اين مرحله ،محكوم عليه ميتواند طرق فوقالعادة رس��يدگي از جمله اعمال
مادة  18و اعادة دادرسي را خواستار گردد.
پس از تصويب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه سال  1384و استقرار سازمان
جديدالتأس��يس ب��ورس و اوراق بهادار و ب��ا عنايت به بديع ب��ودن جرمانگاري
مصرح در فصل شش��م قانون مذكور ،تحت
تخلفات بورس��ي و عناوين مجرمانه ّ
عنوان «جرائم و مجازاتها» ،و از آنجا كه وفق مادة  52قانون مش��ار ،س��ازمان
بورس مكلف گرديد كه مس��تندات و مدارك مربوط به جرائم موضوع اين قانون
را گ��ردآوري و ب��ه مراجع قضايي ذيصالح اعالم كند و حس��ب مورد موضوع را
بهعنوان شاكي پيگيري نمايد ،نظر به تخصصي و مالي و فني بودن واقعيتها و
هنجارها و اصول و بنيانها و اركان بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار و معادالت
حاك��م بر آن ،ضرورت برخورداري از يك نگاه جامع و ش��ناخت صحيح از بازار
سرمايه و مفاهيم كليدي و فني مختص آن و فرايندهاي اجرايي و نظارتي حاكم
برآن به عنوان پيشنياز صدور حكم و اظهار نظر دقيق قضايي و تجزيه و تحليل
علمي و حقوقي درخصوص پروندههاي مرتبط با جرائم بورسي نمايان شد.
با عنايت به موضوع مذكور ،سلس��له جلس��ات آشنايي قضات شعبات مختلف و
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پراكندهاي كه پروندههاي يادش��ده جهت رس��يدگي به آنها ارجاع شده بود ،با
بازار س��رمايه از سوي مديريت امور حقوقي و انتظامي سازمان تشكيل گرديد،
تعدد و تش��تّت و عمومي بودن شعبات يادشده و پروندههاي مطرح شده در
اما ّ
آنها مشكلآفرين بود و روند رسيدگي به پروندههاي بورسي را با اطالة دادرسي
و مشكالت ديگر همراه ميكرد.
در همين جهت و براي رفع مش��كالت مذكور با اقدامات ،پيگيريها ،هماهنگيها
و رايزنيهاي به عمل آمده توس��ط اين س��ازمان با مجلس شوراي اسالمي و قوة
قضاييه ،مقدمات تخصيص ش��عبات ويژة رسيدگي به پروندههاي مرتبط با جرائم
بورس��ي فراهم شد .با تصويب و ابالغ «قانون اصالح موادي از قانون برنامة چهارم
توسعة اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي
كلي اصل  44قانون اساسي "در تاريخ  1386/11/8و تصريح مادة  32قانون مشار
به اينكه" قوة قضاييه مكلف است براي رسيدگي به تخلّفات و جرائم ناشي از اجراي
اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب – 1384/9/1
شعب خاصي را تعيين كند .اين شعب منحصرا ً به دعاوي و شكايات مربوط به اين
دو قانون رسيدگي مينمايد ».و با ابالغ بخشنامة مصوب رئيس محترم قوة قضاييه،
براي رس��يدگي به پروندههاي جرائم بورس��ي در مراحل مختلف دادرسي ،شعبة
اول بازپرس��ي دادسراي امور اقتصادي ،شعبة  1192دادگاه عمومي جزايي تهران
و شعبة  68دادگاه تجديد نظر استان تهران ،هر  3مستقر در مجتمع قضايي امور
اقتصادي ،به اين امر مهم اختصاص يافتند و فعاليت خود را آغاز كردند.
همس��و با اقدامات يادش��ده ،سلسله جلس��ات آش��نايي قضات محترم شعبات
يادشده با بازار سرمايه و نيز برنامة بازديد ايشان از بورس اوراق بهادار و مشاهدة
واحدها و فرايندهاي اجرايي و نظارتي از نزديك برگزار شد .برگزاري دورهها و
كارگاههاي آموزشي با همكاري قوة قضاييه و نيز همايشهاي مختلف ،از جمله
اقدامات ديگر اين سازمان در جهت دستيابي به اهداف موردنظر است.

معرفي اجمالي بازار سرماية ايران

61

روابط بینالمللی
س��ازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای تأس��یس ،به اهمیت برقراری روابط در
عرصة بینالمللی با همتایان خود در سراسر دنیا پی برده و در این جهت تالش
زيادي به عمل آورده است ،كه از آن جمله ميتوان به تفاهمنامههای متعدد که
با مقامات قانونگذاری بازار س��رمایه در کش��ورهای مالزی ،قرقیزستان ،عمان،
پاکستان ،برزیل ،فیلیپین و مونته نگرو منعقد كرده است ،اشاره کرد .همچنین،
تفاهمنامههایی با مراکز آموزشی اسالمی بینالمللی مانند بانک توسعة اسالمی
و مرکز بینالمللی آموزش مالیة اسالمی در جهت افزایش سطح آموزش علمی
کارشناسان سازمان امضا شده است.
ت در نهادهای بینالمللی
عضوی 
سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی به عضویت دو نهاد بینالمللی AAOIFI
(سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی) و (IFSBهيئت خدمات
مالی اس�لامی) درآمده است .این س��ازمان همچنین در حال طی مراحل پایانی
عضویت در سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار ( )IOSCOاست.
دورههای آموزشی بینالمللی
کنفرانس بینالمللی ساالنة بازار سرمایة اسالمی
سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از سال  1388تاکنون ،به صورت ساالنه يك
دورة آموزشی بینالمللی در حیطة بازارهای سرمایة اسالمی برگزار کرده است.
این دوره ،که به صورت فش��رده در  4روز ارائه میشود ،تاكنون با حضور تعداد
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درخور توجهي از مقامات ارش��د نهادهای بینالمللی بازار سرمایه از کشورهای
اسالمی و غیر اسالمی برگزار شده است.
تورهای آموزشی بینالمللی
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ایران در جهت بهرهگیری از برنامههای توسعهای
بازار سرمایه سایر کشورها ،بازدیدهایی از این مراکز برای مدیران و کارشناسان
ب��ازار س��رمایه ایران ترتی��ب داده اس��ت .از جملة این بازدیده��ا و کالسهای
آموزش��ی ميتوان به دیدار از بورسهای ابوظب��ی ،دوبی ،مالزی ،چین ،ترکیه،
یونان ،اندونزی ،آفریقای جنوبی و روسیه اشاره کرد.
انتشارات
ماهنامة بورس و اوراق بهادار
ماهنامه بورس در جهت افزایش دانش عمومی بازار سرمایه و نهادهای فعال هر
ماه منتش��ر ميشود و درآن عالوه بر مقاالت مرتبط با بازار سرمایه ،اخبار ،آمار
و اطالعات بازار در ماه گذشته نیز ارائه میگردد.
فصلنامة بورس اوراق بهادار
فصلنامة بورس اوراق بهادار با درجة علمی -پژوهش��ی در پایان هر س��ه ماه با
مقاالت علمی تخصصی مدیران و کارشناس��ان بازار سرمایه برای ارتقاي سطح
دانش فعاالن بازارسرمایه منتشر میشود.
فصلنامة بازارسرمایة اسالمی به زبان انگلیسی
اهمیت موضوعات مالی اسالمی در سطح بینالمللی و لزوم تبادل این اطالعات،

معرفي اجمالي بازار سرماية ايران

63

مقدمهای برای انتشار فصلنامهای به زبان انگلیسی بود .این فصلنامه که اکنون
بیش از یک سال از انتشار آن میگذرد ،در مراکز ملی و بینالمللی بازار سرمایه
توزیع میشود .الزم به ذکر است که مباحث مالی اسالمی اکنون جایگاه ویژهای
پيدا كردهاند و بازارهای س��رمایه در آس��یای ش��رقی و اروپای غربی در صدد
تأسیس و گسترش بازارهايی بر پایه شریعت هستند.
چشمانداز آینده
در روند رو به رشد توسعة بازار سرمایة ایران ،و به دنبال تصویب قانون جدید بازار
اوراق بهادار و ایجاد س��ازمان بورس و اوراق بهادار ایران ،این س��ازمان به وظایف
خود در جهت توس��عه و بینالمللی کردن بازار س��رمایة ای��ران همراه با حمایت
از حقوق س��رمایهگذاران ادامه میدهد .همچنان که بورس تهران اولین ش��رکت
بورس منطقه است که به شرکت سهامی تبدیل شده ،بازار سرمایة ایران مصمم
است که پیشرو و الگوی تحوالت آتی صورت گرفته در منطقة خاورمیانه باشد.
برخی از اهداف آیندة سازمان عبارتاند از:
 حمایت بیش��تر از س��رمایهگذاران و بهرهگیری از بازاری شفاف و کارا بااصالح و تکمیل قوانین و مقررات كنوني
 تکمیل خصوصیس��ازی و اجرای کامل اصل  44قانون اساسی در جهتافزایش حجم و ارزش بازار سرمایه
 پذیرش شركتهایی از سایر صنایع در بازار سرمایه و متنوع ساختن بازار افزایش سطح آگاهی عمومی از مفاهیم و سازوکار بازار سرمایه جذب بیشتر سرمایههای خارجی توس��عة بیشتر زیرس��اختهای فناوري اطالعات و دسترسی سریعتر بهاطالعات همراه با رعایت استانداردهای بینالمللی.
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سازمان بورس و اوراق بهادار
پايگاه اطالعرساني بازار
سرمايه ايران
شركت بورس اوراق بهادار
تهران

http://www.seo.ir
http://www.sena.ir/Default.aspx
http://www.irbourse.com

شركت بورس كاالی ايران

http://www.ime.co.ir/Default.asp

شركت سپردهگذاری مركزي
اوراق بهادار و تسويه وجوه

http://www.csdiran.com/CSDIran

شركت مديريت فناوری
بورس تهران

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx

شركت فرابورس ايران

http://www.irfarabourse.com

شركت اطالعرساني و خدمات
بورس
سايت كدال
كانون نهادهای سرمايهگذاری
ايران
كانون کارگزاران بورس و
اوراق بهادار
فروشگاه اینترنتی محصوالت
آموزشی بازار سرمایه
نرمافزار بورس همراه
تاالر مجازي بورس ايران

http://www.sidsco.ir
http://www.codal.ir
http://www.iiia.ir
http://www.seba.ir
http://www.bourseshop.ir
http://www.mobilebourse.ir
http://www.irvex.ir

