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و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر  1340به دنبال تحوالت اقتصادي و اجتماعی دهه 
بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهاي جدید   هاي صنعتی در آن دوره که تامین مالی آن بازار و  افزایش فعالیت

به تصویب  1345سیس آن در اردیبهشت بود، ایجاد بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تا
مجلس شوراي ملی رسید و پس از آن، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهاي متکی به نظام بازار 

فعالیت خود را با پذیرش  1346آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاسیس شد و از بهمن ماه 
ی ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه سهام بانک توسعه صنعتی و معدن

در چارچوب تعیین شده در قانون  1384بورس اوراق بهادار تهران تا سال . آباد به طور رسمی آغاز کردعباس
اجرایی، با  سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها رکنکرد، در این ساختار، مزبور فعالیت 

ي  مدیره را هیئت این سازمان .داشت شخصیت حقوقی مستقل غیر انتفاعی، مسؤولیت اداره بورس را به عهده
هم دبیرکل را به عنوان  هیئت مدیره. شدند اعضا انتخاب می اي اداره می کرد که توسط مجمع عمومی هفت نفره

بر عهده شوراي هم عالیت سازمان کارگزاران بورس تهران نظارت بر ف .کرد  انتخاب می باالترین مقام اجرایی بورس
حسن اجراي قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، قرار  گیري و مسؤول و ناظر باالترین رکن تصمیم عنوان به بورس،
  .داشت

و با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهاي جدید بازار  1384قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، در سال 
اق بهادار، مورد بازنگري قرار گرفت و در آذرماه همان سال، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شوراي اور

  .اسالمی رسید
  :بازار اوراق بهادار در قانون جدید عبارتند از  ارکان تشکیل

  شوراي عالی بورس و اوراق بهادار) الف
در قالب بازار  و خط مشیکالن   تصویب سیاستاین شورا باالترین رکن بازار اوراق بهادار است که 

ساماندهی و توسعه بازار  براياتخاذ تدابیر الزم و همچنین  هاي کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط سیاست
  .از مهمترین وظایف آن استبازار اوراق بهادار  اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجراي قانون
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  :س و اوراق بهادار عبارتند ازاعضاي شوراي عالی بور 

  که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد؛ وزیر امور اقتصادي و دارایی )1
  ؛وزیر بازرگانی )2
  ؛ایران  رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی )3
   ؛روساي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون )4
  ؛ا و سخنگوي سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کردکه به عنوان دبیر شوربورس و اوراق بهادار رییس سازمان  )5
  ؛دادستان کل کشور یا معاون وي )6
  ؛ها یک نفر نماینده از طرف کانون )7
اي بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر  هاي حرفه از بخش خصوصی با مشورت تشکل سه نفر خبره مالی منحصراً )8

  ؛ وامور اقتصادي و دارایی و تصویب هیات وزیران
بورس  ربط و تصویب هیات وزیران براي هر از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذي خبره منحصراً یک نفر )9
 . کاالیی

 

  )سبا(سازمان بورس و اوراق بهادار -ب
شد تا زیر نظر  ایجاد سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد جدیدي تحت عنوانبر اساس قانون بازار اوراق بهادار،  

مقررات و انجام دیگر وظایف  شوراي عالی بورس به نظارت بر اجراي قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین
اوراق بهادار ایران به دو نهاد شوراي عالی بورس و سازمان  به عبارتی مقام ناظر بازار. شده در قانون بپردازد تعیین

غیر دولتی است که داراي شخصیت حقوقی و مالی مستقل  سسه عمومیسبا مو .شد بورس و اوراق بهادار تقسیم
امین و داراي حسن شهرت اعضاي هیئت مدیره از میان افراد . شود توسط هیئت مدیره پنج نفره اداره می است و

از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رییس شورا و با تصویب شورا انتخاب  اًو تجربه در رشته مالی منحصر
  .شوند یم
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  .دهد نمودار زیر ارکان بازار اوراق بهادار را نشان می -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بورس اوراق بهادار تهران -ج
سازمان عمومی غیر انتفاعی به شرکت سهامی   تهران نیز از بورس اوراق بهادار پایه قانون بازار اوراق بهادار،بر  

؛ شکیل، سازماندهی و ادارة بورس اوراق بهادارت .ا بر عهده گرفتعام انتفاعی تبدیل شد و عملیات اجرایی ر
هاي اعضاء  اي و انضباطی براي اعضاء، تعیین وظایف و مسئولیت وضع و اجراي ضوابط حرفهپذیرش اوراق بهادار؛  

ازش و آوري، پرد ع؛ تهیه، جمنظارت بر حسن انجام معامالت اوراق بهادار پذیرفته شده؛ و نظارت برفعالیت آنها
. از مهمترین وظایف مربوط به آن استنظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده ؛ و انتشار اطالعات

اعضاي هیئت مدیره . عضو تشکیل می شود که از هفت بر عهده هیئت مدیره است اداره بورس اوراق بهادار تهران
 .شوند منتخب مجمع عمومی هستند و براي دوسال انتخاب می

  .اداره امور اجرایی شرکت هم به عهده مدیرعامل شرکت است که توسط هیئت مدیره انتخاب می شود 

 
 
 
  
 

 شوراي عالی بورس و اوراق بهادار

 سازمان بورس و اوراق بهادار

هاي اوراق بهادار بورس نهادهاي مالیسایر  بورس کاال   

http://www.irbourse.com


 

 

4

بورس اوراق بهادار تهران مدیریت آموزش  

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

www.irbourse.com 

   .دهد را نشان می) شرکت سهامی عام (نمودار زیر ساختار کلی بورس اوراق بهادار تهران  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معاونت پشتیبانی 

ت امور مالیمدیری  
 مدیریت امور اداري
 خدمات ماشینی

 مدیریت امور تاالرهاي مناطق

 مدیریت بازار 

 هیئت مدیره

 مدیرعامل

مدیریت روابط عمومی  دفتر مدیرعامل
الملل بین امور و  

 دبیرخانه هیأت مدیره  گروه مشاوران مشاوران

 مدیریت امور حقوقی

 معاونت ناشران و اعضا

 مدیریت امور اعضاء
 مدیریت امور ناشران

 مدیریت پذیریش اوراق بهادار

ه بازار معاونت مطالعات اقتصادي و توسع

 مدیریت تحقیق و توسعه
ها ریزي و روش مدیریت برنامه  

 مدیریت آموزش

 مدیریت حسابرسی داخلی  
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