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مقدمه

مقرراتگذاری نظام مالی یکی از حساسترین عرصههای تقنینی در

دنیا تلقی میشود .باال بردن اطمینان مشتریان به بازار ،ثبات ،شفافیت،
رقابت،کارایی،یکپارچگی،امنیتاطالعات،حفظحقوقمشتریانوامنیت
حقوقی از جمله معیارهایی است که مبانی وضع مقررات بازار سرمایه را
شکل میدهد .فعاالن بازارهای مالی اشخاص خصوصی هستند که صرفاً
متقاضی نظارت حاکمیت بر مبادالت خوددر بازارهایمتشکل ودخالت
حداقلی دولت در این فرآیند هستند .بنابراین حداقلکردن ریسکهای
قانونیوبهحداقلرساندناصطکاکحاکمیتدراینمبادالتازالزامات
پویایی و کاراییبازارهایمالیاستکهبانگارشقوانینیمحکم،نظارتی
اینمهمتأمینمیگردد.

دقیقوضمانتاجرایمؤثر
اصالح قانون بازار اوراق بهادار ،به عنوان قانون مادر بازار سرمایه،
فرصت مغتنمی برای حل چالشهای بازار سرمایه ،رفع کاستیهای این
قانون ،ایجاد ظرفیتهای جدید در نظام مالیو حداکثرکردن سهم بازار
سرمایه در ساختار اقتصادی کشور است .از سوی دیگر ،بازار سرمایه با
ویژگیهای منحصربهفرد و مزیتهای نسبی چون شفافیت ،کارآمدی،

تطبیقباموازینشرعی،ساختارمندی،هزینههایکمتردرتأمینمالیو...

آمادگی بیشتری برای تحقق اقتصاد مقاومتی و گذار اقتصاد ایران از
چالشهایفعلیواصالحنظاماقتصادیدارد.بهاینترتیب،اصالحقانون
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بازار فرصتی برای ظرفیتسازی و حل چالشهای ساختاری ،ابزاری و
هنجاریدرنظاممالیکنونیاست .
جمهوریاسالمیایرانپسازبحثوبررسی

قانونبازاراوراقبهادار
زیاد در آذر سال  4831به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید  .این
قانونتحولاساسیدربازارسرمایهکشورایجادودستاوردهایمهمی را
برایاقتصادایرانبهارمغانآورد.ازجملهدستاوردهایقانون06مادهای
میتوانبه افزایش سهم بازار سرمایه از تولیدناخالص داخلی ،راه
مذکور  
شفافیتبازار،تامینمالیشرکتهااز

اندازینهادهایمالیجدید،ارتقاء 

طریقبورسوافزایشتعدادسهامداراناشاره کرد .علیرغمآنچهذکرشد
بعداز گذشتبیشازیازدهسال ازتصویبقانونپیشگفتهوتغییرات
اساسی که در اقتصاد کشور و بازار سرمایه ایجاد شده است ،قانون بازار
اوراق بهادار دیگر پاسخگوی نیاز فعلی بازار سرمایه نبوده و بازنگری و
بهنظرمیرسد.

اصالحآنضروری
دراینپژوهشایراداتاصلیقانونبازاراوراقبهاداربهصورتمختصر
تبیینوراهکارهاییارائهمیشود .
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 -1دولتی بودن و عدم استقالل بورسها و نهادهای مالی

ساختار و ترکیب اعضای شورای عالی بورس و نحوه تعیین افراد به
بازنگری جدی نیاز دارد تا به سمت غیر دولتی ومستقل بودن نهادهای
ناظربازارسرمایهحرکتکند.براساسماده()8قانونبازاراوراقبهادار،
اعضایاصلیشورایعالیبورسکهباالترینرکنسازمان بورسواوراق
بهادار است ،مقامات عالی اقتصادی دولت هستند و ریاست شورای پیش
گفتهبرعهدهوزیراموراقتصادوداراییاست.توجهبهترکیباعضایشورا
اعمازاعضایبرآمدهازبخشخصوصیواعضایدولتی،مارابهایننتیجه
رهنمونمیسازدکهحتیاگر اکثریتاعضایشورا را غیردولتیبدانیمکه

چنین نیست ،باز ریاست سازمان با توجه به ماهیت حقوقی آن دولتی
محسوب میشود؛ مضافا براینکه حکم اعضای هیات مدیره را هم رییس
شورایعنیوزیراموراقتصادوداراییصادرمیکند.بنابراینشورایعالی

بورسیکنهادمستقلنمیباشدبلکهازنهادهایتابعقوهمجریهاست .
لبورسهایکیازمواردمحوریدررشدوتوسعه

درحالیکهاستقال
آنهاست".سازمانبینالمللینهادهایناظربربورسها" 4نیزدرخصوص
درخواستعضویتسازمانبورسواوراقبهاداردرآنسازمان،همینمورد
رابهعنوانیکیازمصادیقدولتیبودننهادناظربورسایرانعنوانکرده
1. IOSCO
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وخواستاراصالحاینساختارشدهاست.بنابراین الزماستساختاربازار
سرمایهازدولتمحوریبهسمتبازارمحوریحرکتکند.دراینراستا
الزم است حتی االمکان تمامی ذینفعان بازار در باالترین نهاد ناظر بازار
سرمایهنمایندهداشتهباشند و خصوصیبودنساختارشورایعالیبورس
نسبتبهدولتیبودنآنغلبهداشتهباشد .
 -2عدم پیش بینی ضمانت اجرای موثر و کافی جهت اجرای دقیق مفاد قانون

با بررسی متون قانونی مربوط به مصادیق جرائم اقتصادی درحقوق
کیفریایران،بهایننتیجهمیرسیمکهباتوجهبهآشفتگیوپراکندگی

موجوددروضعقوانین،اصوالًنمیتوانیکسیاستجناییمنسجم،مدرن
ودارایهدفراتبییننمودوآنرابامدلهایشناختهشدهومعتبرعلمی
مقایسه کرد .دراین راستا میتوان با عنایت به ضمانت اجراهای کیفری
کشورهایپیشرو -کهشدیدترمی باشند -نسبتبهتشدیدمجازاتپیش
بینیشدهدرقانونبازاراوراقبهادارکهکاراییالزموبازدارندگیکافیرا
نداردومتناسبباجرمنیست،اقدامشودوهمچنینبهتراستدرراستای
توجه بیشتر به خصایص جرائم و تبیین بهتر اعمال مجرمانه ،هریک از
بندهای ذیل مواد  10و  14قانون بازار اوراق بهادار به صورت یک مادة
مستقلجرم انگاریشود.باتوجهبهاینکههدفازارتکابجرائمبورسی
دراغلبمواردکسبمالاست،پیشنهادمی شودکهدرراستایدستیابی
بهسیاستکیفری(ضمانتاجراهایکارا)بیشتربهسمتوسویاستفاده
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ازابزارهایواکنشیمالیحرکتکنیم .درنگرشاقتصادی،مجازاتنقدی
سود بیشتری نسبت به سایر مجازاتها دارد و هزینه های اجرایی این
مجازاتنسبتبهسایرمجازاتهابسیارکمتراست؛بدینسانقانون گذاردر
درجةاولبایدبهاینمجازاتتکیهکندودرصورتیکهبازدارندگیکافیرا
نداشتهباشد،ازسایرمجازاتهااستفادهنماید.باتوجهبهاینکهدلیلاصلی
ارتکاب بزه از سوی بزهکاران انگیزة کسب سود است ،بزهکار قبل از هر
اقدامیمیزانسودوهزینةخودرامی سنجدودرصورتیانگیزةارتکاب
جرمپیدامیکندکهسودحاصلازجرمبیشترازهزینةآنباشد؛بدینسان
شودکههزینههاومنافعرفتارهایبزهکارانهشناساییو بر

پیشنهادمی 
اساسآن،ضمانتاجراهایکیفریمتناسبوکارآمدپیشبینیشود.
 -3عدم تفکیک بین نهاد مجری و نهاد ناظر در بورس

یکیازموارد نیازمنداصالح،لزوماستقاللشرکتبورسازنهادناظر
است .شرکتبورسبایدمرکزاصلیمدیریتباشدونهادناظراصلیفقط
باید بر اجرای قانون نظارت نماید؛ این درحالی است که مطابق ماده 7
قانونبازاراوراقبهادارکهوظایفواختیاراتهیأتمدیرهسازمانبورسرا
کند،سازمانبورسوظایف اجراییرانیزبرعهدهدارد.هرچند
تشریحمی 

بهاداردخالتنهادهایناظردرشرکتهاتعریفنشده

درقانونبازاراوراق
ولی کلی و قابل تفسیر بودن قانون باعث شده در موارد بسیار زیادی
سازمانبورسگلهمندباشند.

شرکتهایبورسیازدخالتهای
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طبق قانون فعلی ،مجری مقررات و نظارت بر اجرای مقررات توسط
یگیرد .سازمان بورس به
یک نهاد و آن هم سازمان بورس صورت م 
گذاریرانمیدهدوهیأتمدیره


نهادهایخودانتظاماجازهوروددرمقررات
سازمان بورس خودش مقررات و دستورالعمل های اجرایی را وضع کرده
وآنرااجرامیکند؛ودرعینحال براساسمواد 7و 1قانونبازاراوراق

بهادارسازمانمذکوربهعنواننهادناظراجراییوشورایعالیبورسبه
عنوانناظرکالندرنظرگرفتهشدهاست .واقعیتایناستکهاحتیاجی
به وجود دو نهاد ناظر به نامهای شورای عالی بورس و سازمان بورس و
وایندونهادمیتواننددرقالبیکنهادمستقلو

اوراقبهادارنداریم 
حرفهای و غیر دولتی عمل کنند .بنابراین الزم است وظایف سازمان،

شرکتهای بورس و نهادهای مالی تفکیک شود به طوری که نهاد ناظر

عهدهدارنظارتونهادهایاجرایی،مجریباشند .
 -4فقدان مقررات منع دستکاری بازار و ضمانت اجراهای الزم

با توجه به شناسایی مفهوم دستکاری بازار و بررسی مقررات بازدارنده
آن در بورسهای مختلفجهانواهمیتبسیارزیادمقابلهباآن ٬ضرورت
تدوین مقررات منع دستکاری بازار و فراهم آوردن ضمانتهای اجرایی الزم
برای اطمینان از حسن اجرای مقررات مزبور به منظور ایجاد یک بازار
قاعده مند و برخوردار از ایمنی و شفافیت الزم برای دادوستد اوراق بهادار
میشود .در شرایط کنونی و با نبود قوانین و مقررات ناظر بر منع
آشکار  
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دستکاری بازار در بورس اوراق بهادار تهران  ٬شاید بتوان جرم دستکاری
بازار را طبق مواد  4٢6قانون مجازات اسالمی و  183و  184قانون مدنی
به لحاظ کیفری ومدنی پیگیری نمود .
مقایسه مواد مزبور با تعریف ارایه شده برای دستکاری بازار در
میدهد در این مواد ٬عناصر جرم دستکاری بازار
کشورهای مختلف نشان 
محدودتر از عناصر جرمی است که قوانین کشورهای پیشرو برای
دستکاری بازار در نظرگرفته اند.الزماست دستکاری بازار در یک مفهوم
وسیع و کاربردپذیر برای بازار اوراق بهادار تعریف شود در حالی که
براساس مواد فوق جرم دستکاری بازار جنبه شخصی دارد به گونه ای که
موادمیتواند نسبت به پیگیری مجازات

شخصزیان دیده با استناد به این
نشانمیدهد

فرد متخلف اقدام نماید  ٬حال آنکه تجربهکشورهای دیگر
یکی از مهمترین مآخذ قانونی جرم دستکاری بازار  ٬قوانین بورس و اوراق
بهادارکشورهای مزبور است .بر این اساس ٬بورسهای اوراق بهادار به عنوان
متولی رسیدگی به جرایم مرتبط بادستکاری بازار و به منظور حمایت از
سهامداران  ٬افزایش درجه ایمنی و اعتماد به بازار عمل میکنند و با
جرممیتوانند به اعمال مجازاتهای انتظامی

توجهبه نوع و اهمیت موضوع
مانند ابطال معامالت مبتنی بر دستکاریبازار  ٬تعلیق یا تحدید فعالیتهای
شخص متخلف در بازار اوراق بهادار  ٬تذکر کتبی به اشخاص دارای مجوز
فعالیتدر بورس و تعلیق یا ابطال مجوز افراد مزبور  ٬اقدام نمایند.موارد
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فوق  ٬مؤید لزوم تدوین قوانین و مقررات بازدارنده دستکاری بازاردرایران
است .
 -5عدم پیشبینی صندوق تضمین تعهدات کارگزاران

ایجاد اطمینان در بازار اوراق بهادار و افزایش اعتماد مشارکت
کنندگاناینبازارازطریقفراهمکردنمحیطیباثباتبرایفعالیتآنهاو
حمایتدرمقابلخطراتموجوددربازارازکارکردهایاساسیبورسهای
اوراقبهاداراست.دراینراستادراکثرکشورهایپیشرودربازارسرمایه
صندوقیجهتتضمینتعهداتکارکزارنتحتعناوینمختلفپیشبینی
شده است  .تشکیل چنین صندوقی میتواند کارکردهای موثر و مثبتی
داشتهباشد؛البتهکارویژهاصلیآنتضمینتعهداتکارگزارانوپوشش
الزمدرصورتتوقفدرپرداختیاقصوروعدمانجامتعهداتآنهادرقبال
مشتریان ،عدم رعایت اولویت انجام سفارش ها ،عدم اجرای دستور
مشتریان ،انتقال اوراق بهادار متعلق به مشتری بدون اجازه ،عدم رعایت
مهلتقانونیانجاممعامله،استفادهازوجوهوداراییهایمشتریانبهنفع
خودودیگران،میباشد .

 -6عدم پیش بینی مقررات معامالت متکی بر اطالعات نهانی در بازار بورس

نظارتبردادوستددارندگاناطالعاتپنهانیبهدلیلنقشمهمی
که در حمایت از سهامداران ،افزایش درجه ایمنی و اعتماد به بازار،
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جلوگیریازتاخیردرانتقالاطالعاتوافزایششفافیتبازار،ودرنهایت
تضمیندسترسیبرابرمشارکتکنندگانبازاربهاطالعاتموثربرقیمتها

کند،ازجملهمهمترینوضروریترینکارکردهایبورسهااست .در
ایفامی 

این راستا وضع ضوابط و مقررات منع کننده معامالت متکی بر اطالعات
نهانیالزمهیبازارسرمایهفعالوکارآمداست.وضعاینقوانینومقررات
بدون شناخت صحیح از ماهیت اینگونه معامالت در بازار بورس ،نتیجه
مطلوبینخواهدداشتوممکناستمنجربهتشدیدانجاماینپدیدهنیز
راینتاکیدمیگردد،پسازانجاممطالعاتکافیپیرامونپدیده

گردد.بناب
معامالتمتکیبراطالعاتنهانیدربورس،نسبتبهتدوینقوانینوآئین

نامههایاجراییآناقدامشود.دراینراستاوضعضوابطوقوانینیکهدر
عمل شرکتها را ملزم به افشای سریعتر و بهتر اطالعات نمایند کارساز
است؛همچنینپیشنهادمیشودبرایتاخیردرارسالاطالعاتبهبورس

جریمه و مجازات سنگین پیش بینی شود .این جریمه یا مجازات هم
متوجهشخصحقوقیشرکتوهممتوجهاشخاصحقیقیومسئولدر
شرکتمتخلفباشد .
 -7فقدان مواد و مقررات کافی در خصوص بورس های کاالیی

ضعفهای اساسی قانون بازار اوراق بهادار نبود فصلها و
یکی از  
بندهایمفصلدرخصوصبورسهایکاالییاست.ایندرحالیاستکه
در دنیا بورس های کاالیی مبنای قیمت گذاری همه ی زندگی مردم و
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ازآنجاکهبورسکاالیایران،
اقتصادهستندوضوابطمفصّلیدارند.البته 
تأسیسشد،طبیعی

پسازتصویبقانونبازاراوراقبهادار،درسال4830
است که مقنن در هنگام تدوین قانون بازار التفات کمتری به معامالت
ایندرحالی استکهبا

کاالییواوراقمشتقهمبتنیبرکاالداشتهاست؛ 
عنایت به ارتباط بورس کاال با بخش واقعی اقتصاد و مزایایی چون
شفافیت،کارایی ،کیفیت و ...میتوان اثر سازندهای در اصالح ساختار
اقتصادی کشور ،پایین آوردن هزینه مبادالت و تحقق اقتصاد مقاومتی با
استفاده از ظرفیتهای داخلی ایجاد نمود .تأمین مالی ارزان برای
تولیدکنندگانوپوششنوساناتقیمتازجملهمزایاییاستکهازطریق
اوراقمشتقهگوناگونازسویاینتشکلخودانتظامقابلتوسعهوعرضه
است .بنابراین ،از رهگذر این ظرفیت در بازار سرمایه ،عالوه بر اصالح
ساختار اقتصادی و بنای سازههای مقاوم در اقتصاد ،کارایی محقق شده،
هزینههای دولت کاسته میشود و دخالت دولت در نظام اقتصادی به

رسد.ازاینروضرورتداردتادرقانونبازارسرمایهضمنتوجه


حداقلمی
به ظرفیتهای مبادالت فیزیکی کاال ،اوراق مشتقه و سایر نوآوریهای
گراوآیندهنگر،حداکثربهرهازظرفیتبازارسرمایهگرفته


مالی،بانگاهکلی
شودتااینبازارجایگاهشایستهخودرادرنظاماقتصادیپیداکند .
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 -8آشفتگی و ابهام در تعاریف نهادهای مالی بازار سرمایه و تفکیک وظایف آنها

درحالحاضروظایفنهادهایمالیبازارسرمایهبهوضوحدرقانون
بازاراوراقبهادارتعریفنشدهاستواینباعثعدمانجامصحیحوظایفو
کارگزار،فعالیتسبدگردانرا

اختالطدرکارکردهامیشود؛بهعنوانمثال

پردازند،


گذاریمی

هایتامینسرمایهبهمشاورهسرمایه

انجامدادهوشرکت
این موارد و بهم ریختگی مفاهیمی که در قانون وجود دارد در عمل
ربازارایجادمیکند.

مشکالتعدیدهایراد
 -9عدم پیش بینی کافی اصول و مقررات حاکمیت شرکتی

قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار به عنوان دو قانون مادر بر
حقوق شرکتها و روابط آن با سرمایه گذاران حاکم هستند و هرچند در
مجموع،کلیاتیراراجهتپوششاصولراهبریشرکتیارائهنمودهاند،
ولیمواردیوجوددارندکهدرهیچیکازمتونقانونیبهآنهاپرداخته
نشدهودرصورتپیشبینیدرقوانینمیتوانگامهایموثریدرجهت

تأمینحقوقسرمایهگذارانبرداشت.بهعنوانمثالالزامموثرقانونیبه
منظور مکلف نمودن شرکتها برای اطالع رسانی پیرامون موضوعات
اساسی و مهم شرکتها در سایت اینترنتی رسمی شرکت وجود ندارد،
همچنینمکانیزمرأیگیریغیابیویاامکانبرگزاریمجامعالکترونیکی
پیشبینینشدهاست.بنابراینضرورتتدوینضوابطیدرراستایراهبری

وحاکمیتشرکتیبرایشرکتهایثبتشدهنزدسازمانبورسواوراق
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هادار،احساسمیشود.هرچندماده"83دستورالعملپذیرشاوراقبهادار

ب
دربورساوراقبهادارتهران"شرکتهایپذیرفتهشدهدربورسراموظف
بهرعایتاصولراهبریشرکتیمصوبهیأتمدیرهسازماننمودهاست
امادراینخصوصمقرراتوضوابطیبهتصویبنرسیدهاست .
 -11دشواری و طوالنی بودن فرآیند سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه

یکی از مسائل حائز اهمیت در بورس و بازار سرمایه تسهیل فرآیند
سرمایه گذاری خارجی است که میتواند کمک شایانی به توسعه و رشد
بازارسرمایهنماید .
جدیدرجذبسرمایهگذارانعدموجودموادقانونی یا

یکیاز موانع 
عالقهمنداستبداند
سرمایهگذار  

مقرراتشفافبرایسرمایهگذاریاست.

اززمانورودتاانتهایخروجسرمایهخودازیککشورچهفرآیندهاییوبا
چه مقررات خاصیروبهرو است .این موضوع در اقتصاد ایران بامشکالت
عدیدهای همراه است چراکه ابهامات بسیاری در تفسیر قانون و مقررات

حتیازنظروضعکنندگانوجوددارد.ابهاماتمتعدددرقوانینومقرراتو

بهطورکلیضعفقوانینومقررات،نحوهنگارشوتدوینآنها،ارجاعات
متعدددرهرقانونیامقررهبهقانونومقرراتدیگر،تعددقوانینومقررات
و یک مجموعه نبودن آنها عدم توجه کافی به کاربردی بودن و امکان
اجرای صحیح و کامل قانون ،مشکالت بسیاری را برای سرمایهگذاران به
ویژهسرمایهگذارانخارجیایجادکردهاست.اینالزاماتقانونیمتعددو
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نامهها و همچنین بخشنامههای درون
مبهم ،به همراه مقررات ،آیین 
سازمانی گوناگون ،موجب سردرگمی سرمایهگذاران خارجی و در نتیجه
انصرافازسرمایهگذاریدرایرانشدهاست.


نتیجه

قانونبازاراوراقبهادار کهدرآذرماهسال 4831بهتصویبمجلس
شورایاسالمیرسیدهرچنددرزمانخودبینظیربوده وتحولاساسی
دربازارسرمایهکشورایجادکرد،لکنباگذشتیازدهسالازتصویبآن
و تغییرات اساسی که در اقتصاد کشور و بازار سرمایه ایجاد شده است،
دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی بازار سرمایه نبودهو بازنگری و اصالح آن
ضروریاست .دراینپژوهشآسیبهایعمدهواصلیقانونبازاراوراق
صورتخالصهتبیینشدکهبااصالحآنهامیتوانگاممثبتیدر

بهاداربه
جهترشدوتوسعهبازارسرمایهودرنتیجهاقتصادجمهوریاسالمیایران
برداشت.
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