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فهرست



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



سخن ناشر

از  یکی  عنوان  به  گرایش هایش  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی کشور، گروه زیادی از دانشجویان 
از  پس  که  دانشجویانی  است.  نموده  جلب  خود  به  را  انسانی  علوم 
تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون 
به ایفای وظیفه مشغول می شوند. منابعی که در دانشکده های حقوق، 
مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، 
در واقع مجموعه کتاب ها و جزوه هایی هستند که طی سالیان متمادی 
کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل پیدا کرده اند. این 
پربار و  به مجموعه های  نیاز مبرم دانش پژوهان  در حالی است که 
تدوین  ترتیب ضرورت  این  به  است.  انکار  قابل  غیر  امری  سودمند، 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان این رشته 
و نیز رشته های قریب به حقوق، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد. کتاب هایی که از یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب 
نویسنده،  ناشر و  نیاز دانش پژوهان در آن ها، مورد توجه و لحاظ  با 
عنوان  به  چتردانش  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه  باشد.  گرفته  قرار 
مجموعه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته 
است گام های موثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. 
این موسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و 
با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید 
که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. 
ارائه  با  بتواند  مسیر  این  در  که  است  امیدوار  دانش  چتر  انتشارات 

خدمات درخشان، شایستگی های خود را به اثبات رساند.

																	فرزاد	دانشور 	 	 	
																								مدیر	مسئول	انتشارات	چتر	دانش 	 	
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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 



۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران »نقل از روزنامه رسمی ...

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


