
1 
 

 باسمه تعالي

 4831احكام نهايي اصالح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران مصوب سال 

 بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران نسخ و متن ذيل جايگزين آن ميشود: قانون  8ماده  -4ماده

کالن آن بازار و نظارت بر های  شورای عالي بورس باالترين رکن بازار اوراق بهادار است که تصويب سياست

 باشد:  عملكرد سازمان را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذيل مي

 وزير امور اقتصادی و دارايي به عنوان رئيس شورا.  - 4

 رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران.  - 2

 رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سخنگوی سازمان. - 8

 کل کشور يا معاون وی. دادستان - 1

 ها با حكم رئيس جمهور.  يک نفر خبره مالي به نمايندگي کانون - ۵

چهار نفر منحصرا از بخش خصوصي مشتمل بر دو نفرخبره مالي و دو نفر خبره حقوق مالي با  – ۶

 معرفي وزير امور اقتصادی و دارايي و حكم رئيس جمهور.

 ازرگاني و صنايع و معادن ايران با حكم رئيس جمهور. يک نفر خبره مالي با معرفي اتاق ب -7 

اين قانون با حكم  42گذاران حقيقي خرد موضوع ماده  يک نفر خبره مالي با معرفي کانون سرمايه -3

 رئيس جمهور. 

 دو عضو ناظر از کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمي.  -9 

 
ان دبيرکل، مديران و يا اعضای هيات مديره نهادهای توانند از مي اعضای حقيقي شورای عالي نمي -4تبصره

های خودانتظام تحت نظارت سازمان انتخاب شوند و ارائه مشاوره و خدمات  مالي، ناشران و يا تشكل

حسابرسي به آنها و همچنين شريک تجاری شدن با آنها توسط اعضای حقيقي شورای عالي بورس ممنوع 

 نبايد عضو احزاب سياسي باشند.  است. اعضای حقيقي شورای عالي بورس

 اشخاص حقيقي موضوع اين ماده بايد دارای شرايط زير باشند:  -2تبصره

 اعتقاد به نظام جمهوری اسالمي و التزام به قانون اساسي؛-4

 تابعيت جمهوری اسالمي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف برای خود و همسر وی-2

 مؤثر نداشتن سوءپيشينه کيفری -8

 شتن حسن شهرت و توانايي انجام وظايفدا-1

( قانون رسيدگي به تخلفات اداری 9به بعد موضوع ماده )« د»از بند  مي  عدم محكوميت قطعي انتظا-۵

 (4874)مصوب سال 



2 
 

 ۵داری، مديريت و حقوق و حداقل  های مالي، اقتصاد، حساب دارای تحصيالت دکتری در يكي از رشته-۶

 مالي يا اقتصادیسال سابقه کاری در نظام 

دبير شورای عالي بورس مجاز است در خصوص دستورات جلسه شورا از اشخاص حقيقي و  –8تبصره 

 حقوقي مطلع آن حوزه بدون حق رای با مالحظه عدم تعارض منافع بالفعل در جلسه دعوت به عمل آورد. 

ورای عالي بورس تمامي اعضای شورای عالي بورس موظفند در اولين جلسه حضور در ش -1تبصره 

سوگندنامه زير را قرائت و پس از امضا، آن را به دبيرخانه شورای عالي بورس تقديم کنند. متن سوگندنامه 

کنم که   من به عنوان عضو شورای عالي بورس ايران به خداوند بزرگ سوگند ياد مي»به شرح زير است: 

اشته شده است، در کليه اظهارنظرها و ای که برعهده من گذ  ضمن توجه مستمر به خطير بودن وظيفه

های خود، مصالح ملت ايران، پيشرفت اقتصاد کشور، ترويج احكام نوراني اسالم در حوزه بازار  گيری تصميم

سرمايه و ماليه اسالمي و گسترش اخالق و معنويت در تعامالت اقتصادی جامعه را در چارچوب قانون 

شارهای خارج از چارچوب قانون، به هيچ وجه مرا از انجام اساسي مدنظر قرار دهم. منافع شخصي و ف

وظايفي که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت و از اطالعات نهاني و محرمانه که به دليل وظايف و 

وجه در راستای منافع خويش، خانواده و  گيرد به هيچ اختيارات حوزه کاری در اختيار من قرار مي

رتبط خود استفاده نكنم و تنها در راستای وظايف و اختيارات قانوني خود، مورد استفاده قرار های م مجموعه

 «دهم.

سال است که برای يک دوره ديگر قابل  ۵دوره مأموريت اشخاص حقيقي موضوع اين ماده به مدت  -۵تبصره

 تمديد است.  

رس و تأييد رئيس جمهور صورت عزل رئيس سازمان با تصويب اکثريت اعضای شورای عالي بو -۶تبصره 

 ميگيرد. 

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است بدون حق رای در جلسات هيئت دولت با موضوع  -7تبصره

 تامين مالي از بازار سرمايه، انتشار اوراق بهادار و موارد مشابه حضور يابد. 

 

نون به طور تمام وقت در شورای عالي اين قا 4اشخاص حقيقي شورای عالي بورس موضوع  ماده  -2ماده 

قانون خدمات  74ماده « ه»ها مطابق حقوق و مزايای مقامات موضوع بند مستقر هستند. حقوق و مزايای آن

شود. معامله  گردد و از محل کارمزدهای سازمان بورس پرداخت ميتعيين مي 3/7/483۶کشوری مصوب 

چه اين معامالت توسط همسر و اقربای  افراد ممنوع است. چنانانواع اوراق بهادار بازار سرمايه توسط اين 

طبقه اول آنها صورت پذيرد، موظفند به صورت مكتوب به دبيرخانه شورای عالي بورس اعالم کنند. در 
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های درجه پنج  صورت تخلف از اين حكم، شخص مزبور عزل و عالوه بر بازگرداندن سود حاصله، به مجازات

 گردد. محكوم مي 4892های اسالمي مصوب سال  زاتمندرج در قانون مجا

تواند بدون عذر موجه به تشخيص رئيس شورای عالي  شخص حقيقي عضو شورای عالي بورس نمي -4تبصره 

سال از حضور در جلسات رسمي شورای عالي بورس،  جلسه غيرمستمر طي يک ۵جلسه مستمر و  8بورس، 

شود و معرف موظف است حداکثر يک ماه پس از عزل، نسبت  ميصورت، وی منعزل  امتناع کند. در غير اين

 به معرفي نماينده جديد اقدام کند.   

 

های خود از نظرات مرکز  گيری شورای عالي بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند در تصميم -8ماده 

ازند نسبت به ارائه نظرات مند شوند. اين دو رکن مج های سازمان بورس و کميته فقهي سازمان بهره پژوهش

مشورتي در خصوص دستورات جلسات شورا و هيئت عامل سازمان اقدام کنند. انحالل اين دو رکن 

 کارشناسي تنها به موجب قانون خواهد بود.

اعضای کميته فقهي سازمان از پنج نفر مشتمل بر رئيس سازمان، يک خبره مالي و سه نفر از ميان -4تبصره

های مالي و اقتصادی به پيشنهاد رئيس شورای عالي بورس و تاييد فقهای  اليه اسالمي و نظامفقهای آشنا با م

شود. مواد مندرج  شورای نگهبان خواهد بود. احكام فقهای کميته توسط رئيس شورای عالي بورس صادر مي

 قانون اساسي نيست. 1در اين ماده قانوني، نافي احكام مندرج در اصل 

يته فقهي با رياست سازمان بورس است. کميته فقهي مجاز است در جلسات خود از رياست کم -2تبصره

صاحب نظران و خبرگان بازار سرمايه استفاده کند. اعضای غيرفقيه کميته دارای حق رای نيستند و نظر 

 نهايي کميته فقهي بر اساس رای حداقل دو فقيه است.

سرمايه منوط به تاييد شرعي کميته فقهي است. در صورت گيری ابزارهای جديد مالي بازار  به کار -8تبصره

 عدم تاييد آن کميته، به کارگيری آن در بازار سرمايه قانوناً مجاز نخواهد بود.

 

 شود: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران نسخ و متن زير جايگزين مي 1تبصره ماده  -1ماده 

يابد. مصوبات شورای عالي  حداقل نصف اعضای شورا رسميت ميجلسات شورای عالي بورس با حضور »

بورس با اکثريت آرای اعضای حاضر شورای عالي بورس الزم االجرا خواهد بود. در صورتي که تعداد آرای 

 «موافق و مخالف برابر باشد، رای وزير امور اقتصادی و دارايي معتبر است.
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شود و احكام مربوط به آن هيئت در  هادار هيئت مديره حذف ميدر ساختار سازمان بورس و اوراق ب –۵ماده 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي  ۶شود. ماده  قانون بازار به هيئت عامل سازمان بورس تفويض مي

 شود: ايران نسخ و حكم زير جايگزين مي

سن شهرت و تجربه در رشته هيأت عامل سازمان دارای پنج عضو است که از ميان افراد امين و دارای ح»

مالي منحصرا از کارشناسان بخش غير دولتي به پيشنهاد رئيس شورا، تصويب اکثريت اعضای شورا و حكم 

 «شوند. رئيس شورای عالي بورس انتخاب مي

 

های ماده  شود، تبصره قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران مي 9حكم زير جايگزين ماده  –۶ماده 

 ن قانون کما في السابق برقرار خواهد بود.آ 9

رئيس هيأت عامل سازمان از بين اعضاء هيأت مديره به پيشنهاد اعضای هيئت عامل، تاييد شورا و حكم »

 «رئيس جمهور برای مدت چهار سال تعيين خواهد شد.

 

 شود: قانون بازار نسخ و متن زير جايگزين مي 41ماده  –7ماده 

خاتمه عضويت، اعضای شورای عالي بورس و اعضای هيأت عامل سازمان بايد فهرست در بدو انتصاب و » 

 «های خود، همسر و افراد تحت تكفل خود را به شورا گزارش نمايند. دارايي

 

دبيرخانه شورای عالي بورس در وزارت امور اقتصادی و دارايي است. تهيه دستور جلسات شورای  -3ماده 

از سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير وظايف محوله از شورای عالي از وظايف  عالي بورس، دريافت شكايات

 4ماده  ۶دبيرخانه است. دبيرشورای عالي بورس به تعيين و حكم رئيس شورا از ميان افراد خبره موضوع بند 

 شود.   اين قانون انتخاب مي

به ذيل اين ماده  ۶و  ۵شود. بندهای  يقانون بازار نسخ و ماده زير جايگزين آن م 1۶صدر ماده  -9ماده 

 گردد. قانون ملغي مي 17گردد و ماده  الحاق مي

هر شخصي مباشرتاً يا به وسيله ديگری مرتكب يكي از رفتارهای زير شود، به حبس تعزيری درجه چهار »

ادل و در صورت تحصيل سود يا دفع ضرر، به جزای نقدی مع 4892های اسالمي مصوب سال  قانون مجازات

 «شود. سه تا شش برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده محكوم مي

 انتشار آگهي، اعالميه پذيره نويسي يا عرضه عمومي اوراق بهادار، بدون مجوز سازمان -

تهيه، ارائه يا تصديق اطالعات خالف واقع يا مستندات جعلي در خصوص اوراق بهادار يا کاالهای پذيرفته  -
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 ها س کاال به سازمان بورس و يا بورسشده در بور

 
شود. بندهای زير به ماده مزبور اضافه و ماده  قانون بازار نسخ و متن زير جايگزين مي 19صدر ماده  -41ماده 

 گردد:  نسخ مي ۵1

هر شخصي مباشرتاً يا به وسيله ديگری مرتكب يكي از رفتارهای زير شود، به حبس تعزيری درجه پنج »

و در صورت تحصيل سود يا دفع ضرر، به جزای نقدی معادل 4892های اسالمي مصوب سال  قانون مجازات

 «دو تا چهار برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده محكوم خواهد شد.

 استفاده از اطالعات مشتريان برای انجام معامله به نفع خود يا ديگری  -

ها  ها که اين سفارش ود يا ديگری بدون رعايت ترتيب سفارشمعامله اوراق بهادار توسط کارگزار به نام خ -

 نوعاً بر قيمت اوراق بهادار تاثيرگذار است.

شده مشتريان نهادهای مالي يا اشخاص تحت نظارت سازمان   استفاده از وجوه نقد، اموال يا وجوه سپرده -

 ر مالكين يا متصرفين.ای به نفع خود يا ديگری و يا به ضر بورس در راستای انجام وظايف حرفه

 تاخير بيش از سه ماه در افشا يا ارائه اطالعات بدون وجود معاذير قانوني -

 
قانون  4ماده  24نيروی انتظامي موظف است در مواردی که سازمان راساً نهاد مالي موضوع بند  -44ماده

مجوز تشخيص دهد و توقف يا تعطيل بازار اوراق بهادار يا دفتر، نمايندگي، شعبه و ساير موارد مشابه را فاقد 

 نمودن آن را از نيروی انتظامي درخواست نمايد، نسبت به آن اقدام کند.

 
داران حقيقي خرد به منظور صيانت از حقوق آنها به عنوان  به موجب اين قانون؛ کانون سهام -42ماده 

شرايط و ضوابط زير تاسيس  ، بر اساس4831قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال  4ماده  ۵مصداق بند 

 پذير خواهد بود.    گردد. اقامت کانون در تهران است و انحالل آن تنها به موجب قانون امكان مي

باشد. کانون از زمان ثبت  کانون موسسه غيرانتفاعي است و دارای شخصيت حقوقي مستقل مي .4

 دارای شخصيت حقوقي است. 

سال منتهي به ابالغ  و اوراق بهادار طي حداقل يکهر شخص حقيقي که به تشخيص سازمان بورس  .2

تواند به عضويت کانون  باشد و توسط آن سازمان احراز هويت شده باشد، مي دار  اين قانون، سهام

زمان با ايجاد  تواند هم دار حقيقي مي داران حقيقي خرد در بيايد. پس از ثبت کانون، هر سهام سهام

توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و پرداخت حق عضويت به  حساب اوراق بهادار و احراز هويت

 عضويت کانون در بيايد. 

ريال و حق عضويت  4هزار 411ای به ميزان  داوطلب عضويت در کانون بايستي حق عضويت اوليه .8

هزار ريال پرداخت نمايد. ارقام مزبور بر اساس نرخ تورم ساالنه اعالمي مرکز  21به ميزان   ساالنه

 گردد.  ايران توسط شورای عالي بورس به روز ميآمار 

                                                           
1

 ميليارد تومان حق عضويت اوليه مي شود.  111ميليون نفر،  11با فرض ثبت  
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رکن مجمع، هيئت مديره و بازرس يا حسابرس است. در ساختار سازماني کانون  8کانون دارای  .1

و   داران حقيقي خرد، دبير کانون، معاونت حقوقي، معاونت نظارت و معاونت آموزش، پژوهش سهام

 کنند. تحقيقات به اجرای وظايف قانوني اقدام مي

ها و درآمدهای  های اوليه، حق عضويت ساالنه اعضا، دريافت کمک درآمد کانون از محل حق عضويت .۵

باشد. همچنين سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با  اين قانون مي 48ماده « و»موضوع بند 

سازی کانون  های مربوط به وظيفه آموزش و فرهنگ تصويب شورای عالي بورس بخشي از هزينه

 اين قانون را به کانون پرداخت کند. 48ماده « ز»ضوع بند مو

ها و موسسات اعتباری  گذاری در بانک منابع مالي کانون که به مصرف نرسيده است، صرفاً به سپرده .۶

دارای مجوز از بانک مرکزی و خريداری اوراق مالي اسالمي منتشر شده توسط دولت در بازار سرمايه 

 اختصاص خواهد يافت. 

داوطلبان هيئت مديره کانون که عضو کانون هستند، در زمان اعالمي شورای عالي بورس ثبت نام و  .7

نفر اول حائز اکثريت آراء  ۵شوند.  اين ماده توسط شورا، نامزد تلقي مي ۵پس از احراز شرايط تبصره 

ت آرا به نفر بعدی با بيشترين اکثري 2ماخوذه به مدت دو سال به عضويت هيات مديره کانون و 

شوند. عضويت در هيئت مديره کانون تنها برای حداکثر دو  عنوان اعضای علي البدل انتخاب مي

 دوره به صورت متوالي بالمانع است.    

داری وی در هر کدام از ناشران پذيرفته شده  دار حقيقي خرد شخصي است که درصد سهام سهام -4تبصره

 باشد.  از اين شرط بر عهده شورای عالي بورس مي% نباشد. احر1.۵در بازار سهام بيش از 

باشد. هر شخص عضو فارغ از ميزان  ترتيبات برگزاری مجامع کانون مطابق با قانون تجارت مي -2تبصره

گذاری خود تنها دارای يک حق رای است. رياست اولين مجمع کانون با رئيس شورای  ارزش سبدسرمايه

موظف است با همكاری شورای عالي بورس زمينه برگزاری مجامع عالي بورس است. هيئت مديره کانون 

 داران خرد را فراهم آورد.   الكترونيكي کانون سهام

شورای عالي موظف است عالوه بر برگزاری حضوری انتخابات هيئت مديره، زمينه برگزاری  -8تبصره

رگزاری انتخابات و مجامع کانون از های مربوط به ب غيرحضوری و الكترونيكي انتخابات را فراهم آورد. هزينه

 محل درآمدهای کانون مي باشد.

های تعيين  چه بعد از دو بار دعوت هيئت مديره به برگزاری مجمع کانون، مجمع به نصاب چنان -1تبصره

شده در قانون تجارت نرسد، هيئت مديره مكلف است در سومين مرحله، اعضای کانون را به مجمع فراخواند 

اند، مجمع را برگزار کند. يک نفر به  داد از اعضا که به طور حضوری يا غيرحضوری شرکت کردهو با هر تع

داران خرد حضور دارد و بر حسن اجرای  نمايندگي از شورای عالي بورس در تمامي مجامع کانون سهام

 کند.   قوانين و تشريفات مربوطه نظارت مي

باشند که توسط شورای عالي  بايد دارای شرايط زير  داوطلبان عضويت در هيئت مديره کانون -۵تبصره

 گردد: بورس احراز مي

 اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، نظام جمهوری اسالمي و قانون اساسي  -الف
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تابعيت جمهوری اسالمي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف برای خود، همسر)ان( و فرزند)ان( وی، و عدم -ب

 ارج از کشور؛سكونت دائمي آنان در خ

 نداشتن سوءپيشينه کيفری -ج

 داری و مديريت ، اقتصاد، حقوق، حساب های مالي حداقل مدرك کارشناسي ارشد در رشته -د

 سال ۵کاری مرتبط با بازار سرمايه، نظام مالي يا اقتصادی حداقل به مدت  سابقه-ه

 سال کد معامالتي ۵دار بازار سهام و حداقل   سهام -و

ها و سازمان  ای، حسابرسي و ساير خدمات مالي با ناشران، نهادها، بورس ه استخدامي، مشاورهعدم رابط -ز

 بورس و اوراق بهادار در زمان عضويت در هيئت مديره 

فروشي و تخلف از قوانين و  عدم سابقه لغو يا تعليق مجوز فعاليت در بازار سرمايه، اغواگری، سيگنال -ح

 بانكي  مقررات بازار سرمايه و شبكه

کنند. اعضای هيئت مديره  هيئت مديره کانون به طور تمام وقت به ايفای وظايف خود اقدام مي -۶تبصره

ماه پس از آن، نسبت به افشای معامالت اوراق بهادار بازار سرمايه  ۶کانون موظفند طي دوره مديريت خود و 

س و اوراق بهادار و شورای عالي بورس اقدام مربوط به خود، پدر و مادر، فرزندان و همسر خود به سازمان بور

 کنند.  

حقوق و دستمزد اعضای هيئت مديره، دبير و معاونان کانون به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب در  -7تبصره

 شود.  مجمع عمومي کانون تعيين مي

ف قانوني و با در صورت قصور يا تقصير هر يک از اعضای هيات مديره کانون در زمينه انجام وظاي -3تبصره

گزارش يكي از اعضای شورای عالي بورس، عضو مربوطه با تصويب اکثريت اعضای شورا عزل ميگردد و 

های اسالمي مصوب  قانون مجازات 49های تعزيری موضوع ماده  حسب تشخيص دادگاه صالح به مجازات

از اعضا، عضو علي البدل گردد. همچنين در صورت عزل، انعزال، فوت يا استعفای هر يک  محكوم مي 4892

 به عنوان عضو جايگزين به ايفای وظايف اقدام خواهد کرد.

سال مالي مجمع از ابتدای فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه  -9تبصره

سفند ماه همان يابد. در اولين دوره مالي مجمع استثنائاً، آغاز دوره از تاريخ تاسيس شروع شده و در آخر ا مي

داران حقيقي خرد در هر سال يكبار توسط هيئت  های مالي کانون سهام يابد. گزارش صورت سال خاتمه مي

گردد. حسابرس کانون از ميان حسابرسان معتمد سازمان  مديره کانون تهيه و در مجمع کانون تصويب مي

 شود.  بورس و اوراق بهادار انتخاب مي

 داران حقيقي به شرح زير است: اموظايف کانون سه -48ماده 

ها و ناشران و ارائه  نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس -الف

 گزارش تخلفات به همراه مستندات مربوطه به شورای عالي بورس 

بورس و اوراق بهادار و ساير ذی  ها و سازمان اقامه دعوی عليه ناشران، نهادهای مالي بازار سرمايه، بورس -ب

نفعان بازار سهام راساً به مراجع و محاکم قضايي به همراه اسناد مثبته و پس از تصويب در هيئت مديره 

 کانون 
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ها به سازمان بورس و اوراق  اقامه دعوا در خصوص تخلفات ناشران، نهادهای مالي بازار سرمايه، بورس -ج

 و پس از تصويب در هيئت مديره کانون بهادار به همراه اسناد مثبته 

 دريافت شكايات از اعضای کانون و پيگيری آن -د

چه اقامه دعوا  ايجاد سازوکار سوتزني در خصوص تخلفات اشخاص حقيقي و حقوقي در بازار سهام؛ چنان -ه

جريمه به % از غرامت يا 21يا شكايت کانون منجر به اخذ غرامت يا جريمه از اشخاص خاطي گردد، ميزان 

 % از آن به عنوان درآمد برای کانون منظور خواهد شد.41دهنده تخلف اختصاص خواهد يافت و  گزارش

گذاری در بازار سهام از طريق برگزاری  سازی به اعضای کانون در خصوص سرمايه آموزش و فرهنگ -و

 های آموزشي و ساير موارد مشابه ها و دوره کالس

گيری در  های فعال در بازار سرمايه در جهت ارتقای تصميم ها و ساير کانون بورستعامل با سازمان بورس،  -ز

 گذاران  بازار سرمايه و حمايت از سرمايه

قانون تشكيالت و  41ماده  4سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالي بورس به جزء الف، بند  -4تبصره

گردد. هيئت مديره کانون موظف است راساً يا بر  ملحق مي 4892مصوب  آيين دادرسي ديوان عدالت اداری

اساس درخواست اعضای کانون نسبت به شكايت از سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالي بورس به اين 

مرجع قضايي اقدام کند. ديوان عدالت اداری موظف است، شعبه يا واحدی را به طور مشخص برای رسيدگي 

 اد کند. به موضوعات بازار سرمايه ايج

کانون موظف است به صورت ماهانه گزارش عملكرد خود در خصوص موارد فوق را با ذکر جزئيات  -2تبصره

و نتايج طرح دعوا و شكايت در مراجع ذيربط را به شورای عالي بورس، کميسيون اقتصادی مجلس شورای 

ت نسخهای از گزارش عملكرد اسالمي، سازمان بازرسي کل کشور گزارش کند. عالوه بر اين کانون موظف اس

با  4837خود را به صورت شفاف و مستند با رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب 

 اصالحات و الحاقات بعدی آن برای عموم منتشر کند.

گذاری منابع مازاد خود را به صورت ماهانه در تارنمای  کانون موظف است ترکيب سبد سرمايه -8تبصره

 خود منتشر کند.  رسمي 

های کانون و مسئوليت اجرای مصوبات  دبير کانون وظيفۀ ايجاد هماهنگي در راستای اجرای فعاليت -1تبصره

 کند.  ها و اختيارات دبير را هيأت مديره کانون تعيين مي عهده دارد. ساير وظايف، مسئوليت  هيأت مديره را به

 اختيارات زير است:داران حقيقي دارای  کانون سهام -41ماده 

های تخصصي و مشورتي در  کميته ها و  راه اندازی کميته حقوقي به منظور اقامه دعوا و ايجاد کارگروه -الف

 راستای انجام وظايف هيئت مديره کانون 

 ايجاد شعبه يا نمايندگي در ساير شهرها پس از تاييد در مجمع عمومي کانون  -ب

 دبير شورای عالي بورس توسط هيئت مديره کانونپيشنهاد دستور جلسه شورا به  -ج

گيری در  ارائه نظر مشورتي و پيشنهادهای ايجابي، اصالحي و الحاقي در خصوص مفاد مورد تصميم -د

 شورای عالي بورس توسط هيئت مديره کانون 

صورت  باشند. در های دريافتي مي هيئت مديره کانون موظف به حفظ محرمانگي اطالعات و داده -4تبصره
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قانون مجازات اسالمي  1تا  2احراز تخلف، فرد خاطي و ساير اشخاص دخيل حسب مورد به مجازات درجه 

 شوند.  محكوم مي 4892مصوبه سال 

داران حقيقي حداکثر ظرف  اساسنامه کانون و ساير مقررات مربوط به تاسيس و اداره کانون سهام -2تبصره

پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شورای عالي بورس ماه پس از تصويب اين قانون با  8مدت 

 رسد.  مي

 
مكلف است به تطبيق  «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»بر اساس اين قانون،  -4۵ماده 

مصوبات و مقررات شورای عالي بورس با قوانين مجلس شورای اسالمي اقدام کند. همچنين شورای عالي 

های سازمان بورس و اوراق بهادار که با قوانين مجلس و اسناد  ف است، تصميمات و مقررهبورس موظ

 گيری مجدد به آن سازمان ارجاع دهد. باشد را ملغي و برای تصميم باالدستي مغاير مي

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با گذشت حداکثر سه ماه از سال مالي خود و پس از  -4۶ماده 

های  های مالي حسابرسي شده در شورای عالي بورس و اوراق بهادار، نسبت به افشای صورت ورتتصويب ص

های مالي و گزارش عملكرد ساالنه به عموم اقدام  های توضيحي همراه صورت مالي حسابرسي شده، يادداشت

 نمايد. 

در گزارش خود افشا  سازمان موظف است، ميزان کارمزدهای اخذ شده و محل هزينه کرد آنها را -4تبصره

 نمايد. 

حسابرس برتر به  21حسابرس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شورای عالي بورس از ميان  -2تبصره

 گردد.     سال تعيين مي 2تشخيص سازمان حسابرسي به مدت 

دبير شورای عالي بورس موظف است صورت جلسه شورا شامل اسامي حاضران و غائبان، زمان و -8تبصره

مكان برگزاری جلسه شورا، مصوبات شورا، دليل يا داليل هر عضو شورا در مخالفت هر محور دستور جلسه، 

گيری را  گيری نشده به همراه دليل يا داليل عدم تصميم اهم نكات مطرح شده در جلسه و تصميمات رای

وم منتشر کند. صورت روز کاری در تارنمای رسمي سازمان بورس و اوراق بهادار برای عم 8ظرف حداکثر 

جلسه افشا شده در تارنما به امضای تمامي اعضای حاضر در جلسه شورای عالي بورس رسيده است. 

روز کاری مشروح مذاکرات جلسه شورای عالي  41همچنين دبيرشورای عالي بورس موظف است ظرف 

وضوعات مؤثر بر امنيت ملي و بورس را به طور علني در تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر کند. م

اسرار حاکميتي و اطالعاتي که افشای آنها مصداق نقض حريم خصوصي يا اسرار تجاری اشخاص حقيقي يا 

حقوقي باشد؛ با تشخيص رئيس شورای عالي بورس از افشا در صورت جلسه و مشروح مذاکرات معاف 

 باشد. مي

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار )ناشر( توسط های سهامي عام ثبت شده  تملک سهام شرکت -47ماده 

 شرکت فرعي به صورت مستقيم يا غير مستقيم  ممنوع است. 

دار حداقل يک کرسي مديريتي آن باشد، شرکت فرعي ناميده  شرکتي که شرکت اصلي، سهام -4تبصره

 شود. مي
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به واگذاری سهام  سال نسبت 2های فرعي مشمول اين حكم موظفند ظرف مدت حداکثر  شرکت -2تبصره

ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون، حق رای شرکت فرعي در شرکت اصلي  ۶شرکت اصلي اقدام کنند. 

 شود.   گردد، هرچند در نصاب قانوني تشكيل مجمع محسوب مي لغو مي

اشخاص حقيقي عضو هيأت مديره شرکت فرعي يا نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره  -8تبصره 

 رکت  فرعي نمي توانند سهام شرکت اصلي را به طور مستقيم يا غير مستقيم در تملک داشته باشند.ش

سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است ظرف حداکثر يک ماه پس از تصويب اين قانون با  -43ماده 

رمايه جامعه همكاری سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمي ايران نسبت به ارتقای دانش مالي و بازار س

اقدام نمايد. صدا و سيمای جمهوری اسالمي ايران موظف است بخشي از آموزش را از طريق شبكه های 

 ای و استاني ارائه نمايد. منطقه

های علوم، تحقيقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و  خانه وزارت -49ماده 

های علميه موظفند با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارايي  و حوزهپرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

 نسبت به ارتقای دانش اقتصادی و مالي در واحدهای درسي اقدام نمايند. 

سازی الزم برای عموم مردم در خصوص فعاليت  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است فرهنگ -تبصره

 س و اوراق بهادار فراهم کند.در بازار سرمايه را با همكاری سازمان بور

های سهامي عام پذيرفته  هرگونه تبليغ برای ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمايه و يا سهام شرکت -21ماده 

ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از الزم االجراء شدن اين  شده در بازار سهام براساس آيين نامه

 رسد. ر تهيه و به تصويب هيئت وزيران مياحكام توسط سازمان بورس و اوراق بهادا

های  ها، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شاکي در محكمه در صورت وقوع تخلف توسط رسانه -4تبصره

گردد،  يابد. اين حكم نافي  اقدامات انتظامي سازمان که بر ناشر و يا نهاد مالي اعمال مي قضايي حضور مي

 نيست. 

ها از اين حكم مستوجب جريمه نقدی تا ميزان ده برابر هزينه تبليغ صورت گرفته  تخلف رسانه -2تبصره

کننده  چه رسانه تبليغ يابد. چنان گذاری به صندوق تثبيت بازار اختصاص مي است که به منظور سرمايه

 گردد.   ای در ازای تبليغ اخذ نكرده باشد، بر اساس قيمت عرف تبليغ، جريمه تعيين مي هزينه

سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه با همكاری قوه قضاييه و  -24 ماده

نهادهای نظارتي و انتظامي، دستورالعمل فعاليت فعاالن فضای مجازی در حوزه بازار سرمايه را تهيه و پس از 

 تصويب در هيئت وزيران اجرايي نمايد. 

قانون  4ماده  47و  4۶گذار و سبدگردان در بند  ص مشاور سرمايههای ذکر شده در خصو ويژگي -4تبصره

 به طور تواَمان برقرار است.  4831بازار مصوب سال 

کاری  فعاليت اشخاص حقيقي در بازار سهام تا زماني که منجر به اغوا، سيگنال فروشي و دست -2تبصره

 قيمتي نشود، مجاز است.  

%( کارمزد معامالت اوراق بهادار از سهم 81ر مكلف است سي درصد )سازمان بورس و اوراق بهادا -22ماده 

 خود را به عنوان منابع پايدار به صندوق تثبيت بازار سرمايه پرداخت نمايد. 
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های دريافتي،  سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش تعداد درخواست -28ماده 

سازمان بورس و اوراق بهادار به تفكيک نهادها و ابزارهای مالي را به مجوزهای صادره و رد شده از سوی 

 صورت عمومي منتشر کند.

 شود.  ها در بازار سرمايه توسط شورای عالي بورس تهيه مي مجوزدهي  ضوابط و چارچوب -4تبصره

نسبت به ماه پس از دريافت درخواست مجوز  4سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است حداکثر  -2تبصره

 پاسخ آن اقدام کند.

ای مديران ناشران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از تاريخ  در صورت سلب صالحيت حرفه -21ماده 

شوند. ادامه تصدی در  ابالغ حكم قطعي، مديران محكوم به سلب صالحيت از مسئوليت مربوطه منفصل مي

 شود.  محسوب مي منصب مربوطه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي

ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به  8داران عمده ناشران موظفند حداکثر  دار / سهام سهام -2۵ماده 

تنظيم قرارداد بازارگرداني متناسب با اندازه ارزش بازاری ناشر، به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار 

وه بر مجازات های انضباطي، سهامداران عمده معادل اقدام نمايند. در صورت تخلف از حكم اين ماده، عال

قانون  1و ماده  8و ماده « های مستقيم ماليات»قانون  418های مالياتي ناشران موضوع ماده  معافيت

های پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب  افزايش سرمايه شرکت»

ها مكلفند از پذيرش ناشراني که دارای  ان بورس و اوراق بهادار و بورسجريمه ميشوند. سازم« حق تقدم

 قرارداد بازارگرداني متناسب با ارزش بازاری خود نيستند، در بازار سهام اجتناب کند.

های زيربنايي، ساختماني،  گذاری عموم مردم در انواع پروژه به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه -2۶ماده 

های  گذاری غيرمستقيم، اولين انتقال دارايي به صندوق موارد مشابه و نيز تشويق فرهنگ سرمايهتوليدی و 

های مذکور به  گذاری پروژه، زمين و ساختمان و امالك و مستغالت و اولين انتقال دارايي از صندوق سرمايه

 باشند. خريدار يا شرکت پروژه، از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف مي

تخلف هيئت عامل سازمان از اجرای احكام اين قانون و تكاليفي که در ساير قوانين آمده است، -27ماده 

گردد. شورای عالي بورس مرجع تشخيص تخلف هيئت مديره  موجب سلب صالحيت و عزل ايشان مي

 شوند. سازمان است و بر اساس رای اکثريت اعضای شورا عزل مي

های نفت، گاز،  در سطح ملي در حوزه  های پروژه اسيس صندوقدولت مجاز است نسبت به ت -23ماده 

 پتروشيمي، صنايع و معادن با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد:

ها و موارد مشابه است و مجاز به  آالت، زيرساخت های پروژه شامل مجوز، ماشين آورده دولت در صندوق-

نويسي در بازار سرمايه  وق پروژه از طريق پذيرهآورده نقدی نيست. آورده نقدی مورد نياز برای تاسيس صند

 پذيرد که تمامي افراد حقيقي و حقوقي غيردولتي مجاز به شرکت در آن هستند.  صورت مي

% است و 21نويسي در صندوق پروژه  سال بعد از پذيره 2ها حداکثر  داری دولت در شرکت پروژه سقف سهام-

های  مختلف به افراد دارای  مزبور در شرکت پروژه را  به روشدولت مكلف است مازاد سهام خود از نصاب 

 رسد.  صالحيت و تخصص در حوزه مربوطه واگذار نمايد. صالحيت افراد به تاييد هيئت وزيران مي

نويسي در صندوق پروژه، مديريت آن را به بخش خصوصي دارای  سال از پذيره 8دولت مكلف است بعد از -
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 سد، واگذار کند.    ر وزيران مي اهليت که به تاييد هيئت

های مربوط به تاسيس، اداره، شناسايي ارزش  وزارت امور اقتصاد و دارايي مكلف است ضوابط و دستورالعمل-

 ماه پس از ابالغ اين قانون تهيه نمايد.  8ها و ساير موارد موضوع اين ماده را حداکثر  خالص دارايي

های بيمه گر دارای مجوز از بيمه مرکزی که فعال  ايران و شرکتبيمه مرکزی جمهوری اسالمي  -29ماده 

گری اتكايي هستند، مجازند نسبت به انتشار اوراق بيمه اتكايي در بازار سرمايه بدون تضمين  در حوزه بيمه

 اصل و سود اقدام نمايند. 

ماه پس از  8حداکثر  های مربوطه را وزارت امور اقتصاد و دارايي مكلف است ضوابط و دستورالعمل -تبصره

 ابالغ اين قانون تهيه نمايد. 

شده در بورس تهران يا فرابورس ايران که نسبت به افزايش سرمايه از محل  های پذيرفته شرکت -81ماده 

ها  سود انباشته اقدام نمايند، در صورت تسليم مستندات مربوط به ثبت افزايش سرمايه به مرجع ثبت شرکت

ه پس از پايان سال مالي و ارائه گواهي ثبت افزايش سرمايه به اداره امور مالياتي مربوطه تا حداکثر چهارما

( مبلغ افزايش سرمايه مذکور %21حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسليم اظهارنامه، تا بيست درصد )

 شود.  از سود سال مالي قبل آنها، مشمول ماليات به نرخ صفر مي

اقدامات صورت گرفته و   مان بورس و اوراق بهادار مكلف است هر سه ماه يكبار گزارشرئيس ساز –84ماده 

های اقدامات  چه اين کميسيون، گزارش های آتي خود را به کميسيون اقتصادی مجلس ارائه دهد. چنان برنامه

ب تخلف را سازمان را مطابق با قوانين و مقررات مجلس يا اسناد باالدستي تشخيص ندهد، موظف است مرات

به صورت کتبي به شورای عالي بورس اطالع دهد و گزارش نظارتي اين موضوع را تهيه و برای پيگيری وفق 

 نامه داخلي مجلس اقدام کند.  قانون آيين

قانون  41و ماده  4831قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  19و  1۶جزای نقدی مقرر در مواد  - 82ماده 

گذاری به صندوق تثبيت بازار  به منظور سرمايه 4833نهادهای مالي جديد مصوب آذرماه  توسعه ابزارها و

 يابد. سرمايه اختصاص مي


