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به  سخ و متن ذیلن و تبصره های آن رانیا یاسالم یجمهور  قانون بازار اوراق بهادار 3ماده  –1ماده

 شود:جایگزین آن می 1عنوان ماده 

کالن آن بازار و نظارت  یهااستیس بیرکن بازار اوراق بهادار است که تصو نیعالی بورس باالتر شورای

 :باشدیم لیشورا به شرح ذ یبر عملكرد سازمان را بر عهده دارد. اعضا

 ؛عنوان رئیس شورابه ییو دارا یامور اقتصاد ریوز -1

 ؛رانیا یاسالم یجمهور یکل بانک مرکز سیرئ -2

 ؛یمعاون و ایدادستان کل کشور  -3

 ؛سازمان بورس اوراق بهادار سییر -4

 ؛هااز کانون کی از هر ندهینفر نما کی -5

 ؛خارج از بورس یها و بازارهااز بورس کیاز هر  ندهینفر نما کی -6

 ؛رانیو معادن ا عیو صنا ییک نفر خبره مالی با معرفی اتاق بازرگان - 7

 ؛عنوان ناظربه یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیکم ندگانیدو نفر از نما -8

 زیر باشند: طیاین ماده باید دارای شرا 8تا  4 یاشخاص موضوع بندها :1تبصره

 مضاعف؛ تیو نداشتن تابع رانیا یاسالم یجمهور تیتابع -1

 ؛یفریعدم سابقه مؤثر ک -2

 یبه تخلفات ادار یدگی( قانون رس9به بعد موضوع ماده )« د»از بند  یمانتظا یقطع تیعدم محكوم -3

 ؛(1371)مصوب سال 

 ؛هیمرتبط در بازار سرما تیسال سابقه فعال 5حداقل  -4

خود، همسر و افراد  یهاییفهرست دارا ت،یدر بدو انتصاب و خاتمه عضوشورا مكلفند  یاعضا :2 تبصره

 .ندیگزارش نما هییقوه قضا سییتحت تكفل خود را به ر

شورا  بیاست که به تصو یالعاده شورا به موجب دستورالعملو فوق یجلسات عاد ینحوه برگزار :3تبصره

 .رسدیم
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یابد. مصوبات نفر از اعضای شورا رسمیت می کیجلسات شورا با حضور حداقل نصف به عالوه  :4تبصره

 .رسدیم بیدو سوم اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس به تصو یشورا با را

شورا  نیمدیره سازمان است. اهیئت یبه تخلفات اعضا یدگیعالی بورس مرجع رس شورای :5تبصره

به  رسدیم اشور بیبه تخلفات که به تصو یدگیرا حسب نوع تخلف و براساس دستورالعمل رس نیمتخلف

عزل  .دینمامیمحكوم  رهیمدتئیدر ه تیبا درج در پرونده، کسر از حقوق و عزل از عضو یتذکر، تذکر کتب

و ادامه تصدی در  باشدیاالجرا مو الزم یشورا قطع یدو سوم اعضا یبا را رهیمدتئیدر ه تیاز عضو

تا  دیشود. دستورالعمل مربوطه بامنصب مربوطه در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می

 بورس برسد. یعال یشورا بیبه تصو پس از ابالغ این قانون ماه 3

صورتجلسات و مصوبات شورا را همزمان با عالی بورس موظف است دستور جلسه، دبیر شورای  :6 تبصره

 آزاد اطالعات منتشر کند. یمطابق با قانون انتشار و دسترس رخانهیدب یتارنما قیشورا از طر سیغ رئابال

 یدوره متوال کی یبورس پنج سال است و حداکثر برا یعال یشورا یقیحق یدوره عضویت اعضا :7 تبصره

 است. دیقابل تمد

موضوع مورد نظر در جلسه  یجهت بررس ریشورا حضور وز یاعضا دیکه به صالحد ی: در صورت8 تبصره

 .گرددیدعوت م یمربوط به همان وزارتخانه بدون حق را یریگمیدر جلسات تصم ،الزم باشد

جلسه شرکت نداشته  2از  شیکه بدون عذر موجه ب یدر صورت این ماده به بعد 5بند  ی: اعضا9 تبصره

 در شورا برکنار خواهند شد. تیباشند از عضو

 رینفر دب کینظر  ریمستقل شورا ز رخانهیدب ؛شورا فیمربوط به وظا یمنظور انجام امور ادار : به10 تبصره

 ریدب .گرددیشورا توسط سازمان پرداخت م بیآن با تصو یهانهیو هز لیتشك ،کارشناس یو با تعداد کاف

و در جلسات شورا بدون  نییشورا تع یتوسط اعضا ،دینمایم فهیانجام وظ زیعنوان سخنگو نشورا که به

و کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار  رهیمدئتیه یشورا و اعضا ی. اعضاگرددیحاضر م یحق را

 شورا انتخاب شوند. ریبه سمت دب توانندینم

کننده موظف است از اعضا؛ مقام انتصاب کیهر  یبرکنار و : در صورت فوت، عزل، استعفاء11 تبصره

 .دینما یرا معرف نیگزید جافر ماهکیظرف مدت 

جمهور  سیبورس توسط رئ یعال یسازمان بورس اوراق بهادار پس از انتخاب شورا سیحكم رئ –2هماد

 گردد.یصادر م

 .شودیم نییتع یپول و اعتبار با حق را یعنوان عضو شورا سازمان بورس و اوراق بهادار به سیرئ :1تبصره
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دولت با موضوعات مرتبط با بازار سرمایه، حضور رئیس سازمان بدون حق رای در جلسات هیئت :2تبصره

 یابد. یم

 سیاز رئ هیهفته قبل از جلسات مرتبط با بازار سرما کیدولت موظف است حداقل تئیه ریدب :3تبصره

 سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت به عمل آورد.

سال  انیبه افشا بودجه مصوب ساالنه قبل از پا سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نسبت –3ماده

 ،گزارش عملكرد ساالنه ،شدهیحسابرس یمال یهاصورت ،یو افشا گزارش حسابرس و بازرس قانون یمال

اقدام و  ؛خود یمال سال انیبا گذشت حداکثر چهار ماه از پا تابعه یخود و اشخاص حقوق یمال یهاصورت

به ارائه  بورس و اوراق بهادار، نسبت یعال یهای مالی حسابرسی شده در شوراپس از تصویب صورت

شده و گزارش عملكرد ساالنه و  یحسابرس یمال یهاو صورت یگزارش حسابرس و بازرس قانون

بورس و اوراق  ازمانس یرسم یتارنما قیتابعه به عموم از طر یخود و اشخاص حقوق یمال یهاصورت

 . دیبهادار اقدام نما

اخذ مجوز  هایدرخواست یگزارش تمام كباریسازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است هر سه ماه  :تبصره

سازمان بورس و اوراق بهادار به تفكیک نهادها و ابزارهای  یصادره و رد شده از سو یمجوزها ،یافتیدر

 مالی را به صورت عمومی منتشر کند.

شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار )ناشر( توسط عام ثبت یسهام یهاتملک سهام شرکت -4ماده

نبوده و  یحق را یسهام دارا نیممنوع است و ا میرمستقیغ ای میشرکت فرعی/ وابسته به صورت مستق

حقوق  . تملک سهام و اعمالگرددیمجامع محاسبه نم تیو رسم لیمربوط به دعوت، تشك یهادر نصاب

شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار )ناشر( توسط شرکت عام ثبت یسهام یهامالكانة سهام شرکت

تابع  میرمستقیغ ای میآن به صورت مستق ریمرتبط با کارکنان ناشران و نظا یهاشرکت ایفرعی/ وابسته 

سازمان بورس و اوراق  شنهادی، به پپس از ابالغ این قانون ماه 3است که ظرف مدت حداکثر  یمقررات

 .رسدیبورس و اوراق بهادار م یعال یشورا بیبه تصو هادار،ب

 د؛یماده فراهم نما نیا تیرعا یالزم را برا یهارساختی: سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است زتبصره

 یمرکز یگذارهر شرکت توسط شرکت سپرده یحق رأ یسهامداران دارا بیکه اعالم ترک یبه طور

 .ردیماده صورت پذ نیوجوه، با لحاظ ا هیوراق بهادار و تسوا

 «رانیا یاسالم یطرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار جمهور» سینوشیپ 5ماده  حذف
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و سازمان  ییو دارا یاقتصادامور بر عهده وزارت  یو اقتصاد یسند ارتقاء دانش مال شنهادیو پ هیته -6ماده 

انقالب  یعال یشورا رخانهیقانون به دب نیابالغ ا خیبورس و اوراق بهادار است که ظرف شش ماه از تار

 .گرددیم هیارا اشورآن توسط  بیجهت تصو ،یفرهنگ

 .«رانیا یاسالم یطرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار جمهور» سینوشیپ 7حذف ماده 

 .«رانیا یاسالم یطرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار جمهور» سینوشیپ 8ماده  حذف

خودانتظام توسط  یهاو تشكل یمال ینهادها ای مدیران ناشران ودر صورت سلب صالحیت حرفه -9ماده

سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ابالغ حكم قطعی، مدیران محكوم به سلب صالحیت، از مسئولیت 

 .گرددیاعالم م صالحیتوسط سازمان به مراجع ذ تیمحكوم نیو سوابق امربوطه منفصل شده 

 ،ی. مرجع بدوردیگیانجام م رسدیبورس م یعال یشورا بیکه به تصو یبه موجب مقررات تیصالح سلب

 بورس است. یعال یشورا صیسه نفره به تشخ یاتهینظر، کم دیسازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع تجد

شورا  نیبورس توسط ا یعال یجلسه شورا نیدر اول دنظریبه آراء تجد یدگیرس یتهیکم ی: اعضا1 تبصره

 .گرددیم نییتع

خودانتظام،  یهاو تشكل یمال ینهادها ای مدیران ناشران وحرفه تی: در صورت سلب صالح2 تبصره

 .گرددیم یمنقض شانیا تیمدت مامور

 یموظف به معرف یشخص حقوق ؛یشخص حقوق یقیحق ندهینما تی: در صورت سلب صالح3 تبصره

ظرف  رهیمدئتیه ،یقیشخص حق تیخواهد بود و درصورت سلب صالح یروز کار 10ظرف  دیجد ندهینما

 خواهد بود. نیگزیعضو جا نییمجمع به منظور تع یموظف به برگزار یروز کار 30

خود انتظام منوط به  یهاو تشكل یمال یدر ناشران، نهادها تیریمد که قبول سمت ی: در موارد4تبصره

 تیاز احراز صالح شیپ اریو اخت تی، قبول مسئولاست توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تیاحراز صالح

 10نظر ظرف مدت  م. سازمان بورس و اوراق بهادار در هر حال مكلف به اعالباشدیفاقد هر گونه اثر م

 تیصالح دییمدت در حكم تا نیند. عدم اعالم نظر ظرف اهست یدرخواست متقاض خیاز تار یروز کار

 خواهد بود. 

اقتصاد  یمجازند پس از کسب مجوز از شورا یدولت یهاشرکت ،یخصوص هایشرکت بر عالوه –10ماده

 ریدر سطح ملی با رعایت شرایط ز های پروژهنسبت به تاسیس صندوق هیدر چارچوب مقررات بازار سرما

 اقدام نماید.
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ها و موارد مشابه بوده و با آالت، زیرساختهای پروژه شامل مجوز، ماشینآورده دولت در صندوق -1

مجاز به آورده نقدی نیست. آورده نقدی مورد  دولت .گرددیلحاظ م ینسبت به ارزش کارشناس ف،یتخف

ه تمامی افراد پذیرد کنویسی در بازار سرمایه صورت مینیاز برای تاسیس صندوق پروژه از طریق پذیره

 حقیقی و حقوقی غیردولتی مجاز به شرکت در آن هستند. 

 %20نویسی در صندوق پروژه سال بعد از پذیره 2های پروژه حداکثر داری دولت در صندوقسقف سهام -2

به عموم  هیهای پروژه را در بازار سرمااست و دولت مكلف است مازاد سهام خود از نصاب مزبور در صندوق

 کند.عرضه 

 برعهده خواهند داشت. یمال یصندوق پروژه را  نهادها تیری: مد1 تبصره

در  ت،یتحت مالك یگذارهیواحد سرما زانیصندوق پروژه به م یگذارهیسرما ی: دارندگان واحدها2تبصره

 خواهند بود. یمجامع صندوق صاحب حق را

های نسبت به تاسیس صندوق هیو مقررات بازار سرما نیمجازند مطابق قوان یخصوص یها: شرکت3 تبصره

 .ندیاقدام نما پروژه

های مربوط به تاسیس، اداره، وزارت امور اقتصاد و دارایی مكلف است ضوابط و دستورالعمل :4تبصره

سازمان بورس و اوراق بهادار،  یها و سایر موارد موضوع این ماده را با همكارشناسایی ارزش خالص دارایی

 لاص یکل یهااستیس یاجرا یعال یشورا بی، به تصوپس از ابالغ این قانون ماه 3مدت داکثر ظرف ح

 برساند. یو چهارم قانون اساسچهل 

 اریدر اخت یدیو تول یتمام صنعت مهین ی(هاسهام طرح )پروژه یدولت مجاز است نسبت به واگذار :5تبصره

پروژه)طرح(  یگذارهیسرما یهابه صندوق یواگذار ای( )پروژه طرح عام یسهام یهاخود در قالب شرکت

 .دیاقدام نما هیبازار سرما قیاز طر

که نسبت به  یشده در بورس تهران یا فرابورس ایران در مواقعشده و عرضهپذیرشهای شرکت- 11ماده

 ریو سا یاطیسود انباشته، اندوخته احت یهاشده در حساب)ثبت هنشدمیافزایش سرمایه از محل سود تقس

اداره امور مالیاتی مربوطه  به( اقدام نمایند در صورت ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه یاریاخت یهااندوخته

مبلغ افزایش سرمایه  درصد یپس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه معادل س ،یسال مال انیحداکثر تا پا

 . گرددیآن به نرخ صفر محاسبه م اتیسال مالی بعد کسر و نرخ مال اتیمذکور از درآمد مشمول مال

 بیسال از زمان تصو کینشده سنوات قبل تا  میمذکور در ماده فوق، درباره سود تقس یهاتی: معاف1تبصره

 مشمول اعمال است.
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 :شودیاصالح م ریبه شرح ز میمستق یهااتی( قانون مال143ماده ) -12ماده

خارج از  یها و بازارهاکه سهام آنها در بورس ییهابر درآمد شرکت اتیاز مال معادل ده درصد -143ماده»

شده در رفتهیپذ یهاکه از فهرست شرکت یتا سال رشیاند از سال پذشده رفتهیپذ یو خارج یبورس داخل

که  ییهاشود. شرکتیم شودهمربوطه بخ یهابورس دییبا تأ ،اندشده رشیها و بازارها لغو پذبورس نیا

دوره  انیکه در پا یشود در صورت رفتهیخارج از بورس پذ یها و بازارهامعامله در بورس یسهام آنها برا

سهام شناور آزاد داشته باشند معادل  %20درصد  ستیسازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ب دییبه تأ یمال

بر درآمد  اتیمعادل ده درصد از مال نیهمچن شوند.یم خورداربر یاتیمال یفوق از بخشودگ تیدو برابر معاف

 تا رشیرسد از سال پذیشده و به فروش م رفتهیپذ ییکاال یهاکه در بورس ییحاصل از فروش کاالها

مربوطه  یهابورس دییاند با تأشده رشیبورس لغو پذ نیشده در ا رفتهیپذ یکه از فهرست کاالها یسال

مربوطه  ییدرصد از مبلغ کل فروش کاالها در بورس کاال 10به ازاء هر  ییکاالشود. در بورس یبخشوده م

 شود.یم دهدرصد افزو 20فوق تا سقف  تیدرصد به نرخ معاف کی زانیبه م ،یدر هر سال مال

 ،هاشرکت ریالشرکه شرکا در ساالشرکه و حق تقدم سهام و سهم: از هر نقل و انتقال سهام و سهم1 تبصره

 یگریبابت وجه د نی. از اشودیآنها وصول م اسمی ارزش (٪4چهار درصد ) زانیبه م یمقطوع اتیمال

الشرکه و سهمسهام و گاندهندبر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال اتیعنوان مالبه

 کنند. زیکشور وار یتایمتعلق را به حساب سازمان امور مال اتیتقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، مالحقّ

 یسند انتقال حسب مورد گواه میتنظ ای راتییمكلفند در موقع ثبت تغ یدفاتر اسناد رسم ایثبت  ادارات

 انتقال کنند. ایمربوط به ثبت پرونده  مهیمتعلق را اخذ و ضم اتیپرداخت مال

مقطوع به  اتیدر بورس اندوخته صرف سهام مشمول مال شدهرفتهیپذ یسهام یها: در شرکت2 تبصره

ها مكلفند ظرف . شرکتردیگیتعلق نم یگرید اتیدرآمد مال نای به و بود خواهد( ٪5/0درصد ) مینرخ ن

 کنند.زیکشور وار یاتیآن را به حساب سازمان امور مال هیسرما شیثبت افزا خیروز از تار یس

یردولتی ( انواع اوراق بهادار دولتی و غپویتوافق بازخرید اسالمی )عملیات ربر نقل و انتقال مبتنی :3تبصره

 باشد.از مالیات معاف می

 نقل و انتقال است. اتیاز/ به صندوق پروژه معاف از مال یینقل و انتقال دارا :4 تبصره

 یرامجلس شو 1400بر ارزش افزوده )مصوب سال  اتیبند به بند الف قانون مال نیا -جدیدماده 

کاال مشمول پرداخت عوارض و  بریموضوع اوراق بهادار مبتن یکه کاال ی: در صورت( الحاق گرددیاسالم

 اتیمشمول مال ییکاال یهاافزوده باشد، معامالت اوراق موضوع آن محصول در بورسبر ارزش اتیمال

پس  داریکاال به خر یكیزیف لیبار در زمان تحو کیمزبور صرفاً  یکاال اتیافزوده نخواهد بود. مال ارزش
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سازمان امور  یوصول خواهد شد. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است با همكار یاتیاز کسر اعتبار مال

مالک  نیکاال توسط اول بریوکار ثبت اوراق بهادار مبتن ساز از تاریخ ابالغ این قانون ظرف شش ماه یاتیمال

کاال )در زمان  یینها رندهیگلیاز تحو اتیبر کاال( و اخذ مال یبتنکاال به اوراق بهادار م لی)در زمان تبد

ارائه  ییامور اقتصاد و دارا ریبه وز بیتصو یو برا نیتدو یانامهنییآ یاوراق بهادار به کاال( را ط لیتبد

 . دینما

 .«رانیا یاسالم یطرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار جمهور» سینوشیپ 13ماده  حذف

 یفرع یهاو شرکت ایران و فرابورس تهران شده در بورس اوراق بهاداررفتهیپذ یهاشرکت هیکل -14 ماده

 یهستند. مگر در موارد ییکاال یهابورس قیآنها مكلف به عرضه محصوالت خود از طر رمجموعهیو ز

 ایو عرضه در بورس مربوطه نداشته باشند  رشیپذ تیسازمان بورس و اوراق بهادار قابل صیکه به تشخ

 رشیاز پذ پس باشد. صول برخالف منافع سهامداران شرکتعرضه مح ،آن سازمان صیبر اساس تشخ

مذکور  یشده مكلف به عرضه کاالها رفتهیپذ یکنندگان کاالهادیتول هیکل ییکاال یهاکاالها در بورس

 مربوطه هستند.  یهادر بورس

که  ییسازمان بورس و کاالها صیبه تشخ ییکاال یهادر بورس رشیپذ تیفاقد قابل یکاالها: 1تبصره 

ماده خارج و  نیشرکت است از شمول ا امدارانخالف منافع سهآن سازمان عرضه آنها بر صیبه تشخ

. عدم دینما یعموم یآن را افشا رشیپذ تیعدم قابل لیسازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است دال

 .شودیاست و مشمول مقررات حاکم بر آن م یحقوق عموم عییمنزله تضتعهدات مذکور بهانجام 

 تیاز فعال یناش انیز ای نهیو اوراق بهادار، هز ییکاال یهامنظور توسعه بازار مشتقه در بورس به :2تبصره

 .شودیمحسوب م یاتیقابل قبول مال نهیعنوان هزدر بازار مشتقه به

موضوع  اتیاز پرداخت مال شوندیصادر م ییکاال یهابورس قیکه از طر ییاز کاالها: آن دسته 3 تبصره

 دییمربوطه و تا ییانجام معامالت در بورس کاال یبر ارزش افزوده با ارائه گواه اتی( قانون مال10ماده )

 .باشندیمذکور معاف م یصادرات کاال بر یگمرک مبن

و  یبازنشستگ یهاصندوق ،یردولتیغ یعموم یو نهادها یدولت یها، نهادهاوزارتخانه یتمام -15ماده

. ندیعرضه نما ییکاال یهابورس قیمحصوالت خود را از طر هیوابسته و تابعه آنها، مكلفند کل یهاشرکت

در بورس مربوطه  هو عرض رشیپذ تیسازمان بورس و اوراق بهادار قابل صیکه به تشخ یمگر در موارد

 را نداشته باشند.
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از جمله  یشگاهیو پاال یمیپتروش یهاشرکت یدیمحصوالت تول هیکل یو صادرات یفروش داخل :1 تبصره

فروخته  شیپخش و پاال یداخل کشور به شرکت مل ازین نیها که جهت تأمشرکت نیا یدیمحصوالت تول

توسط  یتوردس یگذارمتیو مشمول ق ردیگیمربوطه انجام م ییکاال یهابورس قیصرفًا از طر شود،یم

 زین گرددیکه صادر م یشگاهیو پاال یمیهای پتروششرکت دییمحصوالت تول ریدولت نخواهد بود. سا

 .رسدیبه فروش مشده و مربوطه عرضه ییهای کاالبورس یصادرات نگیها در رشرکت نیراساً توسط ا

های شرکت دییمنظور صادرات محصوالت تول به یو حقوق یقیکه اشخاص حق ی: در صورت2 تبصره

حواله  ند،ینما ییهای کاالبورس یصادرات نگیمحصوالت در ر نیا دیاقدام به خر یشگاهیو پاال یمیپتروش

 توانندینم رمنزله مجوز صادرات آن محصول بوده و گمرکات کشو توسط بورس مربوطه به دشدهییتا دیخر

 مانع صادرات محصوالت فوق گردند.

است و  یحقوق عموم عییمنزله تضبه ،آن یهاماده و تبصره نیالزامات مذکور در ا یفاای عدم :3 تبصره

 .شودیمشمول مقررات حاکم بر آن م

را  هیبازار سرما یقیسازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اساسنامه کانون سهامداران حق -16ماده

 شنهادیبورس و اوراق بهادار پ یعال یبه شورا بیجهت تصو و هیقانون ته نیظرف مدت سه ماه از ابالغ ا

 .نماید

اساسنامه مذکور،  بیبورس اوراق بهادار مكلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از تصو یعال یشورا -تبصره

 یبرگزار یو انجام دعوت برا تینسبت به اعالم فراخوان عضو ،یقیاستقالل کانون سهامداران حق تیبا رعا

 . دیاقدام نماکانون مذکور  یمجمع عموم نیاول


