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 تعالي سمهب

 ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون اصالحنویس طرح پیش

 مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه

 

 : شودمي آن جايگزين ذيل متن و نسخ ايران اسالمي جمهوری بهادار اوراق بازار قانون 3 ماده -1ماده

 و بازار آن کالن هایسیاست تصويب که است بهادار اوراق بازار رکن باالترين بورس عالي شورای

 : باشدمي ذيل شرح به شورا اعضای. دارد عهده بر را سازمان عملكرد بر نظارت

 . شورا رئیس عنوان به دارايي و اقتصادی امور وزير - 1

  تجارت معدن صنعت وزير - 2

 .ايران اسالمي جمهوری مرکزی بانک کل رئیس - 3

 نمايد مي وظیفه انجام نیز شورا دبیر و سخنگو عنوان به که بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس - ۴

 .وی معاون يا کشور کل دادستان -5

  مالي هایکانون نمايندگي به خبره نفر يک - 6

 حقیقي سهامداران کانون از نفر يک-7

 و بورس عالي شورای حقوقي اعضای پیشنهاد به غیردولتي بخش از منحصراً مالي خبره نفر سه – 8

 . وزيران هیأت تصويب

 .ايران معادن و صنايع و بازرگاني اتاق معرفي با مالي خبره نفر يک -9 

  وزيران هیأت تصويب و  کااليي بورس هر پیشنهاد به غیردولتي بخش از منحصرا خبره نفر يک -10

 ناظر عنوان به  اسالمي شورای مجلس اقتصادی کمیسیون نمايندگان از نفر دو –11

 : باشند زير شرايط دارای بايد ماده اين 10 تا 6 بندهای موضوع اشخاص -1تبصره

 کشور؛ از خارج در اقامت عدم و مضاعف تابعیت نداشتن و ايران اسالمي جمهوری تابعیت -1

 کیفری؛ مؤثر محكومیت سابقه و کیفری سوءپیشینه عدم -2

 اداری تخلفات به رسیدگي قانون( 9) ماده موضوع بعد به «د» بند از ميانتظا قطعي محكومیت عدم -3

 ؛(1371 سال مصوب)

 .سرمايه بازار در مرتبط فعالیت سابقه سال 5 حداقل -۴

 مالي، نهادهای مديره هیات اعضای و مديران، کل دبیر میان از توانندنمي شورا اعضای -2 تبصره

 .شوند انتخاب سازمان نظارت تحت انتظام خود یهاتشكل يا و ناشران
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 انتصاب بدو در را خود به وابسته اشخاص و خود سهامداری میزان موظفند شورا اعضای -3 تبصره

 .نمايند اعالم قضايیه قوه ريیس به

 به که است دستورالعملي موجب به شورا العاده فوق و عادی جلسات برگزاری نحوه - ۴تبصره

 رسد.مي شورا تصويب

. يابدمي رسمیت شورا اعضای از نفر يک عالوه به نصف حداقل حضور با شورا جلسات -5تبصره

 .رسدمي تصويب به بورس عالي شورای جلسه در حاضر اعضای سوم دو رای با  شورا مصوبات

 شورا اين. است سازمان مديره هیئت اعضای تخلفات به رسیدگي مرجع بورس عاليشورای  -6تبصره

 شورای تصويب به که تخلفات به رسیدگي دستورالعمل براساس و تخلف نوع حسب را متخلفین

 هیات در عضويت از عزل و حقوق از کسر پرونده، در درج با کتبي تذکر تذکر، به رسدمي بورس عالي

 االجراالزم و قطعي  شورا اعضای سوم دو رای با مديره هیات در عضويت از عزل. نمايد محكوم مديره

 محسوب عمومي اموال در غیرقانوني تصرف حكم در مربوطه منصب در تصدی ادامه و باشدمي

 .برسد بورس عالي شورای تصويب به ماه 3 تا بايد مربوطه دستورالعمل. شودمي

 از شورا رئیس ابالغ با همزمان را شورا مصوبات است موظف بورس عالي شورای دبیر -7 تبصره

 منتشر اطالعات آزاد دسترسي و انتشار قانون با مطابق بهادار اوراق و بورس سازمان تارنمای طريق

 .کند

 دوره يک برای حداکثر و است سال دو بورس عالي شورای حقیقي اعضای عضويت دوره -8تبصره

 است. تمديد قابل متوالي

 

رئیس  توسط بورس يلعا شورای رئیس پیشنهاد با بهادار اوراق بورس سازمان ئیسر حكم -2 ماده

 .گردد مي صادر جمهور

 تعیین رای حق با اعتبار و پول شورای عضو بعنوان بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس -1 تبصره

 .شودمي

 سرمايه، بازار با مرتبط موضوعات با دولت هیئت جلسات در رای حق بدون سازمان رئیس -2تبصره

 . يابد مي حضور

 از سرمايه بازار با مرتبط جلسات از قبل هفته يک حداقل است موظف دولت هیات دبیر-3 تبصره

 .آورد بعمل دعوت بورس سازمان رئیس

 



 

۴ 

 

 مالي سال پايان از ماه چهار حداکثر گذشت با است موظف بهادار اوراق و بورس سازمان -3 ماده 

 نسبت بهادار، اوراق و بورس عالي شورای در شده حسابرسي مالي هایصورت تصويب از پس و خود

 عملكرد گزارش و شده حسابرسي مالي هایصورت و قانوني بازرس و حسابرس گزارش ارائه به

 سازمان رسمي تارنمای طريق از عموم به تابعه حقوقي اشخاص و خود مالي هایصورت و ساالنه

 . نمايد اقدام بهادار اوراق و بورس

 هایدرخواست تمامي گزارش يكبار ماه سه هر است مكلف بهادار اوراق و بورس سازمان -1تبصره

 مالي ابزارهای و نهادها تفكیک به بهادار اوراق و بورس سازمان سوی از صادره مجوزهای دريافتي،

 .کند منتشر عمومي صورت به را

 

 سازمان نزد شده ثبت عام سهامي هایشرکت سهام مالكانة حقوق اعمال و سهام تملک میزان -۴ ماده

 يا ناشران کارکنان با مرتبط شرکتهای يا وابسته/فرعي شرکت توسط( ناشر) بهادار اوراق و بورس

 مدت ظرف که است مقرراتي تابع مستقیم غیر يا مستقیم صورت به آن نظاير و آنها عمده سهامداران

 بهادار اوراق و بورس عالي شورای تصويب به بهادار، اوراق و بورس سازمان پیشنهاد به ماه، 3 حداکثر

 .رسدمي

 

 جمهوری مرکزی بیمه و ايران اسالمي جمهوری مرکزی بانک و بهادار اوراق و بورس سازمان - 5 ماده

 ارتقای به نسبت ايران اسالمي جمهوری سیمای و صدا سازمان همكاری با  مكلفند ايران اسالمي

 به قانون اين ابالغ از پس ماه سه مدت ظرف همكاری اين نامه شیوه. نمايد اقدام جامعه مالي دانش

 . رسید خواهد بورس عالي شورای تصويب

 هایبرنامه داِئمي احكام قانون 37 ماده چ بند اجرای در است مكلف بودجه و برنامه سازمان -1 تبصره

 قانون اين با مرتبط اجرايي های دستگاه اعتبارات محل از را ماده اين نیاز مورد اعتبارات ،کشور توسعه

 منظور به را آن چهارم يک معادل فصل هر و کسر ايران اسالمي جمهوری بیمه و مرکزی بانکنظیر 

 صداوسیما سازمان اختیار در ماده اين موضوع محتوای انتشار و تولید جهت نیاز مورد اعتبارات تامین

 . دهد قرار

 انواع معامالت در بهادار اوراق و بورس سازمان نظارت حق کارمزدهای نرخ از درصد ده -2 تبصره

 اين. گرددمي کسر سازی فرهنگ اندوخته بابت  ايران فرابورس و ها بورس در بهادار اوراق  و سهام

 عنوان  به کند مي معین شورا که نسبتي به و بورس عالي شورای تصويب با بار يک ماه شش هر  مبلغ
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 ا، ا.ج صداوسیمای توسط که مالي سواد افزايش و سازی فرهنگ های برنامه اجرای هزينه کمک

 نحوه. يابد مي تخصیص است، شده اجرا عالي آموزش و فرهنگ وزارت و پرورش و آموزش وزارت

 بود خواهد ای رويه طبق سازی فرهنگ و آموزشي های برنامه پايش و اثربخشي بررسي  دهي، امتیاز

 .رسدمي بورس شورايعالي تصويب به که

 

 ايران  اقتصادی و مالي دانش ارتقاء سند است موظف فرهنگي انقالب عالي شورای دبیرخانه -6 ماده

 . برساند شورا آن  تصويب به  قانون اين ابالغ از ماه 6 مدت ظرف را تربیتي و آموزشي سطوح تمام در

 

 با  قانون اين ابالغ از ماه سه مدت ظرف حداکثر است مكلف بهادار اوراق و بورس سازمان -7 ماده

 اعم  مجازی فضای فعاالن  فعالیت دستورالعمل مجازی فضای عالي شورای و قضايیه قوه همكاری

 اجرايي بورس عالي شورای در تصويب از پس و تهیه را سرمايه بازار در حقوقي و حقیقي اشخاص از

 . نمايد

 دارايي و اقتصادی امور وزارت ويژه حساب به ماده اين موضوع دريافتي جرايم درصد 50 -1تبصره

 5 ماده موضوع اقتصادی و مالي دانش افزايش صرف صرفاً  تا میگردد واريز کشور کل داری خزانه نزد

 بهادار اوراق بازار قانون ۴9 و ۴6 مواد در مقرر نقدی جزای  درصد از درصد 50هچنین و. گردد

 به 1388 آذرماه مصوب جديد مالي نهادهای و ابزارها توسعه قانون 1۴ ماده و 138۴ آذرماه مصوب

 .يابدمي اختصاص سرمايه بازار تثبیت صندوق به گذاریسرمايه منظور

 و بورس سازمان با همكاری به مكلف  کشور امالک و اسناد ثبت سازمان و انتظامي نیروی -2تبصره

 .باشند مي  ماده اين خصوص در بهادار اوراق

 

 را خود خالص سود از درصد ده حداقل هرساله است مكلف بهادار اوراق و بورس سازمان -8 ماده

 . نمايد پرداخت سرمايه بازار تثبیت صندوق به پايدار منابع عنوان به بورس شورايعالي تايید از پس

 قبول قابل هزينه عنوان به سرمايه بازار تثبیت صندوق در گذاری سرمايه ارزش کاهش هزينه - تبصره

 .گردد مي لحاظ مالیاتي

 و بورس سازمان توسط مالي ونهادهای ناشران مديران ایحرفه صالحیت سلب صورت در -9 ماده

 مربوطه مسئولیت از ،صالحیت سلب به محكوم مديران قطعي، حكم ابالغ تاريخ از بهادار اوراق

 .گردد مي اعالم ذيصالح مراجع به سازمان توسط محكومیت اين سوابق و شده منفصل
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 محسوب دولتي اموال در غیرقانوني تصرف حكم در مربوطه منصب در تصدی ادامه  -1 تبصره

 . شودمي

 ابالغ تاريخ از کاری روز3 مدت ظرف است موظف ماده اين موضوع ناشر مديره هیات- 2تبصره

 غیر در. نمايد  اعالم سازمان به و اقدام تجارت قانون طبق جايگزين تعیین به نسبت قطعي حكم

 خواهد اقدام راسا جايگزين تعیین تا امین تعیین به نسبت بهادار اوراق و بورس سازمان اينصورت

 .نمود

 

 بازار مقررات چهارچوب در اقتصاد شورای از مجوز کسب از پس مجازند  دولتي شرکتهای -10 ماده

 .نمايد اقدام زير شرايط رعايت با ملي سطح در پروژه هایصندوق تاسیس به نسبت سرمايه

 و است مشابه موارد و هازيرساخت آالت،ماشین مجوز، شامل پروژه هایصندوق در دولت آورده -1

 نويسيپذيره طريق از پروژه صندوق تاسیس برای نیاز مورد نقدی آورده. نیست نقدی آورده به مجاز

 آن در شرکت به مجاز غیردولتي حقوقي و حقیقي افراد تمامي که پذيردمي صورت سرمايه بازار در

 . هستند

 پروژه صندوق در نويسيپذيره از بعد سال 2 حداکثر پروژه هایصندوق در دولت داریسهام سقف -2

 بازار در را پروژه هایصندوق در مزبور نصاب از خود سهام مازاد است مكلف دولت و است 20%

 .  کند عرضه عموم به سرمايه

 تاسیس، به مربوط هایدستورالعمل و ضوابط است مكلف دارايي و اقتصاد امور وزارت -1 تبصره

 و بورس سازمان همكاری با را ماده اين موضوع موارد ساير و هادارايي خالص ارزش شناسايي اداره،

 اصل کلي هایسیاست اجرای عالي شورای تصويب به ماه، 3 مدت ظرف حداکثر ظرف ، بهادار اوراق

 .برساند اساسي قانون وچهارمچهل

 واگذاری به نسبت  قانون اين ابالغ از ماه شش مدت ظرف حداکثر است مكلف دولت -2 تبصره

 .نمايد اقدام پروژه صندوق قالب در ملي بزرگ های پروژه در خود سهام  از درصد 25 حداقل

 

 افزايش به نسبت که صورتي در که ايران فرابورس يا تهران بورس در شدهپذيرفته هایشرکت -11 ماده

 احتیاطي اندوخته انباشته، سود هایحساب در شدهثبت)قبل سنوات نشدةتقسیم سود محل از سرمايه

 مستندات تسلیم صورت در نمايند اقدام مالي سال پايان تا حداکثر( اختیاری های اندوخته ساير و

 و مالي سال پايان از پس چهارماه حداکثر تا هاشرکت ثبت مرجع به سرمايه افزايش ثبت به مربوط
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 مهلت انقضای از پس ماه سه تا حداکثر مربوطه مالیاتي امور اداره به سرمايه افزايش ثبت گواهي ارائه

 مشمول ها،آن قبل مالي سال سود از مذکور سرمايه افزايش مبلغ( %20) درصد بیست تا اظهارنامه تسلیم

 .شودمي صفر نرخ به مالیات

 

 : شودمي اصالح زير شرح به مستقیم هایمالیات قانون (1۴3) ماده -12 ماده

 سرمايه بازار در هاآن سهام که هاييشرکت درآمد بر مالیات از( %10) درصد ده معادل -1۴3ماده »

 لغو بازارها اين در شدهپذيرفته هایشرکت فهرست از که سالي تا پذيرش سال از و اندشدهپذيرفته

 هاآن سهام که هاييشرکت. شودمي بخشوده بهادار اوراق و بورس سازمان تأيید با اندنشده پذيرش

 بیست حداقل سازمان تأيید به مالي دوره پايان در کهدرصورتي شود پذيرفته هابورس در معامله برای

 برخوردار مالیاتي بخشودگي از فوق معافیت برابر دو معادل باشند داشته آزاد شناور سهام( %20) درصد

 در که کاالهايي فروش از حاصل درآمد بر مالیات از( %10) درصد ده معادل همچنین.  شوندمي

 کاالهای فهرست از که سالي تا پذيرش سال از رسدمي فروش به و شدهپذيرفته کااليي هایبورس

. شودمي بخشوده بهادار اوراق و بورس سازمان تأيید با اندشده پذيرش لغو بورس اين در شدهپذيرفته

 نرخ به درصد يک میزان به مربوطه، کااليي بورس در کاالها فروش  افزايش درصد 10 هر ازاء به

 .شود مي افزوده  درصد 20 سقف تا فوق معافیت

 اوراق و بورس عالي شورای مصوب کاالی بر مبتني مالي ابزارهای به /از دارايي انتقال -1 تبصره

 افزوده ارزش بر مالیات قانون شمول از( کااليي های صندوق و کااليي سپرده گواهي جمله از)بهادار

 .باشند مي معاف

 و دولتي بهادار اوراق انواع( پوير عملیات) اسالمي بازخريد توافق بر مبتني انتقال و نقل -2تبصره

 . باشدمي معاف مالیات از غیردولتي

 

 :شودمي الحاق تجارت قانون به ذيل شرح به مكرر 20 ماده -13 ماده

 تجارت، قانون( 20) ماده موضوع خاص سهامي هایشرکت الشرکه سهم و سهام انواع -مكرر 20ماده »

 بهادار، اوراق و بورس سازمان منظور بدين. باشندمي هابورس از يک هر در نويسيپذيره و معامله قابل

 اقدام هابورس از يک هر در معامالت به مربوط مقررات ابالغ و اصالح به نسبت ماه، سه ظرف

 بورس سازمان همكاری به موظف کشورها ثبت مرجع و کشور امالک و اسنادثبت سازمان. نمايدمي

 ماده تجارت، قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه (21) ماده مفاد از قسمت آن. است بهادار اوراق و
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 قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه و تجارت قانون در مندرج مواد ساير و تجارت قانون (102)

 «.گرددمي نسخ است، ماده اين با مغاير که قسمتي در تجارت

 

 های صندوق غیردولتي، عمومي نهادهای ها، وزارتخانه تابعه و وابسته شرکتهای تمامي -1۴ ماده

 به مكلف بورس از خارج بازارهای و ها بورس در شده پذيرفته های شرکت همچنین و بازنشستگي

 .باشند مي مربوطه کااليي های بورس در خود تولیدی کاالهای کلیه عرضه

 بر حاکم مقررات مشمول و است عمومي حقوق تضییع منزله به مذکور تعهدات انجام عدم -1تبصره

 اوراق و بورس سازمان تشخیص به کااليي های بورس در پذيرش قابلیت فاقد کاالهای. شود مي آن

 قابلیت عدم داليل است مكلف بهادار  اوراق و بورس سازمان و خارج ماده اين شمول از بهادار

 .نمايد عمومي افشای را آن پذيرش

 قراردادهای فروش و خريد تعهدی هایموقعیت اخذ امكان ماده، اين مشمول هایشرکت کلیه-2تبصره

 بازار بر حاکم مقررات مطابق را مربوطه کااليي های بورس در شده پذيرفته کاالهای بر مبتني مشتقه

 .دارند سرمايه

 فعالیت از ناشي هزينه بهادار، اوراق و کااليي های بورس در مشتقه بازار توسعه منظور به -3تبصره

 شود مي محسوب مالیاتي قبول قابل هزينه عنوان به مشتقه بازار در

 مالیات پرداخت از شوند مي صادر کااليي هایبورس  طريق از که کاالهايي از دسته آن- ۴ تبصره

 کااليي بورس در معامالت انجام گواهي ارائه با افزوده ارزش بر مالیات قانون (13) ماده موضوع

 .باشند مي  معاف  مذکور کاالی صادرات بر مبني گمرک تايید و  مربوطه

 های فرآورده کلیه عرضه مكلفند وزاتخانه اين تابعه و وابسته شرکتهای کلیه و نفت وزارت-15 ماده

 بورس طريق از صرفاً دريايي و زمیني صادرات منظور به را ها فرآوده ساير و ويژه اصلي، از اعم نفتي

 انجام بورس طريق از بايستي نیز خام نفت زمیني های عرضه کلیه همچنین. دهند انجام ايران انرژی

 . گیرد

 ها،پااليشگاه از يک هر به تحويلي خوراک مكلفند آن تابعه شرکتهای کلیه و نفت وزارت  -1 تبصره

 هایپااليشگاه جديد ظرفیت ایتوسعه هایطرح جديداالحداث، هایپااليشگاه ها، پتروپااليشگاه

 ماهانه عرضه تناوب با مستمر و منظم صورت به را ها پتروشیمي و کوچک پااليشگاههای موجود،

 مذکور، وجوه دريافت ضمن و نمايند عرضهحسب مورد از طريق بورس انرژی يا بورس کاالی ايران 

 .نمايند پرداخت را ملي توسعه صندوق سهم
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 .است مجاز کننده عرضه تشخیص به و بورس مصوب تسويه های شیوه از يكي به تسويه-2 تبصره

 از اعم نفتي های فرآورده  خام، نفت پايه قیمت مجازند آن تابعه شرکتهای و نفت وزارت -3 تبصره

  قراردادهای شده کشف قیمتهای مبنای بر صادراتي و داخلي مقاصد برای ها فرآوده ساير و ويژه اصلي،

 .نمايند اعمال مرتبط فعال سررسید در ايران انرژی بورس مشتقه

 پااليشگاهي و پتروشیمي های شرکت تولیدی محصوالت کلیه صادراتي و داخلي فروش -۴ تبصره

 نخواهد دستوری گذاری قیمت مشمول و گیرد مي انجام  مربوطه کااليي های بورس طريق از صرفاً

 . بود

 حاکم مقررات مشمول و است عمومي حقوق تضییع منزله به مذکور تعهدات انجام عدم – 5 تبصره

 .شودمي آن بر

 

 سرمايه بازار حقیقي سهامداران کانون اساسنامه است مكلف بهادار اوراق و بورس  سازمان - 16 ماده

 .برساند بهادار اوراق و بورس عالي شورای تصويب به و تهیه قانون اين ابالغ از ماه سه مدت ظرف را

 اساسنامه تصويب از پس ماه سه حداکثر ظرف است مكلف بهادار اوراق بورس عالي شورای -تبصره

 دعوت انجام و عضويت فراخوان اعالم به نسبت حقیقي سهامداران کانون استقالل رعايت ،با مذکور

 . نمايد اقدام  مذکور کانون عمومي مجمع اولین برگزاری برای

 


