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 تعالي سمهب

 ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون اصالحنویس طرح پیش

 دوم() بخش مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه

 

 اصالح ذيل شريح به ايران، اسالمي جمهوری بهادار اوراق بازار قانون 1 ماده 32 بند و15 بند. 17 ماده

 :شودمي

 تنظيم و نقدشوندگي افزايش به تعهد با الزم مجوز اخذ با كه است حقوقي شخص: بازارگردان( 15

 .ميپردازد اوراق آن ستد و داد به آن، قيمت نوسان دامنه تحديد و معين بهادار اوراق تقاضای و عرضه

 شدهپذيرفته كاالی يا و معامالت بهادار، اوراق ناشر، به كه است اطالعاتي گونه هر: نهاني اطالعات( 32

 ارزش يا قيمت بر نوعاً افشاء، يا و انتشار اعالم، صورت در و شودمي مربوط كااليي هایبورس در

 .گذاردمي تاثير گذارانسرمايه تصميم يا و بهادار اوراق يا و كاال

 اسالمي جمهوری بهادار اوراق بازار قانون» 1 ماده به بعد، به 34 بندهای عنوان به زير تعاريف. 18 ماده

 :ميشود الحاق «ايران

 هاآن مديران همراه به حقوقي و حقيقي اشخاص تمامي از است عبارت: نظارت تحت اشخاص( 34

 را بهادار اوراق و بورس بازار در فعاليت يا و تاسيس برای تاييديه يا و گواهينامه مجوز، گونه هر كه

 اوراق و بورس بازار مالي نهادهای خودانتظام، هایتشکل ناشران،. باشند نموده اخذ سازمان يا شورا از

 هاآن مديران و قانون اين موضوع ارزشيابان و معتمد حسابرسي موسسات عمده، سهامداران بهادار،

 تحت اشخاص مصاديق جمله از هاآن ترازهم مقامات يا و مديره هيأت اعضای و مديرعامل شامل

 .هستند نظارت

 يا رسمي حسابداران جامعه عضو موسسات حسابرسي، سازمان: معتمد حسابرسي مؤسسه( 35

 در آن نام و گرفته قرار پذيرش مورد شورا، مصوبات اساس بر كه است خارجي حسابرسي موسسات

 . شودمي درج سازمان معتمد حسابرسي مؤسسات فهرست

 ارائه و معين مستندات يا گزارش تهيه قبيل از اقداماتي: پيشگيرانه و ترميمي اصالحي، اقدامات( 36

 داخلي هایكنترل تقويت يا و مالکيتي و سازماني ساختار اصالح رسيدگي، مراجع يا و سازمان به آن

 پيشگيری منظور به و رسيدگي مراجع يا و سازمان تصميم موجب به نظارت تحت اشخاص كه هستند

 انجام به ملزم تخلف، وقوع از پيش به وضعيت اعاده همچنين و آن دامنه گسترش يا تخلف تکرار از

 .هستند معين مهلت ظرف هاآن
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 وابسته، يا و فرعي هایشركت همراه به غيرمستقيم يا مستقيم بطور كه سهامداری: عمده سهامدار( 37

 سازمان تشخيص به يا و باشدمي دارا را شركت مديره هيات اعضای از يکي حداقل انتخاب توانايي

 .باشد داشته مؤثر نقش مذكور انتخاب در

 شورا وظايف به ذيل شرح به بند يک و حذف بهادار اوراق بازار قانون 5 و 4 مواد تبصره. 19 ماده

 : شودمي اضافه بهادار اوراق بازار قانون 4 ماده موضوع

 "سازمان تشکيالت و اساسنامه در تغيير -17 بند"

 عبارت از بعد ايران، اسالمي جمهوری بهادار اوراق بازار قانون 7 ماده 6 و 5 بندهای در. 20 ماده

 .گرددمي الحاق "فعاليت و" عبارت "تأسيس"

 اجرای تسهيل منظور به جديد مالي نهادهای و ابزارها توسعه قانون» 16 ماده 3 تبصره. 21 ماده

 و ابزارها توسعه قانون» 1 مادۀ( الف) بند و نسخ «اساسي قانون چهارم و چهل اصل كلي هایسياست

 به« اساسي قانون چهارم و چهل اصل كلي هایسياست اجرای تسهيل منظور به جديد مالي نهادهای

 :شودمي اصالح ذيل شرح

 گذاریسرمايه صندوق توسط كه است متحدالشکلي بهادار اوراق: گذاریسرمايه گواهي»( الف) بند

 گذارسرمايه و صندوق مشخصات درج با صندوق در اشخاص گذاری سرمايه ازای در و شده صادر

 .«شودمي ارائه آنها به گذاریسرمايه مبلغ و

 منظور به جديد مالي نهادهای و ابزارها توسعه قانون» 14 ماده صدر جايگزين ذيل زير متن. 22 ماده

 :گردد مي آن يک تبصره و «اساسي قانون چهارم و چهل اصل كلي هایسياست اجرای تسهيل

 متخلف آنها از يک هر فعاليت به مربوط مقررات و قوانين نقض صورت در نظارت تحت اشخاص»

 اعمال به نسبت انضباطي، هایمجازات بر عالوه تواندمي تخلفات به رسيدگي مرجع و شده محسوب

( 100 /000 /000 /000) ميليارد صد تا ريال( 500 /000 /000) ميليون پانصد از متخلفين نقدی جريمة

 خزانه حساب به و نموده اقدام نشده متحمل زيان يا آمده بدست سود برابر پنج تا دو معادل يا و ريال

 مشترك پيشنهاد به ارتکابي عمل با متناسب نقدی جرائم ميزان تعيين به مربوط نامةآيين. نمايد واريز

 .رسدمي وزيران هيأت تصويب به و تهيه دادگستری و دارايي و اقتصادی امور هایوزارتخانه و سازمان

 جبران و تخلف آثار رفع راستای در متخلف مؤثر اقدام صورت در تواند¬مي رسيدگي مرجع-1 تبصره

 تا ماه سه از را نقدی جريمه و انضباطي هایمجازات از قسمتي يا تمام اجرای آن، از ناشي خسارات

 رأی نگردد، تخلف همان مرتکب تعليق مدت پايان تا عليهمحکوم كه صورتي در. نمايد معلق سال دو
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 رسيدگي مرجع اخير، تخلف به مربوط رأی قطعيت از پس صورت، اين غير در. شودمي اثربي تعليقي

 «.نمايد¬مي صادر را جديد تخلف مجازات همراه به تعليقي رأی اجرای دستور و لغو را تعليق

 

 : ميشود اصالح ذيل شرح به «ايران اسالمي جمهوری بهادار اوراق بازار قانون» 27 ماده 1 بند. 23 ماده

 كشور موضوعه قوانين موجب به منتشره بهادار اوراق (1

 طرفيت به بايد باشد، سازمان نظارتي اقدامات و تصميمات آن منشأ كه دعوی هرگونه طرح. 24 ماده

 در جز داد، قرار دعوی طرف تواننمي را نظارت امر در مدخلذی افراد و پذيرد صورت سازمان

 .باشد جرم انتساب دعوی، موضوع كه مواردی

 رفتار وقوع از طريق هر به معتمد حسابرسي موسسه حسابرسي، جريان در كهصورتي در. 25 ماده

 مقررات نيز و االجراالزم حسابرسي استانداردهای مطابق بايد شود، آگاه آن وقوع ظن يا غيرقانوني

 ذيربط قضايي مرجع سازمان، به همزمان صورت به بالفاصله را موضوع سازمان، مديره هيأت مصوب

 توجه مورد را مالي هایصورت بر غيرقانوني رفتار چنين اثرات و داده اطالع ناشر حسابرسي كميته و

 . دهد قرار

 االجراالزم مقررات يا قانون كه است فعلي ترك يا فعل هرگونه غيرقانوني، رفتار از مقصود -1 تبصره

 .كندمي نقض را بهادار اوراق و بورس بازار در

 ابزارها توسعه قانون 14 ماده در مقرر مجازات مشمول ماده اين در مقرر تکليف از تخلف -2 تبصره

 .شد خواهد آن بعدی اصالحات و 1388 مصوب جديد مالي نهادهای و

 هایشركت خصوص در معتمد حسابرسي مؤسسات عملکرد بر نظارت به مکلف سازمان. 26 ماده

 صورت در و است بهادار اوراق و بورس بازار مقررات و قوانين رعايت حيث از سازمان نزد شده ثبت

 توسعه قانون 14 ماده موضوع نقدی جريمه يا انضباطي اجراهای ضمانت اعمال به نسبت تخلف، احراز

 مکلف سازمان. نمايد اقدام تخلفات به رسيدگي مراجع طريق از 1384 مصوب مالي نهادهای و ابزارها

 مراتب نمايد برخورد جرائمي وقوع به مذكور مؤسسات تخلفات به رسيدگي جريان در چنانچه است

 .نمايد پيگيری شاكي عنوان به و منعکس قضايي مراجع به تعقيب جهت را

 و تأسيس ثبتِ فرايند در سازمان تصميمات و مصوبات اجرای تسهيل و تسريع منظور به. 27 ماده

 كشور امالك و اسناد ثبت سازمان خودانتظام، هایتشکل و مالي نهادهای بهادار، اوراق ناشران تغييرات

 ماه 6 مدت ظرف مشترك خدمات ارائه به نسبت الکترونيکي بستر ايجاد به مکلف سازمان همکاری با

 و اقتصادی امور وزارتين توسط كه اجرايي نامهآيين موجب به و قانون اين شدن االجرا الزم تاريخ از

 . است رسد،مي وزيران هيأت تصويب به و تهيه دادگستری و دارايي
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 الحاق و اصالح بازار قانون 37 و 36 ماده هایتبصره عنوان به ترتيب به زير هایتبصره. 28 ماده

 :گرددمي

 :شودمي الحاق 36 ماده به زير تبصره. 1

 بر حاكم اختصاصي مقررات و قوانين اساس بر كه است فعاليتي گونه هر ای،حرفه فعاليت ـ تبصره»

 «.شود انجام سرمايه بازار

 :شودمي الحاق 37 ماده 1 تبصره انتهای به زير متن. 2

 «.است دادگاه دستور حکم در باشد رسيده وی تأييد به كه هيأت استعالمات و دستورها كليه و»

 :شودمي الحاق 37 ماده 2 تبصره انتهای به زير متن. 3

 در. ميشود تشکيل داوری هيأت شعب قضائيه قوه رئيس موافقت و شورا تصويب با نياز صورت در»

 «.بود خواهد اول شعبه رئيس با پرونده ارجاع صورت اين

 :شودمي اصالح زير شرح به 37 ماده 5 تبصره اخير قسمت. 4

 «.هاستدادگاه احکام اجرای عهده به داوری هيأت قرارهای و احکام اجرای» 

 :شودمي الحاق 37 ماده به 6 تبصره عنوان به زير تبصره. 5

 «.رسيد خواهد شورا تصويب به سازمان، پيشنهاد با ماه سه مدت ظرف داوری هيأت دادرسي آيين» 

 نيز و آن ذيل 4 بند و «ايران اسالمي جمهوری بهادار اوراق بازار قانون» 46 ماده صدر. 29 ماده

 و اضافه ماده اين به 3 تبصره و  7 و 6 ،5 بندهای و شودمي اصالح زير شرح به 2 و 1 هایتبصره

 :گرددمي نسخ مزبور قانون 47 ماده

 درجه تعزيری حبس به شود، زير رفتارهای از يکي مرتکب ديگری وسيله به يا مباشرتاً شخصي هر»

 آمده دست به سود برابر شش تا سه معادل نقدی جزای به ضرر، دفع يا سود تحصيل صورت در و سه

 «شد خواهد محکوم نيز نشده متحمل زيان يا

 .سازمان مجوز بدون بهادار، اوراق عمومي عرضه يا و نويسيپذيره اعالميه يا آگهي انتشار. 4

 اوراق و بورس به مربوط مقررات و قوانين اجرای در واقع خالف اطالعات ارائه يا و تصديق تهيه،. 5

 .بهادار

 سازمان از مجوز دارای كه مالي نهادهای و هابورس استفاده مورد معامالتي هایسامانه در اخالل. 6

 .هستند

 بر بنا كه ديگری يا خود نفع به اشخاص هایسفارش و معامالت به مربوط اطالعات از استفاده. 7

 .است گرفته قرار وی اختيار در مرتکب، موقعيت يا و اختيارات وظايف،
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 :شوندمي محسوب نهاني اطالعات دارای زير اشخاص -1تبصره

 .آنان معاونان و عامل مدير عامل، هيأت مديره، هيأت اعضای شامل ناشر مديران– الف

 مدير عامل، هيأت مديره، هيأت اعضای شامل خودانتظام هایتشکل و مالي نهادهای مديران - ب

 دارند؛ دسترسي اطالعات اين به شغلي موقعيت يا و وظيفه حسب كه كل دبيران و عامل

 . شركت وكالی و حسابرسان حسابداران، مشاوران، بازرسان، - ج

 حداقل مالک كه هاييشركت نمايندگان يا و ربطذی مديران و مديره هيأت اعضای و عامل مدير - د

 .باشند ناشر مديره هيأت در عضو يک حداقل دارای يا و رای حق سهام،( %10) درصد ده

 گذاری؛ سرمايه هایصندوق اجرايي و نظارتي اركان -ه

 .هستند رأی حق دارای كه گذاریسرمايه هایصندوق گذاریسرمايه گواهي دارندگان -و

 سهام( درصد 10) درصد ده از بيش خود، تکفل تحت افراد همراه به يا و تنهايي به كه سهامداراني -ز

 .آنان نمايندگان يا و دارند اختيار در را شركت رأی حق يا

 دسترسي نهاني اطالعات به خود وظايف يا اختيارات شغلي، موقعيت واسطه به كه شخصي هر -ح

 . دارد

 نظر تحت ماده اين 1 تبصره موضوع نهاني اطالعات دارندگان كه حقوقي اشخاص تمامي -2تبصره

 به دسترسي كه اشخاصي يا و نهاني اطالعات دارای اشخاص از فهرستي موظفند كنند،مي فعاليت آنان

 معرفي بهادار اوراق و بورس سازمان توسط منظور بدين كه ایسامانه طريق از را دارند نهاني اطالعات

 مذكور حقوقي اشخاص. نمايند اعالم را آن تغييرات پيوسته و دهند قرار سازمان اختيار در شود،مي

 نمايند تصديق شوندمي درج مزبور فهرست در كه افرادی تا نمايند اتخاذ را مقتضي اقدامات مکلفند

 قانون، اين در مقرر شرح به رسانياطالع الزامات درخصوص مقررات و قانون مطابق خود وظايف از

 .هستند آگاه آن بر اعمال قابل هایمجازات و نهاني اطالعات از استفاده منع

 :گردد مي الحاق بهادار اوراق بازار قانون به 46 ماده 3 تبصره عنوان به زير متن -3 تبصره

 ايجاد با هابورس در معامالت روند از كنندهگمراه ظاهری ايجاد به منجر نوعاً كه اقداماتي مصاديق»

 به سازمان پيشنهاد با شوند،مي بهادار اوراق معامالت انجام به اشخاص اغوای يا كاذب هایقيمت

 «.رسدمي شورا تصويب

 :گرددمي اصالح ذيل شرح به اسالمي جمهوری بهادار اوراق بازار قانون 48 ماده. 30 ماده

 مشاور و بازارگردان گر،معامله/كارگزار كارگزار،" عبارت جايگزين "مالي نهادهای" عبارت

 .گرددمي "گذاریسرمايه
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 ذيل شرح به ماده اين 2 بند و «ايران اسالمي جمهوری بهادار اوراق بازار قانون» 49 ماده صدر. 31ماده

 :گرددمي نسخ 50 ماده و الحاق مزبور ماده به تبصره يک همراه به زير بندهای همچنين. گرددمي اصالح

 درجه تعزيری حبس به شود، زير رفتارهای از يکي مرتکب ديگری وسيله به يا مباشرتاً شخصي هر»

 دست به سود برابر پنج تا سه معادل نقدی جزای به ضرر، دفع يا سود تحصيل صورت در و چهار

 .شد خواهد محکوم نيز نشده متحمل زيان يا آمده

 مهم مدارك يا و اسناد اطالعات، از قسمتي يا تمام ارائة به مکلف قانون موجب به كه شخصي هر. 2

 .ننمايد ارائه مقرر موعد در و بوده مربوط بورس يا و سازمان به

 و بهادار اوراق و بورس در شده تاييد يا مجوز دارای الکترونيکي هایسامانه به غيرمجاز دسترسي. 5

 .هاآن از غيرمجاز استفاده يا و مذكور هایسامانه در شده ذخيره يا و انتقال حال در هایداده يا

 مربوط ایحرفه فعاليت راستای در شده سپرده اموال از استفاده يا و نمودن مفقود تلف، تصاحب،. 6

 .ديگری يا خود نفع به مقررات و قوانين برخالف بهادار، اوراق و بورس بازار به

 قانون يا و واقع برخالف منفعت گونه هر تقسيم يا و شناسايي. 7

 دستورالعملي مطابق ماده اين دو بند موضوع مواعد و مهم مدارك يا و اسناد اطالعات، مصاديق-تبصره

 مديره هيأت تصويب به قانون اين شدن االجرا الزم تاريخ از ماه سه مدت ظرف حداكثر كه است

 .«رسد مي سازمان

 اضافه ،«ايران اسالمي جمهوری بهادار اوراق بازار قانون» 51 ماده انتهای به ذيل عبارت. 32 ماده

 : شودمي

 منافع راستای در يا و نام به بهادار اوراق و بورس به مربوط تخلفات و جرائم ارتکاب صورت در»

 بر( 01/02/1394 مصوب) اسالمي مجازات قانون 20 ماده در مقرر هایمجازات حقوقي، شخص

 .«شد خواهد اعمال نيز حقوقي شخص

 در نيز و بهادار اوراق و بورس بازار مقررات و قوانين از عمده سهامدار تخلف صورت در. 33 ماده

 شود، مزبور مقررات و قوانين از نظارت تحت اشخاص تخطي موجب عمده سهامدار كه مواردی

 .گردندمي كيفری و انضباطي هایمجازات نقدی، جريمه مشمول نيز آن مديران و عمده سهامدار

 خصوص در مردمي های گزارش دريافت جهت مناسب سازوكاری ايجاد به موظف سازمان. 34 ماده

 و حقيقي اشخاص ساير و گذاران سرمايه نظارت، تحت اشخاص توسط مقررات و قوانين نقض

 محل از قطعي حکم صدور صورت در گزارشگران به نقدی پاداش تخصيص و بازار در فعال حقوقي

 . است ماده اين 1 تبصره موضوع مبالغ
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 و جرايم از حاصل نامشروع عوايد و نقدی جزای مبالغ واريزی وجوه صددرصد معادل -1تبصره

 ماده جمله از بهادار اوراق و بورس به مربوط مقررات و قوانين موضوع نقدی جريمه مبالغ همچنين

 واريز كل داریخزانه نزد عمومي درآمد حساب به كه جديد، مالي نهادهای و ابزارها توسعه قانون 14

 بهادار اورق و بورس سازمان نزد بهادار اوراق و بورس بازار گرانگزارش پاداش حساب به گرددمي

 . شودمي واريز

 نهادهای مديران و كاركنان ضابطان، كليه توسط مقررات و قوانين از تخلف كشف يا شناسايي -2تبصره

 پيشگيری به مکلف قانوني نظر از كه ديگری شخص هر يا و شورا اعضای سازمان، امنيتي، و نظارتي

 .نيست ماده اين موضوع پاداش مشمول است، تخلفات و جرائم تعقيب يا

 در مستقيم شکايت ضمن تواندمي گزارشگر جويانه، تالفي اقدام هرگونه انجام صورت در -3تبصره

 و فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقای قانون 17 ماده موضوع هایحمايت از قضايي، مراجع

 جويانه تالفي اقدامات. گردد برخوردار 23/1/1394 مصوب منکر از ناهيان و معـروف به آمران قانون

 كردن، بازخريد اخراج، جسمي، صدمات ايراد و مالي جاني، تهديد آميز، تبعيض رفتار هرگونه قبيل از

 يا قطع قرارداد، لغو غيرمنصفانه، ارزشيابي جايي،جابه وضعيت، تغيير موعد، از پيش نمودن بازنشسته

 عدم گزارشگر، به عمومي هایپاداش تخصيص عدم گزارشگر، نقدی جريمة مزايا، و حقوق كاهش

 رتبه يا درجه دريافت مستحق استخدامي عمومي فرايند در كه گزارشگر به درجه يا رتبه تخصيص

 عدم اخراج، مشخص، دورۀ برای گزارشگر فعاليت تعليق گزارشگر، رتبة يا درجه تقليل است، بوده

 . باشدمي گزارشگر با قرارداد تمديد يا انعقاد

 و منابع مديريت به مربوط مقررات و ماده اين اجرايي ضوابط و جويانه تالفي مصاديق ساير -4تبصره

 اين شدن االجرا الزم از پس ماه سه ظرف حداكثر گزارشگران به پاداش پرداخت نحوه و مصارف

 .رسدمي شورا تصويب به سازمان پيشنهاد با قانون،

 

 :شودمي بهادار اوراق بازار قانون 35 ماده جايگزين زير ماده. 35 ماده

 براساس سازمان و هابورس توسط مورد حسب نظارت تحت اشخاص تخلفات به رسيدگي»

 مذكور هایدستورالعمل در. رسدمي شورا تصويب به سازمان، پيشنهاد به كه است هاييدستورالعمل

 اصالحي، اقدامات نحوه و تبعي اصلي، انضباطي هایمجازات تعيين رسيدگي، مراجع صالحيت

 رأی، صدور رسيدگي، نحوه انضباطي، هایمجازات و تخلفات بندی درجه تعيين پيشگيرانه، و ترميمي

 رسيدگي، مراجع اختيارات و وظائف تعيين آراء، اجرای آراء، به اعتراض طرق اعتراض، قابل آرای
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 اين در مذكور مراجع قطعي آراء. شود مي تعيين رسيدگي، تشريفات و ضوابط ساير و شعب تعداد

 «.نيست ديگری مرجع هيچ در اعتراض قابل و االجراستالزم ماده

 و زيان و ضرر وقوع بيم يا و آن دامنه گسترش يا و جرم يا و تخلف وقوع بيم صورت در. 36 ماده

 شخص به اعالم و مستندات و داليل ذكر با تواندمي سازمان گذاران،سرمايه بر معنوی يا مادی خسارات

 كد موقت بستن همچنين و فعاليت تحديد يا تعليق قبيل از هاييمحدوديت اعمال دستور خاطي،

 و تخلف گزارش از پيش را اندداشته معاونت يا و شركت ناهنجاری وقوع در كه اشخاصي معامالتي

 جرم اعالم يا و تخلف گزارش عدم صورت در. نمايد صادر ماه يک حداكثر مدت برای جرم، اعالم يا

 صورت در رسيدگي مرجع. شد خواهد اثر رفع شده ياد هایمحدوديت اعمال از مذكور، مدت ظرف

 . نمايد اعمال قطعي رأی صدور زمان تا را مذكور هایمحدوديت تواندمي تشخيص

 در غيرقانوني هایفعاليت انگاری جرم به مربوط قوانين ساير و قانون اين در مندرج جرائم. 37 ماده

 و شده محسوب اقتصادی جرم زير شرايط بودن فراهم صورت در بهادار، اوراق و بورس بازار حوزه

 .بود خواهد 1392 مصوب اسالمي مجازات قانون 109 و 47 مواد مشمول

 جرم از حاصل سود ميزان كه صورتي در بهادار اوراق بازار قانون 49 و 46 ماده موضوع جرايم( الف

 قانون اين 31 ماده 6 بند و 49 ماده يک بند استثنای به باشد آن از بيشتر يا ريال ميليارد يکصد ارتکابي

 ؛

 حاصل سود ميزان كه صورتي در  قانون اين 31 ماده 6 بند و 49 ماده يک بند ب موضوع جرايم( ب

 . باشد آن از بيشتر يا ريال ميليارد يک ارتکابي جرم از

 زيان و ضرر كامل جبران يا متهمان شناسايي جرم، كشف در متهم موثر همکاری صورت در -1تبصره

 .است بالمانع مجازات اجرای تعليق اشخاص، به وارده

 تسهيل به مربوط ضوابط است مکلف سازمان گذاران،سرمايه حقوق از حمايت راستای در -2تبصره

 و ضرر محاسبه شيوه و بهادار اوراق و بورس بازار حوزه جرائم وقوع از زيانديده اشخاص شناسايي

 به رسانياطالع شرايط و مجرمان، توسط شده تحصيل نامشروع سود و جرائم اين از ناشي زيان

 به تصويب جهت قانون اين ابالغ از ماه شش ظرف را مذكور جرايم ارتکاب از زيانديده اشخاص

 اشخاص يا رسيدگي در صالحذی مراجع كليه. نمايد پيشنهاد بهادار اوراق و بورس عالي شورای

 ارزشيابان، دادگستری، رسمي كارشناسان جمله از سرمايه بازار با مرتبط هایپرونده بررسي در ربطذی

 .ميباشند خود هایگزارش و هاتصميم در مزبور ضوابط لحاظ و تبعيت به مکلف ،...و حسابرسان
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 سابقه فاقد متهم چنانچه شود،نمي محسوب اقتصادی جرم قانون اين مطابق كه جرايمي در -3تبصره

 در را مجرمانه فعاليت داوطلبانه و بوده بهادار اوراق و بورس بازار در مؤثر كيفری قطعي محکوميت

 خسارات همچنين و دهد انجام را سازمان تأييد مورد اصالحي اقدامات يا نمايد متوقف ارتکاب حين

 رضايت اخذ به نسبت يا بدهد مشخص مهلت در را آن پرداخت ترتيب يا نموده جبران را وارده

 ساير در. نمايد صرفنظر جرم اعالم از مرتبه يک برای فقط تواندمي سازمان نمايد، اقدام ديدگانبزه

 و گزارش مربوطه قضايي مرجع به را شخص مؤثر اقدامات مراتب جرم، اعالم ضمن سازمان موارد،

 .نمايدمي قانوني ارفاقي نهادهای ساير اعمال يا و مجازات تخفيف درخواست مورد حسب

 اوراق و بورس بازار با مرتبط خدمات ارائه برای محتوايي يا و برنامه آموزش، تبليغ، هرگونه. 38 ماده

 قانون اين شدن االجراءالزم از پس ماه چهار مدت ظرف كه بود خواهد اینامهآيين براساس بهادار

 تحت اشخاص بر كه نظارتي اقدامات بر عالوه. رسدمي وزيرانهيئت تصويببه و تهيه شورا توسط

 اجتماعي، هایرسانپيام مطبوعات، سيما، و صدا جمله از ها؛رسانه تخلف گردد،مي اعمال نظارت

 تبليغ، هزينه برابر ده ميزان تا نقدی جريمه مستوجب حکم اين از محيطي، تبليغات و هاخبرگزاری

. يابدمي اختصاص بازار تثبيت صندوق به گذاریسرمايه منظور به كه است شده تهيه محتوای يا و برنامه

 متعارف شرايط و قيمت براساس باشد، نکرده اخذ تبليغ ازای در ایهزينه كنندهتبليغ رسانه چنانچه

 .گرددمي تعيين جريمه تبليغ، به مربوط

 

 طريق به قانون اين شدن االجرا الزم از پس ماه شش ظرف بايد ناشران مورد در زير موارد. 39 ماده

 :پذيرد صورت ميرسد، بهادار اوراق و بورس سازمان تأييد به كه روشي به و الکترونيکي

 از استفاده جای به سهام صاحبان به شركت طرف از جديد سهام خريد تقدم حق گواهينامه ارسال( 1

 سفارشي، پست

 به شركت طرف از ها اطالعيه و عمومي مجامع های دعوتنامه و نويسي پذيره های اعالميه انتشار( 2

 الکترونيکي، شکل

 مربوطه، اوراق تکميل و بانک به مراجعه جای به شركت، سهام خريد تعهد و نويسي پذيره( 3

 رأی حق اعمال و آن در حضور و عمومي مجامع برگزاری( 4

 جای به شركت سهام خريد تقدم حق های گواهينامه و سهام اوراق سهام، موقت گواهينامه صدور( 5

 آنها، كاغذی چاپ

 در آنها ثبت جای به شركت، سهام خريد تقدم حق های گواهينامه و سهام انتقاالت و نقل ثبت( 6

 كاغذی دفاتر
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 صورت به يا غيرالکترونيک صورت به نظارت تحت اشخاص عمومي مجامع كه مواردی در-تبصره

 غيرالکترونيک مجمع در رأی حق اعمال در وكالت شود،مي برگزار غيرالکترونيک و الکترونيک همزمان

 .است مجاز رسمي وكالتنامه با تنها

 

 مربوط منافع ديگر و سود توزيع يا پرداخت مکلفند سازمان نزد شده ثبت بهادار اوراق ناشران. 40 ماده

 اوراق مركزی گذاریسپرده هایشركت طريق از سازمان مصوب دستورالعمل طبق را اوراق اين به

 .دهند انجام آن نظارت تحت و تأييد با يا وجوه تسويه و بهادار

 از پس ماه سه ظرف بايد گذاریسرمايه هایصندوق و حقيقي سهامداران به سود پرداخت -تبصره

 پذيرد انجام سود تقسيم به راجع عمومي مجمع تصميم

 سازمان پيشنهاد به بنا كه است ضوابطي مطابق بهادار اوراق و بورس بازار در اعتباری معامالت. 41 ماده

 توسط آن ثمن از بخشي يا تمام كه است ایمعامله اعتباری، معامله از منظور. رسدمي شورا تصويب به

 .شودمي تامين گر-معامله/كارگزار يا كارگزار

 يا كارگزار وثيقه در گردد،مي تحصيل اعتباری معامالت محل از كه مشترياني دارايي -تبصره

 انسداد يا حبس توثيق، توقيف، قابل و باشدمي مشتری از خود مطالبات تسويه جهت گرمعامله/كارگزار

 . نيست اشخاص ساير نفع به

 قبيل از سازمان نزد شده ثبت مالي نهادهای مشتريان به متعلق هایدارايي و اموال تمامي. 42 ماده

 مراجع در نهادها اين به متعلق حساب در كه كارگزاری هایشركت و واسط نهادهای ها،سبدگردان

 يا توقيف قابل مذكور نهادهای تعهدات قبال در گردد،¬مي نگهداری و ثبت هاآن نام به مختلف

 و اموال نهادها، اين از يک هر های¬دارايي و ها¬حساب توقيف صورت در و نبوده برداشت

 درخواست حسب اينصورت غير در و مسترد وی به مشتری درخواست به مشتريان های¬دارايي

 اشخاص از يک هر انحالل يا ورشکستگي صورت در. گردد¬مي منتقل ديگر مالي نهاد به سازمان

 اين به متعلق حساب در كه هاآن مشتريان به متعلق مالي های¬دارايي و اموال ماده، اين در مذكور

 و اموال فهرست در گردد،¬مي نگهداری و ثبت هاآن نام به مختلف مراجع در مالي نهادهای

 مشتری هر درخواست به زمان هر در و نبوده ثبت قابل ورشکسته يا شده منحل مالي نهاد های¬دارايي

 .گردد¬مي منتقل ديگر مالي نهاد به سازمان درخواست حسب يا مسترد وی به سازمان يا

 امور منظور به سازمان نزد شده ثبت گذاریسرمايه هایصندوق گذاریسرمايه گواهي تملک. 43 ماده

 اين طرف از پرداخت هرگونه همچنين و يادشده هایصندوق اركان از هريک توسط نيکوكاری

 مشمول صندوق متولي تأييد صورت در نيکوكاری، امور به اختصاص منظور به آن اركان به هاصندوق
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 هبه نيکوكاری صندوق به نيکوكار اشخاص كه مبالغي همچنين. است درصد صفر نرخ با ماليات

 .شودمي پذيرفته واهب مالياتي قبول قابل هزينه عنوان به نمايند،مي

 مالي تأمين برای بهادار اوراق و بورس سازمان مجوز با كه گذاریسرمايه هایصندوق. 44 ماده

 قانون در شده بينيپيش تسهيالت و هاحمايت مزايا، تمام از شوند،مي تشکيل نوآورانه هایطرح

 مصوب اختراعات و هانوآوری سازیتجاری و بنياندانش مؤسسات و هاشركت از حمايت

 . برخوردارند 05/08/1389

 هایصندوق ،(پروژه) طرح عام سهامي هایشركت از/به دارايي انتقال و نقل هرگونه. 45 ماده

 و نقل ماليات پرداخت از مستغالت و امالك ساختمان، و زمين ،(پروژه) طرح از اعم گذاریسرمايه

 .است معاف انتقال

. است ممنوع سازمان نزد شده ثبت هایشركت محصوالت به راجع گذاریقيمت هرگونه. 46 ماده

 جديد مالي نهادهای و ابزارها توسعه قانون 18 ماده و ماده اين با مغايرت در كه مصوباتي و هاتصميم

 .باشدمي اعتبار فاقد گردد، اتخاذ 25/09/88 مصوب

 يک سال سه هر آن در مقرر نقدی های جريمه قبيل از قانون اين در مقرر ريالي مبالغ كليه. 47 ماده

 . شودمي تعديل وزيران هيأت تصويب با شورا، پيشنهاد بر بنا بار

 مديره هيأت مصوب هاینمونه مطابق كه اسالمي بهادار اوراق انتشار مبنای قراردادهای. 48 ماده

 .شود مي محسوب االجرا الزم اسناد حکم در گردد،مي منعقد و تنظيم سازمان


