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 يعموم ياقتصادهاي هآزاد به اطالعات بنگا ينامه انتشار و دسترسهويش

 

 مقدمه 

ها و نهادهاي ازمانس»ه يل، كآزاد به اطالعات يقانون انتشار و دسترس 1ماده « د»به موجب بند  

در مجموعه قوانين جمهوري كه  آن ان و اجزايكلمه شامل تمام اركومت به معناي عام كوابسته به ح

ور )مصوب كقانون مذ يياجرا نامهآيين« ح»ن قانون هستند و بند يمشمول ا« اسالمي ايران آمده است

ه كرده است كح يتصر، ها و مؤسسات مشمول قانونق مهم سازمانيح مصاديز در توضين (1/3/1393

موضوع ماده  يياجراهاي هدستگا»عبارتند از عام آن  يومت به معناكوابسته به ح يها و نهادهاسازمان

، ه و مقننه و مؤسساتيقضائ يقوا، مسلح يروهايني، انقالب ينهادهاي، شوركت خدمات يريقانون مد ۵

اداره  ير نظر مقام معظم رهبريه زك يادها و مؤسساتيو بنآنها  وابسته به ينهادها، هاسازمان، هاتكشر

ه تمام كاست  يا نهاديت كشر ،ن هر مؤسسهيقانون و همچن 10ل ماده يت تبصره ذيشوند با رعايم

 . «استومت كا حيدرصد سهام آن متعلق به دولت  ۵0ش از يا بي

 يو عموم يعموم ياقتصررادهاي هبنگا) يدولتهاي تكشررر، وركه طبق قانون مذكنيا توجه به اب

شفافيملزم به رعا ي(دولتريغ س (وركقانون مذ 10ت )ماده يت  ستر شهروندان به اطالعات  يو حق د

 ياز معامالت با دسررتگاه دولت ينان دولتكاركر قانون منع مداخله ينظ يگرين مهم ديهسررتند و قوان

قانون ، 1383مناقصات مصوب  يقانون برگزار، 1366مصوب  يقانون محاسبات عموم، 1337مصوب 

صوب  يشوركت خدمات يريمد صوب و مقاب يسالمت نظم ادار يو قانون ارتقا 1386م ساد م له با ف

شفاف، 1390 سادها هن بنگايت ايفعالسازي با هدف  شوند الزم مي اعمالها هن بنگايبر ا، و مقابه با ف

 . ن شودييتبها هن بنگايا ين قانون از سويت اياست نحوه رعا

 يو فرهنگ ياجتماع، ياز قانون برنامه چهارم توسررعه اقتصرراد يح مواداصررالقانون  1ماده  4بند 

 مقرر ياسرراسرر قانون (44) چهارم و چهل اصررل يلك يهااسررتيسرر ين و اجرايرااياسررالم يجمهور

ست از هكدارد مي صاد»: بنگاه عبارت ا  اعم از، ندكيت ميا خدمت فعالياال كد يه در تولك يواحد اقت

ص يداراآنكه  شد يقيا حقي يت حقوقيشخ شخص حق، ن قانونيبا توجه به ا «.با و  يقيبنگاه اعم از 
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 ي)اعم از عموم ين است دولتكبنگاه مم يت حقوقيماه، نيهمچن. است ي(تجارهاي تك)شر يحقوق

 . باشدي( و تعاون ي)خصوص يردولتيا غي ي(ردولتيغ يو عموم

 يو عموم ي)عموم يدولت ياقتصررادهاي هنگابم بر كحا ينامه نخسررت نظام حقوقوهين شرريدر ا 

سپسييتب ي(ردولتيغ شده و  شار و دسترسنحوه ، ن  هاي هآزاد به اطالعات بر بنگا يشمول قانون انت

 . شودمي ارائه يشنهادينامه پوهيس شينوشيپ، انيو در پاشود ي ميبررس ياقتصاد

 

 رانيدر ا يدولتهاي تكشر يت حقوقيوضع (الف

 يدولتهاي تكشرتوان گفت مي رانيدر ا يدولتهاي تكشرن و مقررات يبا مالحظه مجموعه قوان

ه يلكم بر كحا ينظامات قانون، دسرررته نخسرررت. هسرررتند يتابع چهار دسرررته نظامات قانون اصررروالً

)شرررامل  1366مصررروب  يقانون محاسررربات عموم  4 و 3و  2موضررروع مواد  يدولتهاي هدسرررتگا

 زين يدولتهاي تكشرمتضمن شمول بر  بعاًطه ك ي(دولتهاي تكشرو  يسسات دولتؤمها، وزارتخانه

ا قانون يآن و هاي نامهآيينو  1386مصرروب  يشرروركت خدمات يريام قانون مدكمثل اح. باشرردمي

 . مناقصات يام قانونكفات و احيدر مورد تشر 1383مناقصات مصوب  يبرگزار

شررامل  ه صرررفاًكهسررتند ي لطور كبه يدولتهاي تكشرررن و مقررات مختص يقوان، دسررته دوم

ساجه ناظر يبوده و در نت يدولتهاي تكشر ستگايبر  سات ؤو مها هوزارتخان يعني)ي دولتهاي هر د س

 يمبن يقانون محاسرربات عموم 13۵مثل ماده شررود ي نميز اشررخاح حقوخ خصرروصرريو ن (يدولت

سود و 10به اندوخته نمودن معادل  يدولتهاي تكشرف يلكبرت شريدرصد  ت به عنوان اندوخته كژه 

قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  224و بند ج ماده  1366 يقانون محاسبات عموم 44ا ماده ي يقانون

بر  يمبن 1393مصروب  (2) دولت ياز مقررات مال يم بخشريمواد به قانون تنظ يقانون الحاخ برخ 4

سابيات عليلزوم پرداخت مال سود عل الح ساب به خزانه يو  ش نامهآيينا مقررات يالح ل مجامع كيت

مورخ  رررره28882ت/29683نامه شماره بي)موضوع تصو يدولتي هاتكشر يعال يو شوراها يعموم

 (. رانيوزهيئت  26/6/1382

 . دولت هستندهيئت ا يمصوب مجلس  ن و مقررات غالباًين دو دسته از قوانيا 
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ا يبر حسررب مورد اسررت مثل اسرراسررنامه و  يت دولتكهر شررر يمقررات خاح برا، دسررته سرروم

شر يبراه ك يو معامالت يمالهاي نامهآيين صو يت دولتكهر  سديب ميبه ت سته از مقررات يا. ر ن د

مصوب  ييو به طور استثنا آن يت مثل مجمع عمومكشر يان داخلكا اريدولت و هيئت مصوب  غالباً

 . مجلس است

ز ين يدولتهاي تكشره كاست  ين و مقررات نظام عام حقوخ خصوصيمجموعه قوان، دسته چهارم 

سبب عدم وجود اح ستگا يخاح براام كبه  مثل . تابع آن هستند يدولتهاي تكشرو  يدولتهاي هد

هاي تكشررر»موجب آن ه ه بكقانون تجارت  يحاصررالحه يال 300ماده  يانيموارد مشررمول بخش پا

ن و يه در قوانك يباشند و فقط نسبت به موضوعاتمي خودهاي هس و اساسناميسأن تيتابع قوان يدولت

 «ين قانون هستند.شده تابع مقررات ار نكذهاي آنها هاساسنام

 

 يدولتهاي تكم بر ساختار شركحا ينظام حقوق (ب

هاي هس و اساسناميسأن تيتابع قوان يدولتهاي تكشرقانون تجارت  يحاصالحه يال 300ماده  براساس

تابع مقررات ، ر نشدهكذهاي آنها هن و اساسناميه در قوانك يو فقط نسبت به موضوعات هستندخود 

 . ن قانون هستنديا

هاي هس و اساسناميسأن تيقوان براساسه كهستند اي ژهيو يساختار حقوق يدارا يدولتهاي تكشر

ها در اساسنامه تا حد قابل تكن شريا يساختار حقوقاند. جاد شدهيران ايوزهيئت ا يمصوب مجلس 

 يسانيكساختار  يدارا يدولتهاي تكشرهمه  ياست ول يخصوصهاي تكشرساختار  مشابه يتوجه

 . دارندگر يديكبا  ييهاو تفاوت ستندين

با  يرتجاريامور غ يانجام برخ، تكو نقش دولت در شر يث سهامدارياز ح يدولتهاي تكشر يژگيو 

 ييهاموجب تفاوت يعمومهاي هبودج به يت و دسترسكشر يمتر سودآوركت ياولوي، اهداف عموم

ر ييدر مورد تغ گيريتصميم ييه مرجع نهاك يخصوصهاي تكشربرخالف ازجمله . گردديدر ساختار م

قانون  يحاصالحه يال 83است )ماده  العادهفوخ يه مجمع عموميش سرمايا افزايت كاساسنامه شر

حسب ، ا مجلسيران و يوزيادشده، هيئت مات يتصم ييمرجع نها يدولتهاي تكشردر مورد  (تجارت

 . استمورد 
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ت كه خود شرك) يسازمان حسابرس عموماً يدولتهاي تكشر يز بازرس قانونين يبازرسن كدر مورد ر

حسابرسان اي و حرفه ياز خدمات تخصص موضوع قانون استفاده يا از حسابداران رسميو  (است يدولت

 . است 1372مصوب 

م كدر زمره مقررات حا ينظارتهاي ر نهاديو سا يارات سازمان بازرسيه اختكگر با توجه به آنيد ياز سو

ت در كشر 44اصل  يلك يهااستيس يقانون اجرا 18ماده  3بند  براساساست  يدولتهاي تكشربر 

نگهبان به متن  يراد شورايبا وجود ا ر استكالزم به ذ. ها نخواهد بودن نظارتيمشمول ا يحال واگذار

داللت  18ماده  3ر بند ص مصلحت نظام دياطالخ مصوبه مجمع تشخ، ن مورديمصوب مجلس در ا

 . دارد يدر حال واگذارهاي تكشرشور بر كل ك يعدم شمول مقررات نظارت سازمان بازرس

 

  يدولتهاي تكشر يو مالاي نظام بودجه (ج

هستند از  يردولتيغهاي تكشرخاح و متفاوت از  يو مالاي ام بودجهكمشمول اح يدولتهاي تكشر

 يقانون محاسبات عموم 44الحساب به خزانه )ماده يالحساب و سود عليات عليل لزوم پرداخت ماليقب

م يمواد به قانون تنظ يقانون الحاخ برخ 4قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  224و بند ج ماده  1366

به خزانه  يدولتهاي تكشر يه درآمدهايلكز يلزوم وار، 1393مصوب  (2دولت) ياز مقررات مال يبخش

نه يدرآمد و هز، اعتبار، تأمين بودجه يخاح در مورد اجرا يفات قانونيتشر(، ركالذيراخقانون  3)ماده 

 يقانون محاسبات عموم 119و  118گر مواد يد ياز سو(. يقانون محاسبات عموم 78تا  37)مواد 

تبصره  براساسبوده و  يدولتهاي تكشرمنقول يردر مورد انتقال و فروش اموال غ يام خاصكموجد اح

 . ت استكشر يب مجمع عموميول به تصوكن اموال مويفروش ا يقانون محاسبات عموم 11۵ماده  2

 

  يولتدهاي تكشرم بر قراردادها و معامالت كحا ينظام حقوق (د

هاي هدستگا يو معامالت يبودن مشمول نظام قرارداد يبه سبب دولت يدولتهاي تكشرران يدر حقوخ ا

انعقاد قرارداد و حل و فصل اختالفات  يفات قانونيژه از جمله شامل تشرينظام ون يا .هستند يدولت

تمام معامالت ، مناقصات يقانون برگزار 2و ماده ي قانون محاسبات عموم79ماده  . براساساست

 يو معامالت يمال نامهآيين ضمناً. ده انجام شوديا مزايفات مناقصه يق تشريد از طريبا يدولتهاي تكشر
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ت كشر يمعامالت يهاتيفعالدر خصوح  يامكحسب مورد متضمن اح يدولتهاي تكشراز  يكهر 

قانون برنامه و بودجه  23ماده  براساسز ين يدولتهاي تكشر ياركمانيپ يدر مورد قراردادها. است

 يقانون اساس 139م اصل كح. رديمان صورت گيپ يط عموميشرا براساسد يمفاد قرارداد با 13۵1

هيئت ب يازمند تصوين يبه داور يو ارجاع اختالف راجع به اموال دولت يه صلح دعاوكنيبر ا يمبن

 . شودمي زين يدولتهاي تكشرران است شامل يوز

 

  يدولتهاي تكشر ينظام استخدام ـ(ه

صوب  يشوركت خدمات يريقانون مد 117با توجه به ماده  شمول  يدولتهاي تكشر 1386م م

نان و كارك يايو حقوخ و مزا يمتضررمن نظام اسررتخدام يدولنهاي هخاح دسررتگا ينظام اسررتخدام

 41مانند ماده يگريد يام قانونكاح. و مقررات مرتبط هستند يادشدهقانون  اي براساستعهدات حرفه

بر منع  يمبن 1384مصرروب  (1دولت ) ياز مقررات مال يم بخشرريبه قانون تنظ يقانون الحاخ مواد

 ياز مقررات مال يم بخشرريقانون تنظ 7۵و ماده  يياجراهاي هبازنشررسررته در دسررتگاافراد  يريارگكب

 يدولتهاي تكشرا و پاداش در يحقوخ و مزا ين سقف پرداختييبر تع يمبن 1393مصوب  (2دولت )

 .است يدولتهاي تكشرم بر كدر زمره مقررات حا

 

 ياقتصادهاي هآزاد به اطالعات بر بنگا ينحوه شمول قانون انتشار و دسترس (و

شد طبق قانون طور كهمان شاره  ستيس ينحوه اجراه در مقدمه ا صل يلك يهاا  چهارم و چهل ا

و  ي(ردولتيغ يو عموم ي)عموم يبه دو دسررته مهم دولت ياقتصررادهاي هبنگاي، اسرراسرر قانون (44)

ص صو ص ي)تعاون يخ صو س ي(و خ هاي هنه بنگايضوابط موجود در زمن و يطبق قوان. شوندمي ميتق

ص صو ساني از منظر اطالعي، بخش خ سر ستر توان به مي زيرا نها هن بنگايا، به اطالعات بنگاه يو د

رساني ضوابط اطالع، رفته شده در بورسيپذهاي هدر مورد بنگا. ردبندي كدسته يربورسيو غ يبورس

ص شمول قانون ، در ادامه. وجود دارد يخا شانحوه  سانت ستر سا ير و د ن ير قوانيآزاد به اطالعات و 

 . شودي ميشتر بررسيبها هن بنگايمرتبط به اطالعات ا
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 يدولتهاي هبنگا. 1

قانون انتشرررار و  يياجرا نامهآيينح يبه تصرررر يردولتيغ يو عموم ياعم از عموم يدولتهاي هبنگا

حفاظت ، از فساد يريشگيور )پكب قانون مذيم بر تصوكز منطق حايآزاد به اطالعات و ن يدسترس

سخگو ي، كارآمدياز اموال عموم س (...و ييو پا ستر شار و د شمول قانون انت آزاد به اطالعات  يم

ستند ساسيبر ا. ه شيلكتوان گفت ، مين ا شرك يالتكيه ت  ا در عنوانيدارند  يت دولتكه عنوان 

شر يركذآنها  سنامهكاز  سا ست يقآنها  ت وجود ندارد اما در ا شده ا م بر كن حايه بر طبق قوانكد 

شريشوند مي اداره يدولتهاي تكشر سوب يت دولتكا  شركا در حيشوند مي مح  يت دولتكم 

ه يل، كن روياز ا. ور هسرررتندكت قانون مذيملزم به رعا يدولت يهسرررتند به عنوان بنگاه اقتصررراد

ساتسازمانها، صندوخي، دولتهاي كبان س سنامه خود ك يها و مؤ سا صوب مجلس ه طبق ا ا ي)م

 محسررروب يشررروند به عنوان بنگاه دولتمي ور در قانون تجارت ادارهكو قواعد مذ (دولتهيئت 

 . شوندمي

ي آنها احتمال دارد به منافع اقتصررادي آنها ه افشرراك يل داشررتن اطالعاتيبه دلها هن بنگايا، البته

از اطالعات  ياسرررار دولت كيكص و تفيتشررخ»هاي هناموهيت شرريتوانند با رعامي ندكلطمه وارد 

 كيكص و تفينحوه تشخ»و « (آزاد به اطالعات يقانون انتشار و دسترس 13)موضوع ماده  يعموم

، «(آزاد به اطالعات يقانون انتشار و دسترس 16)موضوع ماده  ياز اطالعات عموم ياطالعات تجار

 . نندك ياطالعات خوددار ياز انتشار و ارائه برخ

 

 يخصوصهاي هبنگا. 2

 هستندتابع قانون تجارت عمدتاً نند و كمي تيتجارت تبع يه از اصل آزادكل آنيبه دلها هن بنگايا

سرار تجارمعموالً  ستند و اطالعات خود را در زمرة ا ستثنا ه شمول الزامات آزادي اطالعات م  ياز 

شريا. نندكمي قلمداد ستند ها تكن  صفانهيغ يرقابت يايمزا، تيشفافالزامات ه كمعتقد ه اي رمن

 . ندكمي جادياي آنها رقبا يبرا
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هاي تكه شرررركمقرراتي وجود دارد ، شرررور ماكشرررورهاي مختلف از جمله در كدر ، با وجود اين

ص صو شا يخ ستكاطالعات ملزم  يبرخ يرا به اف شاين به قوانين قوانياز ا. رده ا  ادي ياجبار ين اف

 :دسته هستند ن اطالعات دويا. شودمي

مشررخصررات ، هيزان سرررمايم، هدف، موضرروع، ر نامينظها تكشررر يالتكيو تشرر ياطالعات سررازمان

سهامداران عمدههيسرما سنامه، گذاران و  سا شركار، ا هرگونه دام و كارات هر يف و اختيت و وظاكان 

 يشده و برا ت به مرجع ثبت افشاكس شريد در زمان تأسين اطالعات بايا. وركرات در موارد مذييتغ

ز يران نيا يدر نظام حقوق. منتشر شوند ياز جمله روزنامه رسم يعمومهاي هز در رسانياطالع عموم ن

شا شر يقانون تجارت الزام به اف سنامه  سا ست بيني كپيشرا آنها  ر درييو هرگونه تغها تكا ه كرده ا

 . متر استكافته يتوسعه  يشورهاكسه با الزامات موجود در يدر مقا

اند. ردهكتجار حقيقي و حقوقي را به افشاي برخي اطالعات ملزم ، نيقوان يبرخ، نيهمچن

ه كشورهايي هستند كو ايتاليا در زمره  كبلژي، پرتغال، اسپانيا، مجارستان، سوئيس، فرانسه، آلمان

باشد  ه مايلكنند تا هر شخصي كاطالعاتي را در دفتر ثبت تجاري افشا اند ردهكبازرگانان را ملزم 

هدف اصلي اين مقررات حمايت از اشخاح ثالث در برابر . بتواند به اين اطالعات دسترسي داشته باشد

ثبت تجاري مصوب  نامهآيين 1قانون تجارت و ماده  16با توجه به ماده ، شور ماكدر . تجار است

يل كيا شعبه ثبت تشه اداره يا دايره كت تجاري اعم از ايراني يا خارجي در هر محلي كهر شر، 132۵

ه تأسيس شده است به ثبت كبايد نام و برخي از اطالعات خود را در دفتر ثبت تجاري شود مي شده يا

ه اسناد يلكد در يلف به ثبت است باكه مك يهر تاجر»: قانون تجارت 18طبق ماده ، نيهمچن. برساند

به ثبت اي ه در تحت چه نمرهكد يح نمايران تصريخود در ا يو چاپ يات خطيو نشرها و صورتحساب

 10ن قاعده را ماده يهم. شودمي ومكال محيهزار ر 2تا  200از  ينقد يبه جزا... والّا، ده استيرس

در سرلوحه »ه كرده است كلف كه اشخاح مشمول ثبت را مكآورده است  يدفتر ثبت تجارت نامهآيين

و هر نوع اسناد و مطبوعات  يسفارشهاي و برگها ادداشتيفروش و هاي هاهيو س يتجارت ياغذهاك

« ديد نمايز قيرا ن يشماره ثبت دفتر ثبت تجارتي، ضمن درج عنوان تجارت، بردمي اركه به ك يتجارت

ن يرا ايز، نندكرا مطالبه ي توانند اطالعات راجع به دفتر ثبت تجارتمي ن اشخاح ثالثيعالوه بر ا

 يس حقوخ عموميتأس يكه ي، كس در دفتر ثبت تجارتكه برعكبل، ندارند ياطالعات جنبه اسرار تجارت
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ه اين اطالعات از مصاديق كبا توجه به اين. رديار عموم هم قرار گيتواند در اختمي هاند كثبت شده، است

؛ نندكتوانند اين اطالعات را از متصدي دفتر مربوط مطالبه مند ميعالقهاسرار تجاري نيستند اشخاح 

نند يا از متصدي بخواهند رونوشتي از كالعات درخواستي را در آن محل مطالعه اگر بخواهند اط

 . قرار دهدآنها  اطالعات مورد نظرشان را در اختيار

شر سته دوم اطالعات  هايي تكشر. شودمي مربوطآنها  و محصوالتها هو برنامها به طرحها تكد

هاي و ثروت يعياز منابع طببرداري بهره ا در حوزهينند كمي تيرسرراخت فعاليع زيه در حوزه صررناك

اي رسانههاي ر نظارتينظ يعمومهاي ان نظارتكردن امكفراهم  ينند ملزم هستند براكمي ارك يمل

ش شر ياطالعات راجع به فعالي، مدنهاي لكو ت شا، مثال يبرا. نندكت خود را منت اطالعات راجع  ياف

جه فشرررار و مطالبه يدر نت آمريكاتخراج نفت شرررل در اسررر يار رفته براكبه  ييايميبات شررركيبه تر

شريهمچن. شده است يست الزاميط زينه محيفعال در زم يمدنهاي لكتش ست  ه در هايي كتكن ا

س شا، ميمثال يبرا. نندكمي تيرسان به سالمت افراد فعالبيحوزه محصوالت آ  يتوان از الزام به اف

شا، آنها يچربزان قند و يژه ميبو ييبات مواد غذاكيتر شكيتر ياف سموم ييايميبات مواد  شا، و   ياف

. در خصوح نام برد، ننندگانكاطالع مصرف يبراي آنها بر رو كيو پزش يشيآرايي، عوارض مواد دارو

 . ران وجود ندارديا يدر نظام حقوق يروشن يت قانونيحما، متأسفانه اطالعات ين نوع افشايا

ن يه قوانكرد كد اضافه يبا. شدمي مربوط يتجارهاي تكعموم از شرآنچه در باال گفته شد به اطالع 

ماده . ز وجود داردين يخصوصهاي هبنگاا و سهامداران از اطالعات كدر مورد حق آگاه شدن شر يخاص

تواند يم يهر صاحب سهم يتا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عموم»: ندكيقانون تجارت مقرر م 170

ت ئهيو راپرت  ييالن و صورت دارايحاضر شده از صورت ب تكشر يز اصلكدر مر (او ندهيا نماي)خود 

است و  يمجمع عموم يت داراكه شركست ين ين قاعده البته خاح زمانيا« ندكنظّار اطالع حاصل 

، با توافق يحت، تواننديا نمكاست و شر يتكهر شر يه ذاتكا است كشر يحق اطالع از حقوخ اساس

ه از پانزده ك يمحدود است به زمان، البتهي، دارد ول ين حق اطالع جنبه دائميا. ان بردارنديرا از م آن

 . ا نباشدكشر ياز انعقاد مجمع عمومتر روز قبل

با هاي تكدر مورد شر 170ه مقررات ماده كرده است ك ينيبشيز پيقانون تجارت ن 109ماده 

هاي تكاست به حق اطالع صاحبان سهام در شرر راجع يماده اخ. ت خواهد شديز رعايت نيمسئول
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هنوز ، عام و خاح يسهامهاي تكراجع به شر 1347 يحه قانونيه با وجود وضع ال، كمينوع قد يسهام

 . ه استيالرعات محدود الزميبا مسئولهاي تكدر مورد شر، هم

 

 يبورسهاي تكشر. 3

ن يسران به ايكض و يبدون تبع يدسرترسران كردن امكه و فراهم ياطالعات در بازار سررما يافشرا

ط ياز شرررا ، يكيدر واقع. فسرراد در بازار اوراخ بهادار اسررتگيري لكشرر يارهاكاز راه يكياطالعات 

مت اوراخ يه در قكانتشررار هرگونه اطالعات مربوط به ورقه بهادار اسررت ، سررالمت بازار اوراخ بهادار

 . گذاران مؤثر استهيم سرمايبهادار و تصم

نندگان از بازار اوراخ بهادار باز نموده و با كاستفادهسوء يراه را براي، افك يت اطالعاتيشفافعدم 

جه اقتصاد ين بازار و در نتيبه ا يريناپذلطمات جبران، ت در بازار اوراخ بهاداريفعال كسيش ريافزا

ترين الزامات يكي از مهم، دسترسي فعاالن بازار سرمايه به اطالعات صحيح و بهنگام. آورديشور وارد مك

 . ن امر مبذول دارديبه ا ياژهيد توجه ويگذار و نهاد ناظر بااست و قانون كارآمدبازار سرمايه 

 1384ران مصوب اول آذر يا ياسالم يقانون بازار اوراخ بهادار جمهور از اهداف ، يكيرانيدر حقوخ ا

ن قانون بايد به اطالع عموم برسد و اصل ياه طبق ك ياطالعات. ه استيت بازار سرمايت از شفافيحما

تعداد و قيمت اوراخ بهادار معامله شده در ، فهرست :ت شود عبارتند ازيرعاآنها  ت در مورديشفاف

اطالعات آيد. به دست ميثبت اوراخ بهادار  فرآينده در كروزهاي معامله و همچنين مجموعه اطالعاتي 

م سند رسمي است و در سوابق كبهادار معامله شده در ح تعداد و قيمت اوراخ، مربوط به فهرست

ثبت اوراخ  فرآينده در كهمچنين اطالعاتي  (قانون بازار اوراخ بهادار 31ماده . )شودمي بورس نگهداري

مربوطه بايد در دسترس عموم قرار  نامهآيينروز طبق  1۵ثر ظرف مدت كحداآيد به دست ميبهادار 

  .(انونهمان ق 40ماده. )گيرد

فصل پنجم از قانون . اين دو ماده وظيفه سازمان بورس اوراخ بهادار استرساني در خصوح اطالع 

تبصره است  2ماده و  6در بازارهاي اوليه و ثانويه داراي رساني بازار اوراخ بهادار تحت عنوان اطالع

از اهميت باالي اين امر  يكحا، فصل از قانون بورس به اطالع رساني كاختصاح ي(. 4۵تا  40ماده )

 . است
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سازمان بورس و اوراخ بهادار را موظف نموده است تا مجموعه اطالعاتي را ، 40قانونگذار در ماده  

مربوطه در دسترس عموم قرار دهد به  نامهآيينطبق آيد به دست ميثبت اوراخ بهادار  فرآينده در ك

مهلت انجام اين امر از . د به راحتي ميسر باشده هر شخص بخواهد از اين اطالعات مطلع شوكنحوي 

سازمان بورس و اوراخ بهادار را موظف نموده است  41ماده . روز است 1۵سب اين اطالعات كزمان 

ليه كگذاري و مشاوران سرمايه، بازارگردانان، گرانمعامله، ارگزاران، كناشران اوراخ بهادارها، بورس

هاي حسابداري و حسابرسي ملي داستاندار براساسلف نمايد تا كمرا فعال در بازار سرمايه هاي لكتش

 . خود اطالعات جامعي تهيه و آن را انتشار دهندهاي شور از فعاليتك

با خود سازمان بورس رساني ه وظيفه اطالعكبرخالف ماده قبل آيد ميه از اين ماده برطور كهمان 

هاي ه در رابطه با فعاليتكلف نموده كشده در اين ماده را مو اوراخ بهادار بود اين ماده اشخاح تعرفه 

 . نمايندرساني خود اطالع

انتشار مشخص نشده است و ضمانت اجراي عدم انتشار اين  يمهلت خاصي برا، ن مادهيالبته در ا

بوطه رسد بهتر بود همانند ماده قبل قانون براي انتشار اطالعات مرمي به نظر. ستيز معلوم نياطالعات ن

در خصوح ه همانند مواد بعدي براي برخي اشخاح ضمانت اجرا كيا اين. ردكمي زمان تعيين

 . نمودمي ليفكنموده در اين خصوح نيز تعيين تبيني پيشناقص رساني اطالع

سخن به  ليف ناشران اوراخ بهادار در مقابل سازمان بورس و اوراخ بهاداركدر اين ماده از ت (42ماده 

، مالي را طبق مقررات قانونهاي ه ناشران بايد صورتكاست  ليف به اين نحوكه است و اين تميان آمد

شود مي ه ابالغكاجرايي هاي و دستورالعملها نامهآييندهي مالي و استانداردهاي حسابداري و گزارش

 . نندكتهيه 

به ارائه اطالعات از وتاهي در انجام وظايف مربوط كضمانت اجراي در خصوح اين ماده  (43ماده  

حسابرس و ارزشيابان و ، سرمايههاي تأمين تكشر، سوي اشخاح معرفي شده سخن گفته و ناشر

، ه ناشي از قصوركگذاران جبران خسارات وارده به سرمايهدر خصوح مشاوران حقوقي و ناشر را 

 كه ناشي از فعل يا تركتخلف و يا به دليل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اوليه ، تقصير

 . مسئول دانسته است، باشدآنها  فعل
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كننده ارائه اطالعات ناقص يا گمراهدر خصوح در اين ماده قانونگذار ضمانت اجراي ديگري  (44ماده  

عرضه عمومي اوراخ بهادار را تعيين نموده است به ، نويسياز طرف ناشر در بيانيه ثبت اعالميه پذيره

 ه باشداي كرا در هر مرحله عرضه عمومي اوراخ بهادار، سازمان در صورت آگاهي از اين امره كاين نحو 

 . تواند متوقف نمايدمي

ه مجوز انتشار اوراخ بهادار خود را از سازمان كه در آن قانونگذار ناشراني ك 4۵و در نهايت ماده  

ه توسط سازمان تعيين خواهد كيي لف نموده اطالعاتي طبق دستورالعمل اجراكرا ماند ردهكدريافت 

ه در دستورالعمل اجرايي موجود و بايد كاين اطالعات حداقل اطالعاتي است . شد به سازمان ارائه دهد

 .به سازمان بورس و اوراخ بهادار ارائه شود

 ؛ هاي مالي ساالنه حسابرسي شدهصورت -1

هاي صورت، حسابرسي شدهمالي شش ماهه هاي شامل صورتاي دورهمالي ميانهاي صورت -2

 ؛ مالي سه ماهه

 ؛ حسابرسي اظهار نظر مديره و مجامع و ت ئهيگزارش  -3

 . گذاران دارداهميتي بر قيمت اوراخ بهادار و تصميم سرمايهه اثر باكاطالعات  -4
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 «يعموم ياقتصادهاي هآزاد به اطالعات بنگا ينامه انتشار و دسترسهويش»

 (0۵/12/97آزاد به اطالعات در مورخ  يون انتشار و دسترسيسيمكجلسه  نيمپانزده)مصوب 

 

 ندنكيت ميا خدمت فعالياال كد يه در تولك ياقتصادي هاواحد) يعموم ياقتصادهاي هبنگا -1ماده 

از جمله حسب مورد ه كرا  خود يتيو هو يد اطالعات سازمانيبا، ي(ردولتيغ يو عموم يدولت اعم از

 :قرار دهند عمومرده و در دسترس كخود منتشر  يرسانگاه اطالعيدر پار است ياطالعات زشامل 

و ثبت شده و اظهارنامه  مصوبتنامه كا شريا اساسنامه ي يا اساسنامه قانوني سيتأسسند  .1

 ، تيصدور مجوز فعال و مرجع حات و الحاقاتاصالن يبا آخر يندگيا نماي ثبت شعبه

نامه نحوه وهيت شي)با رعا در بنگاه يسهام اتباع خارجو مشخصات زان يت بنگاه و ميتابع  .2

 ي(، از اطالعات عموم ياسرار دولت كيكص و تفيتشخ

 ، بنگاه ()اقامتگاه يز اصلكمر .3

 ايرده كت يفعالآنها  نهيه بنگاه در زمك ير موضوعاتيو سا ت بنگاهيفعال يموضوع اصل  .4

 ، ندكمي

عامل، ، مديرسهيرئت ئهيا يامنا ت ئهي اي عاملت ئهيا مديره يتئهي يمشخصات اعضا  .۵

مانده از يو مدت باقآنها  انتخابا يانتصاب خ يتارو روش ، بنگاه يا بازرسان قانونيبازرس 

 ، آنهامسئوليت 

ي، تيريمد ينترلي، كنترلك) يديلكسهامداران ن و دارندگان يمؤسس و مشخصات ياسام .6

 ، زان سهم آنهايبنگاه و م (ممتاز

 ، نام و ممتازهبا، نامبي و سهام اكا شريتعداد سهامداران  .7

 ، ا وابستهياعم از تابع  يفرعهاي تكمؤسسات و شرمشخصات   .8

 ، شوركبنگاه در داخل و خارج از  يندگيا دفاتر نمايمشخصات شعب  .9

 ، افته و در حال اجرايخاتمه هاي همشاور و ناظر در پروژهاي تكمشخصات شر .10

 ي، و خارج يداخل يافته و در حال اجرايخاتمه هاي هپروژ يلكمشخصات   .11

 ، ت بنگاهينوع و ماه، مدت .12
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 ي(شده )قانون بپلم يا نداشتن دفاتر قانونيداشتن  .13

 صورتآنها  قيبنگاه از طرهاي و دعوتها يه آگهك يرتباطا يابزارهار يو سا هينشرنام  .14

 (. صورت وجود رسان بنگاه )دراميو پ ينترنتيگاه ايآدرس پا، رديگمي

 

ه كن را كارات هر ريف و اختيان بنگاه و وظاكد اطالعات راجع به اريبا ياقتصادهاي هبنگا -2ماده 

رده و در دسترس كخود منتشر  يرسانگاه اطالعيدر پار است يحسب مورد از جمله شامل اطالعات ز

 ان قرار دهند:يمتقاض

 ي، در مجامع عمومرأي  حقمشخصات دارندگان ي، ب مجامع عمومكيتعداد و تر .1

محل تشرركيل و  نحوه دعوت، سرراعت، تاريخاز جمله  يجلسررات مجامع عمومگزارش  .2

انتخاب ، رهيمدت ئهي يل انتخاب اعضررراياز قبهر مجمع و دسرررتور جلسررر  جلسرررات 

 ، تير موضوع فعالييو تغها هم سود و اندوختيتقسي، حسابرس و بازرس قانون

 ، مجمعهر رئيس  تئتأييد هيجلس  مورد صورتو  يمات مجامع عموميتصم .3

 ، عامل بنگاهت ئهيا مديره يتئهيو  عاملمديرارات يحدود اخت .4

 ، ارات آنهايمجاز و حدود اخت يدارندگان امضا .5

 ي. مجامع عموم يالزامهاي فراخوان .6

استخدام ضوابط ي، استخدامهاي فرصتل ياز قبها ازها و فرصتيامتاطالعات راجع به  -3ماده 

ستفاده از ني صادهاي هار در بنگاك يرويا ا مه و يو نوع بمه يباز  يط برخورداريشراي، اقت

و  يخارجهاي تي، مأموريالت رفاهيتسررره، ايپرداخت حقوخ و مزا نحوهي، بازنشرررسرررتگ

بنگاه منتشررر شررده و در دسررترس رسرراني گاه اطالعيد در پايباالزم  يشررغلهاي مهارت

 . رديان قرار گيمتقاض

حسب مورد ي، عموم ياقتصادهاي هبنگا يو محاسبات يت مالياطالعات راجع به وضع -4ماده  

 :ان قرار خواهد گرفتيدر دسترس متقاضر يو از جمله در موارد ز

 ، و در حال حاضر سيبنگاه در زمان تأس يرنقديو غ ينقد هيسرما زانيم .1
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 ، بنگاه هيدر سرما راتييو نحوه تغ زانيم .2

 ، بنگاه انيسود و ز ميتقس نحوه .3

 ، بنگاههاي مالي ساالن  حسابرسي شدة صورت .4

 ، تابعه و وابستههاي تكمؤسسات و شر يمال يهااطالعات و صورت .۵

 ، مديره به مجامعتئهاي هيگزارش .6

 ، اكبه سهامداران و شر يپرداخت سودنقد يبندجدول زمان .7

 عامل، مديرره و يت مدئيه يان پاداش مصوب برازيم .8

 ، هار بنگاهيسهام در سا زانيم .9

 . هار ساليو سا ن ترازنامه بنگاهيآخر .10

ضع – 5 هماد صادهاي هبنگاهاي تيرد و فعالكت عملياطالعات راجع به و حسب مورد و از  ياقت

 :ان قرار خواهد گرفتيدر دسترس متقاضر يجمله در موارد ز

 ، ندكمي ا گروه هدف عرضهيه بنگاه به جامعه ك يخدمات و محصوالت .1

 ، بنگاهت ياز فعال يا بخشيتعليق يا توقف تمام  .2

 ، بنگاه يت اصليفعالر در اساسنامه بنگاه و ييتغهرگونه  .3

 . ج  آنيو نتها هديو مزاها هت در مناقصكا مشاري يبرگزار .4

 ، از آن يناش يل و آثار ماليهمراه دالبه ي  حسابداريا روير در روش ييتغ .۵

ر ييو تغ يندگان اشخاح حقوقير نمايين و تغييتع، رهيمدتئهي يب اعضاكير در ترييتغ .6

 ، بنگاهرعامل يمد

، ليتحصررر، و انتقال ياز تجاريامتي، بردارپروانه بهره، تيا لغو مجوز فعاليق يتعل، دييتأ .7

 ، بنگاه يا ابطال عالمت تجارير ييتغ

 ، تقسيم سود نحوهر در ييتغ .8

 ، هار بنگاهير در سهام بنگاه در ساييتغ .9

 ، بگذارد تأثير بنگاهنترل كبر ه ك ينحوبه بنگاهتغيير عمده در ساختار مالكيت  .10
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 . بكيتر و مانند ادغام بنگاهر در ساختار ييتغ .11

 . ل آنيشده در بورس و دالثبتهاي خروج از فهرست شركتا يورود به درخواست براي  .12

ه در مواد باال ك يبر اطالعاتلف هستند عالوه كرفته شده در بورس ميپذهاي هبنگاه يلك -6 هماد

شد اطالعات مكذ ستورالعمل رتبطر  سب مورد هاي در د سازمان بورس اوراخ بهادار را ح

 . ان قرار دهنديا در دسترس متقاضيرده و كعموم منتشر  يبرا

ه انتشررار كدهد مي صين مقام مؤسررسرره دارنده اطالعات تشررخيه باالترك يدر موارد -7ماده 

از تأييد تواند به اختالل در بازار منجر شررود با اخذ مي امهنوهين شررياور در كاطالعات مذ

سيسيمك ستر شار و د شخصيسيمكه ك يآزاد به اطالعات و تا مدت يون انت  ندكمي ون م

 . ندك يتواند از انتشار آن اطالعات خوددارمي

 يشده و برا هيون تهيسيمكرخانه يدب ينامه از سووهين شيمشمول اهاي هفهرست بنگا -8ماده 

 . آزاد به اطالعات قرار خواهد گرفت يدر سامانه انتشار و دسترس يعموم يدسترس


