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خوانندگان گرامی! الزم به یادآوری است که نشانه های درج شده 
ماده های ذکر شده  اهمیت  نشانگر درجه  قانونی  ماده  ابتدای هر  در 
می باشد. به طوری که مواد قانونی که دارای عالمت  می باشند از 
بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر مواد قانونی برخوردار هستند. 
لحاظ  از  مواد  سایر  است  بدیهی  و  نامیم  می  ممتاز  را  مواد  این  که 
اهمیت آزمونی و کاربردی از اهمیت کمتری برخوردارند. به طوری که 
عالمت های     در ابتدای سایر مواد قانونی به تدریج نشانگر درجه 

اهمیت خیلی مهم و مهم می باشند. 
الزم به ذکر است آن دسته از مواد قانونی که در ابتدای آنها هیچ 
تری  پایین  کاربردی  و  آزمونی  اهمیت  درجه  از  ندارد  وجود  نشانه ای 

نسبت به سایر مواد قرار دارند.

	 	 	

راهنما
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قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران 
»نقل از روزنامه رسمی شماره 17714- 1384/9/24« 

مصوب 1384/9/1

فصل اول: تعاريف و اصطالحات

- اصطالحات و  که در این قانون به کار رفته است، داراي 
- واژه هایي

 ماده 1- 

معاني زیر مي باشند:
۱. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: شورایي است که به موجب ماده 

)۳( این قانون تشکیل مي شود، و بعد از این شورا نامیده مي شود.
2. سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است که به موجب ماده )۵( 

این قانون تشکیل مي شود، و بعد از این سازمان نامیده مي شود.

 است که اوراق بهادار در 
- متشکل و 
- خودانتظام

۳. بورس اوراق بهادار: بازاري 

- داد و
- ستد

- کارگزاران و یا  طبق مقررات این قانون، مورد 
- معامله گران

آن توسط 

قرار مي گیرد. بورس اوراق بهادار )که از این پس بورس نامیده مي شود( 

- تأسیس و  مي شود.
- اداره

در قالب شرکت سهامي عام 
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۴. هیأت داوري: هیأتي است که به موجب ماده )۳۷( این قانون تشکیل 
مي شود.

 تشکل هاي خود انتظامي 

- کارگزاران
- معامله گران 
- بازارگردانان

- مشاوران
- ناشران

- سرمایه گذاران و 
- سایر مجامع مشابه

۵. کانون: کانون هاي 

است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصي که طبق این قانون به 
فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل هاي 

 به ثبت مي رسند.
- غیردولتي

- غیرتجاري و 
- غیرانتفاعي 

مصوب سازمان به  صورت مؤسسه 

۶. تشکل خودانتظام: تشکلي است که 

- براي ُحسن انجام وظایفي که به موجب این قانون بر عهده دارد و 
- همچنین براي تنظیم فعالیت هاي 

حرفه اي خود و 
- انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا
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 را که الزم مي داند، با 
- ضوابط و 

- حرفه اي و 
- انضباطي

- استانداردهاي  مجاز است 

- وضع و  کند.
- اجرا

رعایت این قانون 

۷. شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتي 

 را انجام مي دهد.

- ثبت
- نگهداري

- انتقال مالکیت اوراق بهادار و 
- تسویه وجوه

است که امور مربوط به 

۸. بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قالب شبکه ارتباط 

الکترونیک یا  که معامالت اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره 
- غیرالکترونیک
صورت مي گیرد.

- عرضه و  اوراق بهادار 
- پذیره نویسي

- اولین 

جدیداالنتشار در آن انجام مي شود و 
- منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار 

در اختیار ناشر قرار مي گیرد.

۹. بازار اولیه: بازاري است که 

۱۰. بازار ثانویه: بازاري است که اوراق بهادار، پس از عرضه اوليه،  
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- داد و قرار مي گیرد.
- ستد

در آن مورد 

۱۱. بازار مشتقه: بازاري است که در آن 

 داد و ستد مي شود.
- قراردادهاي آتي و 

- اوراق بهادار یا 
- کاال

- اختیار معامله مبتني بر 

۱2. ناشر: شخص حقوقي است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر 
مي کند.

- براي دیگران و 
- به حساب آن ها

۱۳. کارگزار: شخص حقوقي است که اوراق بهادار را 

معامله مي کند.
۱۴. کارگزار/ معامله گر: شخص حقوقي است که اوراق بهادار را 

- براي دیگران و به حساب آن ها و یا  معامله مي کند.
- به نام و حساب خود

۱۵. بازارگردان: کارگزار/ معامله گري است که با اخذ مجوز الزم 

 آن اوراق 
- داد و
- ستد

 به 

- با تعهد به افزایش نقدشوندگي و

- عرضه و  و
- تقاضاي اوراق بهادار معین

- تنظیم 

- تحدید دامنه  نوسان قیمت آن
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مي پردازد.
۱۶. مشاور سرمایه گذاري: شخص حقوقي است که در قالب قراردادي 

 اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره مي دهد.
- خرید و
- فروش

مشخص، درباره 

- در قالب قراردادي مشخص و 
- به منظور کسب انتفاع

۱۷. سبدگردان: شخص حقوقي است که 

 اوراق بهادار براي سرمایه گذار مي پردازد.
- خرید و
- فروش

به 

۱۸. شرکت تأمین سرمایه: شرکتي است که به عنوان واسطه بین 

 فعالیت مي کند، و مي تواند فعالیت هاي 
- ناشر اوراق بهادار و 
- عامه سرمایه گذاران

 با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.

- کارگزاري
- معامله گري
- بازارگرداني 

- مشاوره
- سبدگرداني

- پذیره نویسي 
- تعهد پذیره نویسي و 
- فعالیت هاي مشابه را 

۱۹. صندوق بازنشستگي: صندوق سرمایه گذاریي است که با استفاده 
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 مزایاي تکمیلي را براي دوران 
- پس انداز و 

- سرمایه گذاري
از طرح هاي 

بازنشستگي اعضاي آن فراهم مي کند.
2۰. صندوق سرمایه گذاري: نهادي مالي است که فعالیت اصلي آن 

- سرمایه گذاري در اوراق بهادار مي باشد و 
- مالکان آن به نسبت سرمایه گذاري خود، 

- سود و  صندوق شریک اند.
- زیان

در 

 

2۱. نهادهاي مالي: منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهاداراند که 

 اشاره کرد.

- کارگزاران
- کارگزاران/ معامله گران

- بازارگردانان
- مشاوران سرمایه گذاري

- مؤسسات رتبه بندي
- صندوق هاي سرمایه گذاري
- شرکت هاي سرمایه گذاري

- شرکت هاي پردازش اطالعات مالي
- شرکت هاي تأمین سرمایه و 

- صندوق هاي بازنشستگي

از آن جمله مي توان به 


