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ی و اظهارنظر در خصوص مواد بررسبا محوریت  منظور اخذ نظرات اعضای خود جلسات متعددی راکانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به

برگزار نمود و نتایج حاصل از این جلسات منجر به تهیه  «طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران»نویس پیشمندرج در 

 گردد:و تنظیم پیشنهادات تکمیلی از سوی این کانون گردید که به شرح ذیل ایفاد می

ایران  اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون طرح اصالح»س نویپیش 16الی  1شایان ذکر است که پیشنهادات ذیل اختصاص به مواد 

 دارند. «مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه
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 متن پیشنهادی توضیحات و دالیل توجیهی نویسمتن پیش قانون فعلی ردیف

: شااورا بااانترین رکاان 3ماااده  1

بااازار اوراق بهااادار اساات کااه 

های کااالن  ن تصااویس سیاساات

دارد. اعضااای بااازار را برعهااده 

 باشد:شورا به شرح ذیل می

وزیااار اماااور اقتصاااادی و  -1

 دارایی.

وزیااار صااانعت  معااادن و  -2

 تجارت.

رئاایس کاال باناای مرکاازی  -3

 جمهوری اسالمی ایران.

روسااای اتاااق بازارگااانی و  -4

صاانایو و معااادن ایااران و 

 اتاق تعاون.

رئاااایس سااااازمان کااااه  -5

عنوان دبیااار شاااورا و باااه

 اوراق بااازار قااانون 3 ماااده :1ماااده

 ایاااران اساااالمی جمهاااوری بهاااادار

  ن جااااینزین ذیااال ماااتن و نسااا 

 : شودمی

 رکان باانترین باورس عاالی شورای

 تصاویس کاه اسات بهاادار اوراق بازار

 و بااااازار  ن کااااالن هایسیاساااات

 را ساااازمان عملکااارد بااار نظاااارت

 شارح باه شاورا اعضای. دارد برعهده

 : باشدمی ذیل

 دارایاای و اقتصااادی امااور وزیاار -1

 وزیااار -2 .شاااورا رئااایس عنوانباااه

 رئاایس -3تجااارت.  معاادن صاانعت

 جمهاااوری مرکااازی بانااای کااال

 سااازمان رئاایس -4 .ایااران اسااالمی

 عنوانبااه کااه بهااادار اوراق و بااورس

و الحاق  4از بند « دبیر شورا»حذف سمت  -1

 یمنظور انجام امور اداربه»تبصره بدین شرح: 

مستقل شورا  رخانهیشورا دب فیمربوط به وظا

کارشناس  یو با تعداد کاف رینفر دب یینظر  ریز

شورا توسط  سی ن با تصو یهانهیو هز لیتشک

شورا که به  ریدب گرددیسازمان پرداخت م

توسط  دینمایم فهیانجام وظ زیعنوان سخننو ن

و در جلسات شورا بدون  نییشورا تع یاعضا

 یشورا و اعضا ی. اعضاگرددیحاضر م یحق را

سازمان بورس و اوراق بهادار  رهیمدئتیه

 .«شورا انتخاب شوند ریبه سمت دب توانندینم

دلیل توجیهی در خصوص حذف سمت دبیر  -2

شورا: باتوجه به اینکه شورای عالی بورس ناظر 

مدیره سازمان بورس بر عملکرد اعضای هیئت

القاعده نباید است  رییس سازمان بورس علی

کننده بر عملکرد خود را نیز نهاد نظارتدبیریِ 

 اوراق بازار قانون 3 ماده -1ماده

و  ایران اسالمی جمهوری بهادار

 متن و نس  های ذیل  نتبصره

 :شودمی  ن جاینزین زیر

 رکن بانترین بورس عالی شورای

 تصویس که است بهادار اوراق بازار

 و بازار  ن کالن هایسیاست

 بر را سازمان عملکرد بر نظارت

 شرح به شورا اعضای. دارد عهده

 :باشدمی ذیل

 و اقتصاااادی اماااور وزیااار -1

 . شورا رئیس عنوان به دارایی

 مرکاازی باناای کاال رئاایس -2

 .ایران اسالمی جمهوری

 یااا کشااور کاال دادسااتان -3

 .وی معاون
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ساااخننوی ساااازمان نیاااز 

 خواهد کرد.انجام وظیفه 

دادسااتان کاال کشااور یااا  -6

 معاون وی.

یی نفار نمایناده از طارف  -7

 ها.کانون

ساااه نفااار خباااره ماااالی  -8

منحصاااااارا از بخااااااش 

باااا مشاااورت  خصوصااای

ای بااازار های حرفااهتشااکل

اوراق بهااادار بااه پیشاانهاد 

وزیااار اماااور اقتصاااادی و 

دارایاااااای و تصااااااویس 

 وزیران.هیئت

یی نفار خباره منحصاراز از  -9

بخااااش خصوصاااای بااااه 

 ربط.وزیرذی پیشنهاد

: ریاسات شاورا باا وزیار 1تبصره

امور اقتصاادی و دارایای خواهاد 

 بود.

 انجااام نیااز شااورا دبیاار و سااخننو

 نماید.می وظیفه

 معاااون یااا کشااور کاال دادسااتان -5

 بااااه خبااااره نفاااار یاااای -6 .وی

 -7 ماااالی. هاااایکانون نماینااادگی

 ساااهامداران کاااانون از نفااار یااای

 مااالی خبااره نفاار سااه –8حقیقاای. 

 بااه غیردولتاای بخااش از منحصااراز

 شااورای حقااوقی اعضااای پیشاانهاد

 تصااااااویس و بااااااورس عااااااالی

 خبااره نفاار یاای -9. وزیرانهیئاات

 و بازرگااانی اتاااق معرفاای بااا مااالی

 یاای -10 .ایااران معااادن و صاانایو

 بخاااش از منحصاااراز خباااره نفااار

 بااورس هاار پیشاانهاد بااه غیردولتاای

 وزیران.هیئااات تصاااویس و کاااانیی

 نماینااااااادگان از نفااااااار دو -11

 مجلااااس اقتصااااادی کمیساااایون

 ناظر. عنوانبه اسالمی شورای

دار باشد. لذا جهت به طور همزمان عهده

تضمین استقالل شورا از سازمان بورس و اوراق 

بایست دبیریِ شورا به عهده شخص بهادار  می

 دینری قرار داده شود.

درصورت فرض استقالل سازمان از شورای  -3

بایست برای مرجو فوق ردیف عالی بورس  می

جه مجزا در نظر گرفته شود؛ لذا عبارات بود

ذیل بدین جهت به تبصره فوق الحاق 

های دبیرخانه پرداخت هزینه»اند: گردیده

شورای عالی بورس و اوراق بهادار با تصویس 

  «شورا و توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

ضوابط مربوط به اداره دبیرخانه شورای عالی »

و « بود.بورس به تصویس شورا خواهد 

های  ن با تصویس سازمان بورس و هزینه»

 «.گردداوراق بهادار پرداخت می

یی نفر »به شکل ذیل:  7 و 6 اصالح بند -4

 «هانماینده از هریی از کانون

  :انعکاس سایر نهادهای مالی دلیل توجیهی

 .7جدیدالتأسیس و توسیو محدوده بند 

ریااایس ساااازمان باااورس  -4

 بهاداراوراق 

یاای نفاار نماینااده از هریاای  -5

 ها.از کانون

یی نفر نمایناده از هار یای  -6

هااا و بازارهااای خااارج از بورس

 .از بورس

 بااا مااالی خبااره نفاار یاای -7

 صانایو و بازرگاانی اتااق معرفی

 .ایران معادن و

 نااااادگانیدو نفااااار از نما -8

مجلااس  یاقتصاااد ونیساایکم

 .عنوان ناظربه یاسالم یشورا

 موضاااو  اشاااخاص -1تبصاااره

 بایاد مااده ایان 8 تاا 4 بندهای

 :باشند زیر شرایط دارای

 اسااالمی جمهااوری تابعیاات -1

 تابعیاااات نداشااااتن و ایااااران

 ؛مضاعف

 کیفری؛ مؤثر سابقه عدم -2
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: مااادت مأموریااات 2تبصاااره 

 8  7اعضااای موضااو  بناادهای 

  پاانج سااال اساات و  نااان را 9و 

تااااوان از میااااان اعضااااای نمی

ماااااادیره و کارکنااااااان هیئت

 سازمان انتخاب کرد.

: انتخاااااب مجاااادد 3تبصااااره 

 8  7اعضااای موضااو  بناادهای 

این مااده حاداک ر بارای دو  9و 

 پذیر است.دوره امکان

: اعضااای موضااو  بنااد 4تبصااره 

  فقااط در جلسااات مربااوط بااه 9

گیری هماااان باااورس تصااامیم

 کنند.شرکت می

 بناادهای موضااو  اشااخاص :1تبصااره

 دارای بایاااد مااااده ایااان 10 تاااا 6

 : باشند زیر شرایط

 اساااالمی جمهاااوری تابعیااات -1

 و مضاااعف تابعیاات نداشااتن و ایااران

 کشور؛ از خارج در اقامت عدم

 و کیفاااری سوءپیشاااینه عااادم -2

کیفااری؛  مااؤثر محکومیاات سااابقه

 قطعاااای محکومیاااات عاااادم -3

 بعاااد باااه «د» بناااد از مااایانتظاااا

 رساایدگی قااانون( 9) ماااده موضااو 

 سااال مصااوب) اداری تخلفااات بااه

 سااابقه سااال 5 حااداقل -4؛ (1371

 .سرمایه بازار در مرتبط فعالیت

 تواننادنمای شاورا : اعضاای2 تبصره

 اعضااای و دبیرکاال  ماادیران میااان از

مااااالی   نهادهااااای ماااادیرههیئت

 خاااود هاااایتشااکل یاااا و ناشااران

 ساااازمان نظاااارت تحااات انتظاااام

 .شوند انتخاب

نفر  یی » عبارت جاینزینی و 8اصالح بند  -5

خارج  یها و بازارهااز بورس ییاز هر  ندهینما

 از بورس.

  یی نفر خبره به پیشنهاد هر 1ماده  8در بند  -6

بورس کانیی وجود دارد و درخصوص بورس 

ای در نظر گرفته نشده است؛ اوراق بهادار خبره

باتوجه به اینکه اک ریت تصمیمات شورا 

ی درخصوص اوراق بهادار خواهد بود و درنتیجه

کور تصمیمات شورا از بطن بازار خارج خأل مذ

نخواهد شد؛ لذا پیشنهاد طراحی مکانیزمی 

نفعان بازار در تصیمات جهت دخیل نمودن ذی

اصالح شورا اتخاذ گردید. این مکانیزم از طریق 

 ییاز هر  ندهینفر نما یی »و جاینزینی  8بند 

 .«خارج از بورس یاز بورس ها و بازارها

نویس و جاینزینی پیش 1ماده  11حذف بند  -7

نفر از نمایندگان مجلس شورای  دو»عبارت 

 «.عنوان ناظراسالمی به

نویس پیش 1پیشنهاد الحاق دو تبصره به ماده  -8

: در صورت 1صرهتب»طرح اصالح قانون بازار: 

برکناری هر یی از اعضا؛  فوت  عزل  استعفاء و

کننده موظف است ظرف مدت مقام انتصاب

 قطعااای محکومیااات عااادم -3

 بعااد بااه «د» بنااد از ماایانتظااا

 قااااانون( 9) ماااااده موضااااو 

 اداری تخلفاااات باااه رسااایدگی

 ؛(1371 سال مصوب)

 فعالیت سابقه سال 5 حداقل -4

 .سرمایه بازار در مرتبط

شورا مکلفند در  یاعضا -2تبصره 

 ت یبدو انتصاب و خاتمه عضو

خود  همسر و  یهاییفهرست دارا

 سییافراد تحت تکفل خود را به ر

 .ندیگزارش نما هییقوه قضا

 جلسات برگزاری نحوه -3تبصره

 موجس به شورا العادهفوق و عادی

 تصویس به که است دستورالعملی

 رسد.می شورا

 حضور با شورا جلسات -4تبصره

 از نفر یی عالوهبه نصف حداقل

. یابدمی رسمیت شورا اعضای

 سوم دو رای با شورا مصوبات
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 موظفنااد شااورا اعضااای :3 تبصااره

 اشااخاص و خااود سااهامداری میاازان

 انتصاااب باادو در را خااود بااه وابسااته

 .نمایند اعالم قضاییه قوه رئیس به

 جلسااات برگاازاری نحااوه :4تبصااره

 موجاس باه شاورا العاادهفوق و عادی

 تصاویس باه کاه اسات دستورالعملی

 رسد.می شورا

 حضااور بااا شااورا : جلسااات5تبصااره

 از نفاار یاای عالوهبااه نصااف حااداقل

. یابااادمی رسااامیت شاااورا اعضاااای

 ساااوم دو رأی باااا شاااورا مصاااوبات

 شااورای جلسااه در حاضاار اعضااای

 .رسدمی تصویس به بورس عالی

 باااورس عاااالی: شاااورای 6تبصاااره

 تخلفاااات باااه رسااایدگی مرجاااو

. اساات سااازمان ماادیرههیئت اعضااای

 نااو  حسااس را متخلفااین شااورا ایاان

 دساااتورالعمل براسااااس و تخلاااف

 باااه کاااه تخلفاااات باااه رسااایدگی

 باااورس عاااالی شاااورای تصاااویس

« ماه فرد جاینزین را معرفی نماید.یی

به بعد در صورتی که  6: اعضای بند 2تبصره»

جلسه شرکت  2بدون عذر موجه بیش از 

نداشته باشند از عضویت در شورا برکنار 

 «.خواهند شد.

به  «رییس سازمان برنامه و بودجه»شدن اضافه -9

ترکیس اعضای شورای عالی بورس از طریق 

؛ به صورت غیرثابت 10استفاده از ظرفیت بند 

 و غیردائم.

  دلیل توجیهی: به جهت ارتباط تنناتنگ سازمان

برنامه و بودجه با اقتصاد کشور  و امکان ایفای 

 نقشی مفید و موثر در شورای عالی بورس؛ 

به ترکیس اعضای « وزیر نفت»شدناضافه -10

ی عالی بورس از طریق استفاده از ظرفیت شورا

 ؛ به صورت غیرثابت و غیردائم.10بند 

  دلیل توجیهی: به جهت ارتباط تنناتنگ با اقتصاد

کشور  و امکان ایفای نقشی مفید و موثر در 

 شورای عالی بورس؛

در صورتی که »الحاق تبصره ذیل به ماده اول:  -11

به صالحدید اعضای شورا حضور وزیر جهت 

ر جلسه نزم باشد ی موضو  مورد نظر دبررس

 شورای جلسه در حاضر اعضای

 .رسدمی تصویس به بورس عالی

 بااورس عااالیشااورای -5تبصااره

 تخلفااات بااه رساایدگی مرجااو

 سااازمان ماادیرههیئت اعضااای

 را متخلفااین شااورا ایاان. اساات

 براساااس و تخلااف نااو  حسااس

 باااه رسااایدگی دساااتورالعمل

 شااورا تصااویس بااه کااه تخلفااات

 کتبای تاذکر تاذکر  باه رسدمی

 از کسااار پروناااده  در درج باااا

 در عضااویت از عاازل و حقااوق

. نمایاادمی محکااوم ماادیرههیات

 در عضااااااااویت از عاااااااازل

 ساااوم دو رای باااا مااادیرهتهیئ

 و قطعااااای شاااااورا اعضاااااای

 ادامااااه و اساااات انجاااارانزم

 در مربوطااه منصااس در تصاادی

 در غیرقاااانونی تصااارف حکااام

 محسااااوب عمااااومی امااااوال

 مربوطااه دسااتورالعمل. شااودمی
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 باا کتبای تاذکر تاذکر  باه رسادمی

 و حقااوق از کساار پرونااده  در درج

 مااادیرههیئت در عضاااویت از عااازل

 در عضااویت از عاازل. نمایااد محکااوم

 سااااوم دو رای بااااا ماااادیرههیئت

 انجاارانزم و قطعاای شااورا اعضااای

 منصاس در تصادی اداماه و باشادمی

 غیرقاانونی تصارف حکام در مربوطه

 محسااااوب عمااااومی امااااوال در

 بایاد مربوطاه دساتورالعمل. شودمی

 عاالی شاورای تصاویس باه مااه 3 تا

 برسد. بورس

 باورس عاالی شاورای : دبیر7 تبصره

 را شاااورا مصاااوبات اسااات موظاااف

 از شااورا رئاایس ابااال  بااا همزمااان

 و بااورس سااازمان تارنمااای طریااق

 انتشاار قاانون باا مطابق بهادار اوراق

 منتشاار اطالعااات  زاد دسترساای و

 کند.

 اعضاااای عضاااویت دوره :8تبصاااره 

 دو بااورس عااالی شااورای حقیقاای

گیری مربوط به همان در جلسات تصمیم

 «گردد.وزارتخانه بدون حق رای دعوت می

  دلیل توجیهی: انعکاس موضو  حضور اعضای

غیرثابت و غیر دائم در شورای عالی بورس جهت 

دریافت نظرات تخصصی ایشان و حصول خروجی 

 تر.منصفانه و تخصصی

« م اقامت در خارج از کشورعد»حذف عبارت  -12

 .1تبصره  1از متن بند 

  دلیل توجیهی: فعانن بازار سرمایه جهت گسترش

های المللی و انجام فعالیتهای بینهمکاری

الملل  نیاز به تخصصی مرتبط با حوزه تجارت بین

 مد با کشورهای خارجی دارند و به همین ورفت

ا شرط نمایند؛ لذمنظور کارت اقامت دریافت می

 مذکور باید حذف گردد.

و « عدم سوء پیشینه کیفری»حذف عبارات  -13

 .1تبصره  2از بند  «محکومیت»واژه 

نویس پیش 1از متن ماده  2حذف تبصره  -14

 «.طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار»

  2با تبصره  1تبصره  4دلیل توجیهی: تعارض بند 

 1ماده  2نویس. ایضاز تبصره پیش 1ماده 

ویس؛ راه را برای عضویت افراد خبره بسته نپیش

پاس از اباال  ایان  مااه 3 تا باید

 عاالی شاورای تصاویس به قانون

 برسد. بورس

 عالی شورای دبیر -6 تبصره

دستور جلسه   است  موظف بورس

 را شورا مصوبات صورتجلسات و

 از شورا رئیس ابال  با همزمان

 با مطابق تارنمای دبیرخانه طریق

  زاد دسترسی و انتشار قانون

 .کند منتشر اطالعات

 اعضای عضویت دوره -7 تبصره

پنج  بورس عالی شورای حقیقی

 یی برای حداک ر و است سال

 است. تمدید قابل متوالی دوره

که به در صورتی  -8تبصره 

حضور   صالحدید اعضای شورا

وزیر جهت بررسی موضو  مورد 

در  ؛نظر در جلسه نزم باشد

گیری مربوط به جلسات تصمیم

همان وزارتخانه بدون حق رای 

 گردد.دعوت می
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 یاای باارای حااداک ر و اساات سااال

 است. تمدید قابل متوالی دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

است و طبق این تبصره افراد باتجربه و 

دهنده نظرات فعالین بازار سرمایه انتقال

توانند عضو شورای عالی بورس شوند. فلذا نمی

 ی مزبور باید حذف گردد.تبصره

شورا مکلفند در بدو  یاعضا»جاینزینی عبارت  -15

 یها ییفهرست دارا ت یانتصاب و خاتمه عضو

خود  همسر و افراد تحت تکفل خود را به 

با متن  «.ندیگزارش نما هییقوه قضا سییر

 .1ماده  3تبصره 

 دبیر»»بدین شکل:  7ی اصالح متن تبصره -16

است دستور جلسه    موظف بورس عالی شورای

 ابال  با همزمان را شورا مصوبات صورتجلسات و

 مطابق رخانهتارنمای دبی طریق از شورا رئیس

 منتشر اطالعات  زاد دسترسی و انتشار قانون با

 «کند.

  دلیل توجیهی: افزودن عبارات ذیل به متن تبصره

تارنمای سازمان »اخیرانشاره و حذف عبارت 

و جاینزینی عبارت « بورس و اوراق بهادار

  به جهت تأمین شفافیت «تارنمای دبیرخانه»

 بیشتر؛ 

این ماده  5اعضای بند  -9تبصره 

به بعد در صورتی که بدون عذر 

جلسه شرکت  2بیش از   موجه

در شورا از عضویت  ؛نداشته باشند

 .برکنار خواهند شد

منظور انجاااام باااه -10تبصاااره 

 فیمربااوط بااه وظااا یامااور ادار

مسااتقل شااورا  رخانااهیدب  شااورا

و بااا  ریاانفاار دب ییاانظاار  ریااز

 لیکارشاناس تشاک یتعداد کااف

 سی ن باااا تصاااو یهاناااهیو هز

شااورا توسااط سااازمان پرداخاات 

شاااورا کاااه  ریااادب .گااارددیم

انجااام  زیااعنوان سااخننو نبااه

توسااااط  دیاااانمایم فااااهیوظ

و در  نیااایشاااورا تع یاعضاااا

 یجلسااات شااورا باادون حااق را

شااورا  ی. اعضاااگاارددیحاضاار م

و  رهیمااااادئتیه یو اعضاااااا

ساااازمان باااورس و  کارکناااان

باااه  تواننااادیاوراق بهاااادار نم
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 8ی مندرج در تبصرهتغییر و افزایش مهلت  -17

طرح اصالح قانون بازار »نویس پیش 1ماده 

 سال. 5سال به  2از « اوراق بهادار

شاااورا انتخااااب  ریاااسااامت دب

 .شوند

در صورت فوت  عزل   -11تبصره 

برکناری هر یی از  استعفاء و

کننده موظف اعضا؛ مقام انتصاب

ماه فرد است ظرف مدت یی

 .جاینزین را معرفی نماید

 ساااازمان رئااایس : حکااام2 مااااده  2

 پیشااانهاد بهاااادار باااا اوراق باااورس

 توسااط بااورس عااالی شااورای رئاایس

 .گرددمی صادر جمهوررئیس

 و بااورس سااازمان رئاایس :1 تبصااره

 شااورای عضااو عنوانبااه بهااادار اوراق

 تعیااین رأی حااق بااا اعتبااار و پااول

 شود.می

 حاق بادون ساازمان رئیس :2تبصره

 بااا دولاات هیئاات جلسااات در رأی

 سارمایه  باازار باا مارتبط موضوعات

 .یابدمی حضور

 موظااف دولاتهیئت : دبیاار3 تبصاره

 از قباال هفتااه یاای حااداقل اساات

با پیشنهاد رییس »پیشنهاد )اعضای کمیته(: عبارت 

پس از انتخاب »حذف و عبارت « شورای عالی بورس

نویس پیش 2در متن ماده « شورای عالی بورس

 جاینزین گردد.

 

 سازمان رئیس حکم -2ماده

پس از انتخاب بهادار  اوراق بورس

رئیس  توسطشورای عالی بورس 

 .گردد می صادر جمهور

 و بورس سازمان رئیس -1تبصره

 شورای عضو عنوانبه بهادار اوراق

 تعیین رای حق با اعتبار و پول

 شود.می

 بدون سازمان رئیس -2تبصره

 دولت هیئت جلسات در رای حق

 بازار با مرتبط موضوعات با

 . یابدمی حضور سرمایه 

 موظف دولت هیات دبیر -3تبصره

 از قبل هفته یی حداقل است
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 از ساارمایه بااازار بااا ماارتبط جلسااات

 دعاااوت باااورس ساااازمان رئااایس

 . ورد عملبه

 از سرمایه بازار با مرتبط جلسات

و اوراق  بورس سازمان رئیس

 . ورد به عمل دعوت بهادار

 اوراق و باااورس ساااازمان :3 مااااده  3

 گذشاات بااا اساات موظااف بهااادار

 سااال پایااان از ماااه چهااار حااداک ر

 تصاااویس از پاااس و خاااود ماااالی

 شااده حسابرساای مااالی هایصااورت

 اوراق و باااورس عاااالی شاااورای در

 گاازارش ارائااه بااه نساابت بهااادار 

 و قااااانونی بااااازرس و حسااااابرس

 شااده حسابرساای مااالی هایصااورت

و  ساااااننه عملکاااارد گاااازارش و

 اشااخاص و خااود مااالی هااایصااورت

 طریااق از عمااوم بااه تابعااه حقااوقی

 و بااورس سااازمان رساامی تارنمااای

 .نماید اقدام بهادار اوراق

 اوراق و باااورس : ساااازمان1تبصاااره

 ماااه سااه هاار اساات مکلااف بهااادار

 تمااااااامی گاااااازارش یکبااااااار

 دریاااااااافتی  هایدرخواسااااااات

بودجه مصوب ساننه  ءافشا»افزودن عبارت  -1

افشا گزارش حسابرس  قبل از پایان سال مالی و

 یمال یهاو صورت یو بازرس قانون

و گزارش عملکرد ساننه و  شدهیحسابرس

 «تابعه یو اشخاص حقوق خود یمال یهاصورت

نویس بدین شرح: پیش 3ی ماده اصالح تبصره -2

 هر است مکلف بهادار اوراق و بورس سازمان»

های درخواست تمامی گزارش یکبار ماه سه

 صادره و رد شده مجوزهای دریافتی  اخذ مجوز

 تفکیی به بهادار اوراق و بورس سازمان سوی از

 عمومی صورت به را مالی ابزارهای و نهادها

 «کند. منتشر

 

 اوراق و بااورس سااازمان -3ماااده

نسابت بااه اساات  موظاف بهاادار

نه افشااا بودجااه مصااوب سااان

قبل از پایان ساال ماالی و افشاا 

گااازارش حساااابرس و باااازرس 

های ماااالی قاااانونی و صاااورت

  گااااازارش شااااادهحسابرسی

ای هصاااورت عملکااارد سااااننه 

مااالی خااود و اشااخاص حقااوقی 

 چهاار حاداک ر گذشات باا تابعه

 خااود مااالی سااال پایااان از ماااه

 تصااااویس از پااااس و اقاااادام

 حسابرساای مااالی هایصااورت

 و باورس عاالی شاورای در شده

 ارائااه بااه نساابت بهااادار  اوراق

 باااازرس و حساااابرس گااازارش

 ماااالی هایصاااورت و قاااانونی

 گااازارش و شاااده حسابرسااای
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 سااازمان سااوی از صااادره مجوزهااای

 تفکیاای بااه بهااادار اوراق و بااورس

 باااه را ماااالی ابزارهاااای و نهادهاااا

 کند. منتشر عمومی صورت

 هااایصااورتو  ساااننه عملکاارد

 حقااوقی اشااخاص و خااود مااالی

 طریاااق از عماااوم باااه تابعاااه

 باورس ساازمان رسامی تارنمای

 . نماید اقدام بهادار اوراق و

 و باااورس ساااازمان -1تبصاااره

 هاار اساات مکلااف بهااادار اوراق

 تمااامی گاازارش یکبااار ماااه سااه

اخاااذ مجاااوز های درخواسااات

صااادره و  مجوزهااای دریااافتی 

 ساااازمان ساااوی از رد شاااده

 بااااه بهااااادار اوراق و بااااورس

 ابزارهاااای و نهادهاااا تفکیااای

 عمااومی صااورت بااه را مااالی

 کند. منتشر

 و ساااهام تملااای میااازان :4 مااااده  4

 ساااهام مالکانااا  حقاااوق اعماااال

 شاده ثبات عاام ساهامی هایشرکت

 بهااادار اوراق و بااورس سااازمان ناازد

 /فرعااای شااارکت توساااط( ناشااار)

 بااا ماارتبط هایشاارکت یااا وابسااته

های مدیران تعدادی از شرکت باتوجه به اینکه

زیرمجموعه  سهامی عام اقدام به تأسیس شرکت

  سهام مذکورنمایند و با منابو مالی شرکت می

با استفاده از حق  شرکت اصلی را خریداری نموده و

اصل تساوی حقوق   ورندیی که به دست میرأ

و موجبات تهدید منافو  بردهسهامداران را از بین 

تملااااای ساااااهام  -4مااااااده

عااااام  یسااااهام یهاشاااارکت

شده نازد ساازمان باورس و ثبت

اوراق بهاااادار )ناشااار( توساااط 

شااارکت فرعااای/ وابساااته باااه 

 ایاااااا میصااااااورت مسااااااتق
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 ساااهامداران یاااا ناشاااران کارکناااان

 صاورت باه  ن نظاایر و هاا ن عمده

 تاااابو غیرمساااتقیم یاااا مساااتقیم

 ماادت ظاارف کااه اساات مقرراتاای

 پیشااانهاد باااه مااااه  3 حاااداک ر

 بااه بهااادار  اوراق و بااورس سااازمان

 و باااورس عاااالی شاااورای تصاااویس

 .رسدمی بهادار اوراق

اصالح ماده ضروری  . ورندگذاران را فراهم میسرمایه

 است.

ممناااو  اسااات و  میرمساااتقیغ

دارای حاااق رای  مایااان ساااها

مربااوط  یهانصااابدر نبااوده و 

 تیو رساام لیبااه دعااوت  تشااک

. گااارددیمجاااامو محاسااابه نم

و اعمااال حقااوق تملاای سااهام 

 یهامالکانااا  ساااهام شااارکت

شاااده نااازد عاااام ثبت یساااهام

سااازمان بااورس و اوراق بهااادار 

)ناشاار( توسااط شاارکت فرعاای/ 

ماارتبط  یهاشاارکت ایااوابسااته 

 ن  ریبا کارکناان ناشاران و نظاا

 ایاااا میبااااه صااااورت مسااااتق

 یتاااابو مقرراتااا میرمساااتقیغ

ظارف مادت حاداک ر  هاست کا

  پاس از اباال  ایان قاانون ماه 3

سااازمان بااورس و  شاانهادیبااه پ

 سیاوراق بهااااادار  بااااه تصااااو

باااورس و اوراق  یعاااال یشاااورا

 .رسدیبهادار م
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ساااازمان باااورس و  -1تبصاااره 

اوراق بهااااادار مکلااااف اساااات 

 ینزم را باااارا یهارساااااختیز

 د؛یامااده فاراهم نما نیاا تیرعا

 سیااکااه اعااالم ترک یبااه طااور

هاار  دارای حااق رأی سااهامداران

شاااارکت توسااااط شاااارکت 

اوراق  یمرکااااز یگذارساااا رده

وجاوه  باا لحاا   هیبهادار و تسو

 .ردیماده صورت پذ نیا

: سازمان بورس و اوراق بهادار و 5ماده   5

 رانیا یاسالم یجمهور یبانی مرکز

 رانیا یاسالم یجمهور یمرکز مهیو ب

سازمان صدا و  یمکلفند با همکار

 رانیا یاسالم یجمهور یمایس

جامعه  یدانش مال یبه ارتقانسبت

 یهمکار نینامه اوهی. شدیاقدام نما

 نیظرف مدت سه ماه پس از ابال  ا

بورس  یعال یشورا سیبه تصو انونق

 .دیخواهد رس

 نویس طرح قانون بازار.پیش 5حذف ماده 

 یل توجیهی:دن 

 .استماده مذکور فاقد موضوعیت  -1

گیری تناقض ماده فوق با ساختار و اساس شکل -2

 شورای عالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار. 

 و صدا سازمان مضاف بر  نکه امکان همکاری -3

 ارتقای به نسبت ایران اسالمی جمهوری سیمای

بسیار پایین است  کسر  جامعه مالی دانش

و تخصیص  ن به  اجرایی هایدستناه اعتبارات

سیما به جهت عدم ارتباط و اشراف  سازمان صدا و

این سازمان به بازار سرمایه صحیح به نظر 

طرح »نویس پیش 5حذف ماده 

اصالح قانون بازار اوراق بهادار 

 «جمهوری اسالمی ایران
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: سازمان برنامه و بودجه 1 تبصره

 37بند چ ماده  یمکلف است در اجرا

توسعه  یهابرنامه یقانون احکام داِئم

ماده را  نیا ازیکشور  اعتبارات مورد ن

 ییاجرا یهااز محل اعتبارات دستناه

 یبانی مرکز ریقانون نظ نیمرتبط با ا

کسر و  رانیا یاسالم یجمهور مهیو ب

 ن را به  هارمچییهر فصل معادل 

جهت  ازیاعتبارات مورد ن نیمأمنظور ت

 نیموضو  ا یو انتشار محتوا دیتول

قرار  مایسازمان صداوس اریماده در اخت

 دهد.

 ی: ده درصد از نرخ کارمزدها2 تبصره

حق نظارت سازمان بورس و اوراق 

بهادار در معامالت انوا  سهام و اوراق 

 رانیها و فرابورس ابهادار در بورس

کسر  یسازبابت اندوخته فرهنگ

 ییمبلغ هر شش ماه  نی. اگرددیم

بورس و به  یعال یشورا سیبار با تصو

عنوان کند بهیم نیکه شورا مع ینسبت

 یهابرنامه یاجرا نهیکمی هز

ای ی مزبور به مجموعهرسد. تخصیص بودجهنمی

نامه یا قرارداد مرتبط با بازار سرمایه و انعقاد تفاهم

با سازمان صدا و سیما در راستای اجرای مفاد این 

 تر خواهد بود.ماده مطلوب

سازی توسط ه فرهنگنفسه ایرادی متوجفی -4

سازمان بورس و اوراق بهادار نیست  لکن سازمان 

صدا و سیما فاقد کار مدی و تأثیر مناسس در 

سازی است و تخصیص مستقیم ی فرهنگحوزه

منابو مالی به سازمان اخیرانشاره صحیح نیست 

 تر است.نویس صحیحپیش 5لذا حذف ماده 

فراهم در موقعیت کنونی  5ظرفیت قانونی ماده  -5

است و نیازی به تصریح به این موارد با عبارات 

مبهم وجود ندارد. لذا باتوجه به ابهامات بسیار 

مطرح انشاره  پیشنهاد حذف  نمتن ماده فوق

 .گرددمی
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که  یسواد مال شیو افزا یسازفرهنگ

ا ا  وزارت  ج. یمایتوسط صداوس

 موزش و پرورش و وزارت فرهنگ و 

 صیاجرا شده است  تخص ی موزش عال

 یبررس  یدهازی. نحوه امتابدییم

 ی موزش یهابرنامه شیو پا یاثربخش

خواهد  یاهیطبق رو یسازو فرهنگ

بورس  یعالی شورا سیبود که به تصو

 .رسدیم

 عااالی شااورای دبیرخانااه :6 ماااده  6

 ساند اسات موظاف فرهننای انقالب

  اقتصاااادی و ماااالی داناااش ارتقااااء

 و  موزشاای سااطوح تمااام در ایااران

 از مااااه 6 ماادت ظااارف را تربیتاای

  ن تصااویس بااه قااانون ایاان ابااال 

 .برساند شورا

فرهننی تخصصی در  انقالب عالی شورای -1

خصوص دانش مالی و اقتصادی ندارد تا نسبت 

 اقتصادی و مالی دانش ی سند ارتقاءبه تهیه

 و درنهایت تصویس  ن اقدام نماید.ایران 

محتوای سند ارتقای دانش مالی و اقتصادی  -2

مشخص نیست و افزودن رئوس مطالس این 

سند در همین ماده بهتر خواهد بود؛ این شیوه 

دلیل فقدان وجود ضمانت نویسی بهاز قانون

اجرا  صحیح نبوده و در اجرا با اشکال مواجه 

 تر است.ا حذف ماده مطلوبخواهد بود. لذ

تهیه و پیشنهاد سند »بر ؛ مبنی6اصالح ماده  -3

ارتقاء دانش مالی و اقتصادی توسط وزارت 

تهیاه و پیشانهاد ساند  -6 ماده

ی و اقتصااادی ارتقاااء دانااش مااال

وزارت اقتصااااادی و  عهاااادهبر

دارایااای و ساااازمان باااورس و 

ظاارف کااه  اساات اوراق بهااادار

شااش ماااه از تاااری  ابااال  ایاان 

قااانون بااه دبیرخانااه شااورای 

 جهااتانقااالب فرهنناای عااالی 

ه ارائاا  ن شااوراتصااویس توسااط 

 .گرددمی
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اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق 

 قانون بهادار ظرف شش ماه از تاری  ابال  این

»  

اصالح ماده فوق بدین صورت که سند ارتقاء   -4

توسط کارگروهی دانش مالی و اقتصادی ایران 

متشکل از بانی مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران  سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه 

مرکزی تهیه گردد و پس از تصویس در شورای 

عالی بورس و اوراق بهادار به دبیرخانه شورای 

تر عالی انقالب فرهننی تقدیم گردد؛ مطلوب

 است.

 اوراق و باااورس ساااازمان :7 مااااده  7

 ظاارف حااداک ر اساات مکلااف بهااادار

 باا قاانون ایان اباال  از ماه سه مدت

 شااورای و قضاااییه قااوه همکاااری

 دسااتورالعمل مجااازی فضااای عااالی

 اعام مجاازی فضاای فعاانن فعالیت

 در حقاااوقی و حقیقااای اشاااخاص از

 از پاااس و تهیاااه را سااارمایه باااازار

 بااورس عااالی شااورای در تصااویس

 .نماید اجرایی

 نویس.پیش 7: حذف ماده پیشنهاد

 یل توجیهی:دن 

ی هدف دستورالعمل معین فار  از  نکه جامعه -1

نیست و مشخص نیست که دستورالعمل برای 

چه افرادی نناشته شده است  ظرفیت قانونی 

برخورد با افرادی که از مقررات تخلف 

قانون بازار فعلی فراهم  46نمایند در ماده می

م و علت نداشتن نظاست. بعالوه این ماده به

 چارچوب  به غایت نامناسس است.

طرح »نویس پیش 7حذف ماده 

اصالح قانون بازار اوراق بهادار 

 .«جمهوری اسالمی ایران
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 جاااارایم درصااااد 50 :1تبصااااره 

 بااه ماااده ایاان موضااو  دریااافتی

 اقتصااادی امااور وزارت ویاا ه حساااب

 کااال داری خزاناااه نااازد دارایااای و

 صاارفاز تااا گاارددمی واریااز کشااور

 و ماااالی داناااش افااازایش صااارف

 و گااردد 5 ماااده موضااو  اقتصااادی

 جاازای درصااد از درصااد 50هچنااین

 49 و 46 ماااواد در مقااارر نقااادی

 مصااوب بهااادار اوراق بااازار قااانون

 قاااانون 14 مااااده و 1384  ذرمااااه

 مااالی نهادهااای و ابزارهااا توسااعه

 1388  ذرماااااه مصااااوب جدیااااد

 بااااه گذاریساااارمایه منظوربااااه

 سااارمایه باااازار ت بیااات صاااندوق

 .یابدمی اختصاص

 و انتظااااامی : نیااااروی2تبصااااره 

 اماااال  و اساااناد ثبااات ساااازمان

 باااا همکااااری باااه مکلاااف کشاااور

 در بهاااادار اوراق و باااورس ساااازمان

 .باشندمی ماده این خصوص

نیروی انتظامی در نهایت امر  ضابط تلقی ایضاز 

گردد و نو  همکاری او با سازمان بورس و می

 اوراق بهادار مشخص نیست. 

نویس پیش 7چند ایراد و اشکال متوجه ماده  -2

ی قانون بازار است  اونز: نحوه و حدود مداخله

مشخص نیست. ثانیاز: نهاد ناظر در بازار سرمایه 

به موضو  دارد  نویس دیناه حداک ریپیش

ثال از: احاله کردن تعیین مصادیق مجرمانه به 

نامه مغایر با اصل قانونی دستورالعمل و  یین

ها است. رابعاز: عملکرد بودن جرایم و مجازات

ی صندوق ت بیت بازار سرمایه مذکور در تبصره

یست. نویس مشخص ناول ماده هفتم پیش

ی دوم ماده هفتم خامساز: درخصوص تبصره

نویس نیز این نکته وجود دارد که نیروی پیش

انتظامی با این تبصره مکلف به همکاری با 

سازمان بورس و اوراق بهادار نخواهد بود منر 

 نکه تکلیف قانونی صریحی مبنی بر تبعیت از 

سازمان بورس و اوراق بهادار در این مورد وجود 

اشد. سادساز: حضور سازمان ثبت اسناد داشته ب

  مبهم 7ی دوم ماده و امال  کشور در تبصره

 . مورد استو بی
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 اوراق و باااورس : ساااازمان8 مااااده  8

 حاداقل هرسااله اسات مکلاف بهادار

 را خااود خااالص سااود از درصااد ده

 بااورس شااورای عااالی تاییااد از پااس

 صااندوق بااه پایاادار منااابو عنوانبااه

 پرداخااات سااارمایه باااازار ت بیااات

 .نماید

 ارزش کاااااهش هزینااااه تبصااااره:

 ت بیاات صااندوق در گذاریساارمایه

 قاباال هزینااه عنوانبااه ساارمایه بااازار

 .گرددمی لحا  مالیاتی قبول

نویس طرح اصالح قانون پیش 8: حذف ماده پیشنهاد

 بازار.

 :دلیل توجیهی 

در بازارهای جهانی چنین موردی وجود نداشته  -1

و موضو  این ماده فاقد وجاهت است لذا در 

صورت عدم تعیین مدت معینی برای ماده 

 تر خواهد بود.ه؛ حذف ماده مطلوبانشارفوق

موضو  این ماده با مکانیزم بازار سرمایه از  -2

 جهات متعدد منافات دارد و حرکت ماده به

 سازی هر چه بیشتر بوده است.سوی دولتی

طرح »نویس پیش 8حذف ماده 

اصالح قانون بازار اوراق بهادار 

 .«جمهوری اسالمی ایران

 

 صااالحیت ساالس درصااورت :9 ماااده  9

 ونهادهاای ناشاران مادیران ایحرفاه

 و باااورس ساااازمان توساااط ماااالی

 حکاام ابااال  تاااری  از بهااادار اوراق

 ساالس بااه محکااوم ماادیران قطعاای 

 مربوطاااه مسااائولیت از صاااالحیت 

 ایااان ساااوابق و شاااده منفصااال

 باااه ساااازمان توساااط محکومیااات

 .گرددمی اعالم صالحذی مراجو

؛ به شکل نویس قانون بازارپیش 9 اصالح ماده -1

تجدیدنظر به  رای صادره از رسیدگی »ذیل: 

سلس صالحیت توسط هیئت رسیدگی به 

ای در سازمان بورس و اوراق بهادار در کمیته

 «شوددبیرخانه شورای عالی بورس انجام می

ای برای درنظر ننرفتن نماینده»باتوجه به  -2

ی ماده فوق مواجهه»و « های خودانتظامتشکل

این الح اص« با ایراد ساختاری و ابهامات فراوان

 .استالزامی  بخش

 ساااالس صااااورت در -9ماااااده

 مااادیران ایحرفاااه صاااالحیت

و  مااااالی نهادهااااای  ناشااااران

 های خودانتظااام توسااطتشااکل

 بهااادار اوراق و بااورس سااازمان

 قطعاای  حکاام ابااال  تاااری  از

 سااالس باااه محکاااوم مااادیران

 مساااااائولیت از صااااااالحیت؛

 ساوابق و شاده منفصال مربوطه

 ساازمان توساط محکومیات این
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 منصااس در تصاادی ادامااه :1 تبصااره

 غیرقااانونی تصاارف درحکاام مربوطااه

 .شودمی محسوب دولتی اموال در

 ناشاااار ماااادیره: هیئت2تبصااااره 

 اساات موظااف ماااده ایاان موضااو 

 تاااری  از کاااری روز3 ماادت ظاارف

 تعیاین بهنسابت قطعای حکام ابال 

 اقادام تجاارت قاانون طبق جاینزین

 غیار در. نمایاد  اعاالم ساازمان به و

 اوراق و بااورس سااازمان ایاان صااورت

 تااا امااین تعیااین بهنساابت بهااادار

 خواهاد اقادام رأسااز جاینزین تعیین

 .نمود

های نظارت گیری در هیئتموضو  رای» -3

حائز اهمیت « سازمان بورس و اوراق بهادار

است. چنانچه اک ریت رای دست سازمان 

بورس و اوراق بهادار باشد با ساختار کنونی 

تفاوت چندانی نخواهد داشت لذا تعیین 

 گیری الزامی است.ی رایشیوه

تواند هم بهادار نمیسازمان بورس و اوراق  -4

شخص را سلس صالحیت نماید و هم جاینزین 

ای تشکیل کمیته»شخص را تعیین نماید؛ لذا 

برای تعیین جاینزین اشخاص  ظرف مدت 

مشخصی تشکیل یابد که در مدت زمان معینی 

الزامی « عیین فرد جاینزین نماید.اقدام به ت

 .است

ی سازمان بورس و اوراق بهادار امکان صدور را -5

بدوی را داشته باشد و رای تجدیدنظر در 

ای متشکل از دادستان کل کشور  رییس کمیته

سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده 

ها  که زیرنظر شورای عالی بورس و اوراق کانون

 کند صادر گردد.بهادار فعالیت می

ی رسیدگی به اعضای کمیته» الحاق تبصره -3

ه شورای عالی  راء تجدیدنظر در اولین جلس

 اعاااالم صاااالحذی مراجاااو باااه

 .گرددمی

ساالس صااالحیت بااه موجااس 

مقرراتااای کاااه باااه تصاااویس 

رسااد شااورای عااالی بااورس می

گیاارد. مرجااو باادوی  انجااام می

سااازمان بااورس و اوراق بهااادار 

و مرجاااااو تجدیاااااد نظااااار  

ای سااااه نفااااره بااااه کمیتااااه

عااالی بااورس تشااخیص شااورای 

 است.

ی اعضای کمیته -1تبصره 

رسیدگی به  راء تجدیدنظر در 

اولین جلسه شورای عالی بورس 

 گردد.توسط این شورا تعیین می

در صورت سلس  -2تبصره 

 ناشران مدیران ایصالحیت حرفه

های مالی و تشکل ونهادهای

خودانتظام  مدت ماموریت ایشان 

 گردد.منقضی می
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به « گردد.بورس توسط این شورا تعیین می

 نویس قانون بازار.پیش 9ماده 

موجس مقرراتی که به سلس صالحیت به  -4

رسد انجام تصویس شورای عالی بورس می

گیرد. که مرجو بدوی  سازمان بورس و اوراق 

ای سه نفره بهادار و مرجو تجدید نظر  کمیته

عالوه  اشد. بهبه تشخیص شورای عالی بورس ب

های خود انتظام  ورده در صدر ماده تشکل

 تر است  ورده شود. نشده است که مطلوب

  بدین صورت: 9ماده  1متن تبصره بازنویسی  -5

 مدیران ایدر صورت سلس صالحیت حرفه»

های مالی و تشکل ونهادهای ناشران

خودانتظام  مدت ماموریت ایشان منقضی 

 «گردد.می

نویس؛ به پیش 9ماده  2تبصره  بازنویسی متن -6

در صورت سلس صالحیت »صورت ذیل: 

نماینده حقیقی شخص حقوقی؛ شخص 

حقوقی موظف به معرفی نماینده جدید ظرف 

روز کاری خواهد بود و درصورت سلس 10

مدیره ظرف صالحیت شخص حقیقی  هیئت

موظف به برگزاری مجمو به  کاریروز  30

در صورت سلس  -3تبصره 

صالحیت نماینده حقیقی شخص 

حقوقی؛ شخص حقوقی موظف به 

 10معرفی نماینده جدید ظرف 

روز کاری خواهد بود و درصورت 

سلس صالحیت شخص حقیقی  

 کاریروز  30مدیره ظرف هیئت

موظف به برگزاری مجمو به 

منظور تعیین عضو جاینزین 

 خواهد بود.

که قبول  یدر موارد -4تبصره

در ناشران   تیریدسمت م

نهادهای مالی و تشکل های خود 

 تیمنوط به احراز صالح انتظام

سازمان بورس و اوراق توسط 

و  تیقبول مسئول است  بهادار

 تیصالحاحراز از  شیپ اریاخت

سازمان . باشدیگونه اثر مفاقد هر

در هر حال بورس و اوراق بهادار 

مکلف به اعالم نظر ظرف مدت 

درخواست   یاز تار یروز کار 10
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ایضاز . «بود. منظور تعیین عضو جاینزین خواهد

های نهادهای مالی و تشکل»عبارت 

 به صدر تبصره فوق  اضافه گردد.« خودانتظام

اعالم نظر  دمهستند. ع یمتقاض

 دییمدت در حکم تا نیظرف ا

 خواهد بود. تیصالح

 دولتاااای هایشاااارکت :10 ماااااده  10

 از مجاااوز کساااس از پاااس مجازناااد

 چهااااارچوب در اقتصاااااد شااااورای

 بهنسااابت سااارمایه باااازار مقاااررات

 در پاااروژه هایصاااندوق تأسااایس

 زیاار شاارایط رعایاات بااا ملاای سااطح

 .نماید اقدام

 هایصااااندوق در دولاااات  ورده -1

  نت ماشااین مجااوز  شااامل پااروژه

 اساات مشااابه مااوارد و هازیرساااخت

. نیسااات نقااادی  ورده باااه مجااااز و

 بااارای نیااااز ماااورد نقااادی  ورده

 طریااق از پااروژه صااندوق تأساایس

 ساااارمایه بااااازار در نویساااایپذیره

 افااراد تمااامی کااه پااذیردمی صااورت

 مجاااز غیردولتاای حقااوقی و حقیقاای

 . هستند  ن در شرکت به

های بر شرکتعالوه»افزودن عبارت  -1

 نویس.پیش 10به صدر ماده  «خصوصی...

که مجاز نبودن  ننارش این ماده به سیاقی است -2

های خصوصی برای تاسیس شرکت

کند لذا های پروژه را به ذهن متبادر میصندوق

بهتر است الحاق عبارت فوق در ابتدای ماده  

 .اضافه شود

نویس با پیش 10ای به ماده الحاق تبصره -3

های خصوصی مجازند مطابق شرکت»عبارت 

 تأسیس به قوانین و مقررات بازار سرمایه نسبت

 «.اقدام نمایند. پروژه هایوقصند

نویس با پیش 10ای به ماده الحاق تبصره -4

درهر صورت یی نهاد مالی مدیریت »عبارت 

 «صندوق پروژه را برعهده خواهد داشت.

بایست این موضو  حائز اهمیت است که دولت می

در جایناه بانی صندوق حضور داشته باشد و نه 

وق جهت لذا تبصره ف در موقعیت موسس صندوق

 پوشش این موضو  ارائه شده است.

های شاارکتباار عالوه –10ماااده

 دولتاای های  شاارکتخصوصاای

 از مجاوز کساس از پاس مجازند

 چاااارچوب در اقتصااااد شاااورای

 باه نسابت سارمایه بازار مقررات

 در پااروژه هایصااندوق تاساایس

 شاارایط رعایاات بااا ملاای سااطح

 .نماید اقدام زیر

 هایصندوق در دولت  ورده -1

  نت ماشین مجوز  شامل پروژه

و  بوده مشابه موارد و هازیرساخت

ارزش  نسبت به  با تخفیف

 گردد.لحا  میکارشناسی 

. نیست نقدی  ورده به مجاز دولت

 برای نیاز مورد نقدی  ورده

 طریق از پروژه صندوق تاسیس

 سرمایه بازار در نویسیپذیره

 افراد تمامی که پذیردمی صورت
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 در دولااات داریساااهام ساااقف -2

 ساال 2 حاداک ر پاروژه هایصندوق

 صاااندوق در نویسااایپذیره از بعاااد

 مکلااف دولاات و اساات %20 پااروژه

 نصاااب از خااود سااهام مااازاد اساات

 در را پااروژه هایصااندوق در مزبااور

 .کند عرضه عموم به سرمایه بازار

 و اقتصااااد اماااور وزارت :1 تبصاااره

 و ضاااوابط اسااات مکلاااف دارایااای

 بااااه مربااااوط هایدسااااتورالعمل

 ارزش شناسااااایی اداره  تأساااایس 

 ماااوارد ساااایر و هاااادارایی خاااالص

 همکاااری بااا را ماااده ایاان موضااو 

 بهاااادار  اوراق و باااورس ساااازمان

 ماااه  3 ماادت ظاارف حااداک ر ظاارف

 اجاارای عااالی شااورای تصااویس بااه

 اصاااااال کلاااااای هایسیاساااااات

 اساساااای قااااانون وچهااااارمچهل

 .برساند

 اسااات مکلاااف دولااات :2 تبصاااره

 از ماااه شااش ماادت ظاارف حااداک ر

نویس با پیش 10به ماده  ایالحاق تبصره -5

گذاری دارندگان واحدهای سرمایه»عبارت 

گذاری صندوق پروژه به میزان واحد سرمایه

تحت مالکیت  در مجامو صندوق صاحس حق 

 «رأی خواهند بود.

نویس با پیش 10ماده  1بند  عبارت جاینزینی -6

 شامل پروژه هایصندوق در دولت  ورده»

 مشابه موارد و هازیرساخت  نت ماشین مجوز 

و با تخفیف کمتر از ارزش کارشناسی  بوده

  ورده. نیست نقدی  ورده به مجاز است. دولت

 از پروژه صندوق تاسیس برای نیاز مورد نقدی

 صورت سرمایه بازار در نویسیپذیره طریق

 حقوقی و حقیقی افراد تمامی که پذیردمی

 «هستند.  ن در شرکت به مجاز غیردولتی

تعیین نقش دولت و بخش خصوصی و در » -7

« ادامه نقش مدیریتی هر یی از این دو مورد.

تعیین ضریس اختصاص منابو مالی نسبت »و 

به کل بازار سرمایه و تعیین حدود و ثغور تأمین 

  الزامی است.« های پروژهمالی صندوق

 مجاز غیردولتی حقوقی و حقیقی

 .هستند  ن در شرکت به

 در دولت داریسهام سقف -2

 سال 2 حداک ر پروژه هایصندوق

 صندوق در نویسیپذیره از بعد

 مکلف دولت و است %20 پروژه

 نصاب از خود سهام مازاد است

 در را پروژه هایصندوق در مزبور

 .کند عرضه عموم به سرمایه بازار

مدیریت صندوق پروژه  -1تبصره 

د نبرعهده خواهنهادهای مالی  را

 داشت.

دارندگان واحدهای  -2تبصره

ندوق پروژه به گذاری صسرمایه

گذاری تحت میزان واحد سرمایه

مالکیت  در مجامو صندوق 

 .صاحس حق رای خواهند بود

های خصوصی شرکت -3تبصره 

مجازند مطابق قوانین و مقررات 

 تاسیس به بازار سرمایه نسبت

 .اقدام نمایند پروژه هایصندوق
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 واگاذاری بهنسابت قاانون ایان ابال 

 خااود سااهام از درصااد 25 حااداقل

 قالااس در ملّاای باازر  هااایپروژه در

 .نماید اقدام پروژه صندوق

 و اقتصاد امور وزارت -4تبصره

 و ضوابط است مکلف دارایی

 به مربوط هایدستورالعمل

 ارزش شناسایی اداره  تاسیس 

 موارد سایر و هادارایی خالص

 همکاری با را ماده این موضو 

 بهادار  اوراق و بورس سازمان

پس از  ماه 3 مدت ظرف حداک ر

 شورای تصویس به  ابال  این قانون

 کلی هایسیاست اجرای عالی

 اساسی قانون و چهارمچهل  اصل

 .برساند

دولاات مجاااز اساات  -5تبصااره

ساهام طارح  ینسبت به واگاذار

تمااااام  مااااهین ی(هااااا)پروژه

 اریاادر اخت یدیااو تول یصاانعت

 یخااااود در قالااااس شاااارکتها

 ایاا( )پااروژه طاارح عااام یسااهام

 یهابااااه صااااندوق یواگااااذار

از  پروژه)طااارح( یگذارهیسااارما
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اقااادام  هیباااازار سااارما قیاااطر

 .دینما

 شاادهپذیرفته هایشاارکت :11 ماااده  11

 ایاران فراباورس یاا تهاران بورس در

 بهنسااابت کاااه صاااورتی در کاااه

 ساااود محااال از سااارمایه افااازایش

قبااااال  سااااانوات نشاااااد تقسیم

 ساااود هایحسااااب در شااادهثبت)

 سااایر و احتیاااطی اندوختااه انباشااته 

 تااا حااداک ر( اختیاااری هایاندوختااه

 در نماینااد اقاادام مااالی سااال پایااان

 بااهمربوط مسااتندات تساالیم صااورت

 مرجااو بااه ساارمایه افاازایش ثباات

چهااار  حااداک ر تااا هاشاارکت ثباات

 ارائاه و ماالی ساال پایاان از پس ماه

 بااه ساارمایه افاازایش ثباات گااواهی

 حااداک ر مربوطااه مالیاااتی امااور اداره

 مهلاات انقضااای از پااس ماااه سااه تااا

 درصااد بیساات تااا اظهارنامااه تساالیم

 ساااارمایه افاااازایش مبلااااغ( 20%)

 قباال مااالی سااال سااود از مااذکور

نویس از پیش 11عبارت نخستین ماده اصالح  -1

های شرکت»به « های پذیرفته شدهشرکت»

 «.پذیرش شده و عرضه شده

ریق تبدیل سود ایجاد رونق اقتصادی از ط -2

ها جهت رکتتشویق شها به سرمایه و شرکت

عنوان اهداف ننارش به سرمایهورود به بازار 

و بر این اساس؛ با  بودهنویس پیش 11ماده 

درنظر گرفتن قوانین و مقررات مرتبط با ثبت 

ها و مالیات  عبارت نخستین ماده شرکت

 یابد.تغییر می اخیرانشاره

 از متن ماده.« سنوات قبل»حذف عبارت  -3

موجبات موکول  سنوات قبلاستفاده از واژه  -4

های  تی جهت م سود به سالنمودن تقسی

برداری از معافیت مالیاتی را فراهم نموده بهره

  گردددستکاری در بازار سرمایه میو موجس 

 لذا در این خصوص نیاز به اصالح است.

 11بایست موضو  معافیت مالیاتی ماده می -5

 -1تقسیم گردد: دو قسمت نویس به پیش

اری  معافیت مالیاتی مربوط به سنوات قبل از ت

پذیرش  هایشااارکت -11ماده

 بورس در شاادهشااده و عرضااه 

هران بورس یااا ت یران فرا  در ا

بت که مواقعی  افزایش به نسااا

 نشدهتقسیم سود محل از سرمایه

 سااود هایحساااب در شاادهثبت)

ته  باشااا ته ان ندوخ یاطی ا  و احت

ته ساااایر ندوخ یاری هایا ( اخت

قدام ند ا مای ئه صاااورت در ن  ارا

 به سااارمایه افزایش ثبت گواهی

 حداک ر مربوطه مالیاتی امور اداره

 انقضای از پس پایان سال مالی  تا

 معادل اظهارنامه تسااالیم مهلت

صد  سرمایه افزایش مبلغ سی در

 مشاامول مالیات در مد از مذکور

کسر و نرخ مالیات  بعد مالی سال

 .گرددمحاسبه می صفر نرخ به  ن

های مذکور در معافیت -1تبصااره

ماده فوق  درباره ساااود تقسااایم 
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 صافر نارخ باه مالیات مشمول ها  ن

 .شودمی

در نظر  تصویس این قانون برای قسمت اول

معافیت مالیاتی صرفاز برای یی  -2گرفته شود. 

در نظر  سال قبل از تاری  تصویس این قانون

 گرفته شود.

از « ن سال مالیحداک ر تا پایا»حذف عبارت  -6

افزایش به دلیل این که  نویس؛پیش 11ماده 

سرمایه در این ماده در صالحیت مجمو 

عادی دانسته شده است  حال  نکه عمومی 

افزایش سرمایه اساساز در صالحیت مجمو 

العاده است. بنابراین عبارت عمومی فوق

 باید حذف گردد.« حداک ر تا پایان سال مالی»

عالوه  در ماده فوق دو مهلت زمانی مقرر شده به

ماه پس از پایان سال 4حداک ر »است: مهلت اول 

مستندات  تسلیم  که این مهلت جهت «مالی

افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است و مهلت 

  «مهلت انقضای از پس ماه سه تا حداک ر»دوم 

در نظر گرفته شده است. در واقو  ثبتکه برای 

ماده غیر شفاف بوده و مشخص نیست  یا هر دو 

مهلت شرط نزم و ملزوم یکدینر هستند؟ اگر 

ینری های فوق رعایت شود ولی دیکی از مهلت

افتد؟ باید یی مال  رعایت نشود چه اتفاقی می

سال  سنوات قبل تا یی  شده  از ن

زمان تصاااویس مشااامول اعمال 

 است.
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زمانی واحد در نظر گرفته شود و بهتر است این 

 باشد. ثبتمال  

 ارائه»در متن ماده فوق مقرر شده است   -7

 امور اداره به سرمایه افزایش ثبت گواهی

 از پس ماه سه تا حداک ر مربوطه مالیاتی

 نکه این ؛ حال «اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای

مهلت برای اخذ مجوز ممکن است کافی نباشد 

لذا بهتر است مهلت یی سال مالی بعد در نظر 

 گرفته شود.

سی »به « بیست درصد تا»عبارت تغییر  -8

مطابق استاندارد دلیل این که  هب«. درصد

قانون  32حسابداری شماره سه و بند ژ ماده 

رفو موانو تولید؛ مالیات به نرخ صفر صرفاز در 

» بایست عبارت مورد در مد وجود دارد؛ لذا می

به عبارت « ها... ن قبل مالی سال سود از ...

و تغییر یابد. «  نهادر مد سال مالی قبل از »

جهت جلوگیری از « بیست درصد تا»عبارت 

سی »تشخیصی و تفسیربردارشدن موضو   به 

 .یابدتغییر « درصد
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هااای قااانون مالیات 143ماااده  12

معاااادل ده درصاااد مساااتقیم: 

در ماااد  ( از مالیاااات بااار10%)

حاصاال از فااروش کانهااایی کااه 

هااای کااانیی پذیرفتااه در بورس

رساد و ده شده و باه فاروش می

 ( از مالیاااات بااار%10درصاااد )

هایی کااه سااهام در مااد شاارکت

هاااااا بااااارای معاملاااااه در  ن

هااای داخلاای یااا خااارجی بورس

شااود و پاانج درصااد پذیرفتاه می

در ماااد  ( از مالیاااات بااار5%)

هااا  نهایی کااه سااهام شاارکت

باارای معاملااه در بااازار خااارج از 

باااورس داخلااای یاااا خاااارجی 

شاااود  از ساااال پذیرفتاااه می

پاااذیرش تاااا ساااالی کاااه از 

های فهرسااااااات شااااااارکت

هااا شااده در ایاان بورسپذیرفته

بااا  اندیااا بازارهااا حااذف نشااده

تأییااااد سااااازمان بخشااااوده 

 قااااانون (143) ماااااده :12 ماااااده

 زیاار شاارح بااه مسااتقیم هااایمالیات

 :شودمی اصالح

 درصاااد ده معاااادل -143مااااده »

 در مااااد باااار مالیااااات از( 10%)

 در هااا ن سااهام کااه هاییشاارکت

 از و اندشاادهپذیرفتااه  ساارمایه بااازار

 از کاااه ساااالی تاااا پاااذیرش ساااال

 شاادهپذیرفته هایشاارکت فهرساات

 پاااذیرش لغاااو بازارهاااا ایااان در

 و باورس ساازمان تأییاد باا اندنشده

. شاااودمی بخشاااوده بهاااادار اوراق

 باارای هااا ن سااهام کااه هاییشاارکت

 شااود پذیرفتااه هااابورس در معاملااه

 مااالی دوره پایااان در کهدرصااورتی

 بیساات حااداقل سااازمان تأییااد بااه

  زاد شاااناور ساااهام( %20) درصاااد

 برابااار دو معاااادل باشاااند داشاااته

 مالیااتی بخشاودگی از فاوق معافیت

 همچنااااین. شااااوندمی برخااااوردار

 مالیااات از( %10) درصااد ده معااادل

با تایید سازمان بورس و اوراق ...  »تغییر عبارت  -1

های با تایید بورس... »به عبارت « ...  بهادار

 «....  مربوطه

   :با عنایت به  نکه امور اجرایی در دلیل توجیهی

با »باید عبارت  ها قرار داردحیطه وظایف بورس

با »به عبارت « تایید سازمان بورس و اوراق بهادار

 .یابدتغییر  «ی مربوطههاتایید بورس

  نویس قانون بازار.پیش 12بازنویسی ماده  -2

 :با عنایت به اینکه کف عرضه به  دلیل توجیهی

گردد و اقتضای شرایط در بورس کان تعیین می

اصالح لذا گیرایی و شفافیت کافی دارد   ؛موضو 

 نویس پیش 12در ماده  متن و تعیین مرجو

نباید موجبات عرضه محصونت  .کفایت دارد

جهت رفو تکلیف را ها صرفاز بهتوسط شرکت

ای جهت ورود بایست اننیزهفراهم نمود بلکه می

بورس ایجاد کرد  لذا کلیه محصونت شرکت به 

بلغ کل فروش معافیت مالیاتی از مدرنظر گرفتن 

 تر است.شرکت  مناسس

متن تبصره  نویس؛پیش 12ماده الحاق تبصره به 

که  یدر صورت»: است پیشنهادی بدین شرح

بر کان مشمول یموضو  اوراق بهادار مبتن یکان

 قانون (143) ماده -12ماده

 زیر شرح به مستقیم هایمالیات

 :شودمی اصالح

 درصاد ده معاادل -143مااده»

در ماااد  بااار مالیاااات از 

 در  نهاا ساهام کاه هاییشرکت

ا و بازارهااای خااارج از هاابورس

 باااورس داخلااای و خاااارجی

 سااال از اندشااده پذیرفتااه

 از کااه سااالی تااا پااذیرش

پذیرفتااه  هایشاارکت فهرساات

 بازارهااهاا و بورس این شده در

 تأییاد باا اندشاده پاذیرش لغاو

 بخشاوده مربوطاه هاایبورس

 کااه هاییشاارکت .شااودمی

در  معاملاه بارای هاا ن ساهام

 زو بازارهااای خااارج ا هااابورس

 در شااود پذیرفتااه بااورس

 دوره پایااان در کااه صااورتی

ساازمان باورس  تأییاد باه ماالی

 بیسات حاداقل و اوراق بهاادار
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هایی کااااه شاااود. شااارکتمی

هااا باارای معاملااه در سااهام  ن

هااای داخلاای یااا خااارجی بورس

یااا بازارهااای خااارج از بااورس 

داخلاای یااا خااارجی پذیرفتااه 

شااود در صااورتی کااه در پایااان 

دوره مااالی بااه تأییااد سااازمان 

( %20حااداقل بیساات درصااد )

سهام شاناور  زاد داشاته باشاند 

هاااای بااار معافیتمعاااادل دو برا

فاااوق از بخشاااودگی مالیااااتی 

 .شااااااااوندبرخااااااااوردار می

 انتقااال و نقاال هاار از :1تبصااره 

 حاااق و الشااارکهسهم و ساااهام

 الشااارکهسهم و ساااهام تقااادم

 هاشاااارکت سااااایر در شاااارکا

 میاازان بااه مقطااوعی مالیااات

 ارزش (٪4) چهاااااار درصاااااد

 از. شااودمی وصااول  نهااا اساامی

 دیناااری وجاااه بابااات ایااان

در ماد نقال  بار مالیاات عنوانبه

 فااااروش از حاصاااال در مااااد باااار

 کاانیی هاایباورس در که کانهایی

 رساادمی فااروش بااه و شاادهپذیرفته

 از کااه سااالی تااا پااذیرش سااال از

 در شاادهپذیرفته کانهااای فهرساات

 باا اندشاده پاذیرش لغاو باورس این

 اوراق و بااااورس سااااازمان تأییااااد

 هار ازاء باه. شاودمی بخشاوده بهادار

 کانهااا فااروش افاازایش درصااد 10

 باااه مربوطاااه  کاااانیی باااورس در

 معافیات نارخ باه درصاد یای میزان

 افاازوده  درصااد 20 سااقف تااا فااوق

 .شود می

 باااه /از دارایااای انتقاااال :1 تبصاااره

 کاااانی بااارمبتنی ماااالی ابزارهاااای

 و باااورس عاااالی شاااورای مصاااوب

 گااااواهی جملااااه از)بهااااادار  اوراق

 هایصااااندوق و کااااانیی ساااا رده

 بار مالیاات قاانون شامول از( کانیی

 .باشندمی معاف افزوده ارزش

افزوده باشد  بر ارزش اتیپرداخت عوارض و مال

 یهادر بورس موضو   ن محصول معامالت اوراق

 اتیمشمول مال ییکان یهادر بورس ییکان

بار در  یی مزبور صرفاز یکان اتینخواهد بود. مال

پس از کسر  داریکان به خر یکیزیف لیزمان تحو

خواهد شد. سازمان بورس و  لوصو یاتیاعتبار مال

سازمان امور  یاوراق بهادار مکلف است با همکار

ظرف شش ماه سازوکار ثبت اوراق بهادار  یاتیمال

 لیمالی )در زمان تبد نیبر کان توسط اولیمبتن

 اتیاخذ مالبر کان( و  یکان به اوراق بهادار مبتن

 قاورا لی)در زمان تبد کان یینها رندهیگلیتحواز 

 یو برا نیتدو یانامهنیی  یبهادار به کان( را ط

 هئارا ییبه وزارت امور اقتصاد و دارا سیتصو

 .«.دینما

 زاد  شاناور ساهام %20 درصاد

 برابار دو معاادل  باشاند داشته

 بخشااودگی از فااوق معافیات

 د.ماای شااون برخااوردار مالیاااتی

از  درصاد ده معاادل همچناین

 از حاصال در ماد بار مالیاات

 در کااه کانهااایی فااروش

پذیرفتااه  کااانیی بورسااهای

 از رسادمی فاروش باه و شاده

 از کاه ساالی تاا پاذیرش ساال

پذیرفتااه  کانهااای فهرساات

 لغااو بااورس ایاان در شااده

 تأییااد بااا اندشااده پااذیرش

 بخشاوده مربوطاه هاایبورس

 باه کاانیی باورس در .شاودمی

 کال مبلاغ از درصد 10 هر ازاء

بااورس  در کانهااا فااروش

 ساال هار در مربوطاه کاانیی

 باه درصاد یای میزان به مالی 

 20 ساقف تاا فوق معافیت نرخ

 .شودمی افزوده درصد
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و انتقااال فااوق مطالبااه نخواهااد 

دهنااادگان ساااهام شاااد. انتقال

تقااااادم الشااااارکه و حقّسهمو

سااهام مکلفنااد قباال از انتقااال  

مالیااات متعلااق را بااه حساااب 

سااازمان امااور مالیاااتی کشااور 

 .واریاااااااااااز کنناااااااااااد

ادارات ثباات یااا دفاااتر اسااناد 

رساامی مکلفنااد در موقااو ثباات 

تغییرات یا تنظایم ساند انتقاال 

حسااس مااورد گااواهی پرداخاات 

مالیااااات متعلااااق را اخااااذ و 

مرباوط باه ثبات  ضمیمه پرونده

 .یاااااااا انتقاااااااال کنناااااااد

 هایشااااارکت در :2تبصاااااره 

 بااورس در شاادهپذیرفته سااهامی

 مشاامول سااهام صاارف اندوختااه

 ناایم ناارخ بااه مقطااو  مالیااات

 باه و باود خواهاد( ٪5/0) درصد

 دینااری مالیااات در ماادایاان 

 هاشااارکت. گیاااردنمی تعلاااق

 باارمبتنی انتقااال و نقاال :2تبصااره 

 عملیااات) اسااالمی بازخریااد توافااق

 و دولتاای بهااادار اوراق انااوا ( ری ااو

 معاااااف مالیااااات از غیردولتاااای

 .باشدمی

 انتقااال و نقاال هاار از -1تبصااره 

 حاااق و الشااارکهسهم و ساااهام

 الشااارکهسهم و ساااهام تقااادم

 هاشاااارکت سااااایر در شاااارکا

 میاازان بااه مقطااوعی مالیااات

 ارزش (٪4) چهاااااار درصاااااد

 از. شااودمی وصااول  نهااا اساامی

 دیناااری وجاااه بابااات ایااان

در ماد نقال  بار مالیات عنوانبه

و انتقااال فااوق مطالبااه نخواهااد 

دهنااادگان ساااهام شاااد. انتقال

تقااااادم الشااااارکه و حقّسهمو

سااهام مکلفنااد قباال از انتقااال  

مالیااات متعلااق را بااه حساااب 

سااازمان امااور مالیاااتی کشااور 

 .واریاااااااااااز کنناااااااااااد

ادارات ثباات یااا دفاااتر اسااناد 

رساامی مکلفنااد در موقااو ثباات 

تغییرات یا تنظایم ساند انتقاال 

حسااس مااورد گااواهی پرداخاات 

مالیااااات متعلااااق را اخااااذ و 
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د ظااارف سااای روز از مکلفنااا

تاری  ثبات افازایش سارمایه  ن 

را باااه حسااااب ساااازمان اماااور 

 .کنندمالیاتی کشور واریز

از هاار نقاال و  :مکاارر 143ماااده 

تقادم ساهام انتقال ساهام و حق

ها اعاااام از ایراناااای و شاااارکت

هااااا یااااا خااااارجی در بورس

بازارهااای خااارج از بااورس دارای 

مجااوز  مالیااات مقطااوعی بااه 

( %5/0درصاااد ) میااازان نااایم

ارزش فاااااااروش ساااااااهام و 

تقاادم سااهام وصااول خواهااد حق

شد و از این بابات وجاه دیناری 

در ماد نقال  عنوان مالیاات باربه

تقااادم و انتقاااال ساااهام و حق

افاازوده بر ارزشسااهام و مالیااات

خرید و فاروش مطالباه نخواهاد 

 .شد

هااا و بازارهااای کااارگزاران بورس

خارج از باورس مکلفناد مالیاات 

مرباوط باه ثبات  ضمیمه پرونده

 .یااااااا انتقااااااال کنناااااااد

 هایشااااارکت در -2تبصاااااره 

 بااورس در شاادهپذیرفته سااهامی

 مشاامول سااهام صاارف اندوختااه

 ناایم ناارخ بااه قطااو م مالیااات

 باه و باود خواهاد( ٪5/0) درصد

 دینااری مالیااات در ماادایاان 

 هاشااارکت. گیاااردنمی تعلاااق

د ظااارف سااای روز از مکلفنااا

تاری  ثبات افازایش سارمایه  ن 

را باااه حسااااب ساااازمان اماااور 

 .کنندمالیاتی کشور واریز

 بر مبتنی انتقال و نقل -3تبصره

 عملیات) اسالمی بازخرید توافق

 و دولتی بهادار اوراق انوا ( ری و

 معاف مالیات از غیردولتی

 . باشدمی

انتقال دارایی از/  و نقل -4تبصره 

 صندوق پروژه معاف از مالیات به

 .است نقل و انتقال
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را بااه هننااام هاار  یاااد شااده

دهنااده وصااول انتقااال از انتقال

شاااده از و باااه حسااااب تعیین

طاارف سااازمان امااور مالیاااتی 

کشور واریاز نمایناد و ظارف ده 

روز از تااااری  انتقاااال  رساااید 

را به هماراه فهرساتی حااوی  ن

تعااداد و مبلااغ فااروش سااهام و 

حق تقدم ماورد انتقاال باه اداره 

اماااور مالیااااتی محااال ارساااال 

 .کنند

تمااامی در ماادهای  :1صااره تب

گذاری در صااااندوق ساااارمایه

چهارچوب ایان قاانون و تماامی 

در مااااااادهای حاصااااااال از 

گذاری در اوراق بهاااادار سااارمایه

( 1( مااااد  )24موضاااو  بناااد )

قااااانون بااااازار اوراق بهااااادار 

جمهااااوری اسااااالمی ایااااران 

و در ماااادهای  1384مصااااوب 

حاصاال از نقاال و انتقااال ایاان 
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 اوراق یااا در ماادهای حاصاال از

هااااا از صاااادور و ابطااااال  ن

در مااد و  پرداخاات مالیااات باار

افازوده موضاو  مالیات بار ارزش

افاازوده قااانون مالیااات باار ارزش

معااااااف  2/3/1327مصاااااوب 

باشااااد و از باباااات نقاااال و می

انتقااال  نهااا و صاادور و ابطااال 

اوراق بهااادار یاااد شااده مالیاااتی 

 .مطالبه نخواهد شد

سااااود و کااااارمزد  :2تبصااااره 

صیصاای اوراق پرداختاای یااا تخ

( ایاان 1بهااادار موضااو  تبصااره )

ماااده بااه اساات ناء سااود سااهام و 

ها و سااود الشاارکه شاارکتسهم

گذاری هااااای ساااارمایهگواهی

ها  مشااروط بااه ثباات صااندوق

اوراق بهاااادار یااااد شاااده نااازد 

های قاباال سااازمان جاازء هزینااه

قبااول باارای تشااخیص در مااد 
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مشااامول مالیاااات ناشااار ایااان 

 .شوداوراق بهادار محسوب می

در صااورتی کااه هاار  :3تبصااره 

شااخص حقیقاای یااا حقاااوقی 

مقااایم ایاااران کاااه ساااهامدار 

شاااارکت پذیرفتااااه شااااده در 

بورس یاا باازار خاارج از باورس  

تقاادم خااود را در سااهام یااا حق

هااا یااا بازارهااای خااارج از بورس

بورس خاارجی بفروشاد  از ایان 

گوناااه مالیااااتی در بابااات هی 

 .ایران دریافت نخواهد شد

صااااااااندوق  :4تبصااااااااره 

گذاری مجاااااز بااااه ساااارمایه

گوناااه فعالیااات اقتصاااادی هی 

دیناااری خاااارج از مجوزهاااای 

صااااادره از سااااوی سااااازمان 

 .باشدنمی

نقاال و انتقااال اوراق  :5تبصااره 

بهااادار بااازارگردانی بازارگردانااان 

دارای مجااوز از سااازمان بااورس 
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و اوراق بهااااادار در بااااورس و 

فرابااورس از پرداخااات مالیاااات 

( %0/ 5)درصاااد  مقطاااو  نااایم

 .این ماده  معاف است

ماده 

 جدید

 اتیقانون مالاین بند به بند الف     

بر ارزش افزوده )مصوب سال 

 (یاسالم یمجلس شورا 1400

 یکه کان یدر صورت: الحاق گردد

بر کان یموضو  اوراق بهادار مبتن

 اتیمشمول پرداخت عوارض و مال

افزوده باشد  معامالت بر ارزش

در  موضو   ن محصول اوراق

 اتیمشمول مال ییکان یهابورس

 اتینخواهد بود. مال ارزش افزوده

بار در زمان  یی مزبور صرفاز یکان

 داریکان به خر یکیزیف لیتحو

 لوصو یاتیعتبار مالپس از کسر ا

خواهد شد. سازمان بورس و اوراق 

 یبهادار مکلف است با همکار

ظرف شش  یاتیسازمان امور مال

ماه سازوکار ثبت اوراق بهادار 
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مالی  نیبر کان توسط اولیمبتن

کان به اوراق  لی)در زمان تبد

بر کان( و اخذ  یبهادار مبتن

 یینها رندهیگلیتحواز  اتیمال

بهادار  قاورا لیکان )در زمان تبد

 نیتدو یانامهنیی  یبه کان( را ط

امور  وزیربه  سیتصو یو برا

 .دینما هئارا ییاقتصاد و دارا

و ثبت  سیتأسااا یبرا :20ماده  13

خاص فقط  یسااهام یهاشاارکت

 مهیاظهارنامه به ضم میتسل

ثباات  ریز ماادار  جو  مر بااه 

 خواهد بود: یها کافشرکت

شرکت که با -1 سنامه  سا به  دیا

 دهیسااهامداران رساا هیامضاااء کل

اظهارنامه مشاااعر بر  -2 باشاااد.

هام و گواه هیتعهد کل مهیسااا  نا

تأد یحاک یبانک مت  هیاز  قسااا

 ینقد

و پنج  یکمتر از سااا دیکه نبا  ن

شد. سهام با صد کل  اظهارنامه در

 شاارح بااه مکاارر 20 ماااده :13 ماااده

 الحااااق تجاااارت قاااانون باااه ذیااال

 :شودمی

 و ساااهام مکااارر: اناااوا  20مااااده »

 ساااهامی هایشااارکت الشااارکهسهم

 ( قااانون20) ماااده موضااو  خاااص

 و معاملااااااه قاباااااال تجااااااارت 

 هااابورس از هریاای در نویساایپذیره

 سااازمان منظااور باادین. باشااندمی

 سااه ظاارف بهااادار  اوراق و بااورس

 اباااال  و اصاااالح بهنسااابت مااااه 

 در معااامالت بااه مربااوط مقااررات

. نمایاادمی اقاادام هااابورس از هریاای

. زدیر یماده ساختار حقوق تجارت را به هم م نیا

 یهاالشرکه به شرکتعالوه بر  نکه سهم رایز

محدود اختصاص  تیو مسئول ینسب  یتضامن

 انیم زیماده اساساز وجه تما نیدارد  متن ا

 یسهام یهاعام و شرکت یسهام یهاشرکت

استفاده سوء جادیا تنموده و موجبا لیخاص را زا

 یماده ضرور نی. لذا حذف ادینمایرا فراهم م

 .است

 

طرح » سینوشیپ 13حذف ماده 

اصالح قانون بازار اوراق بهادار 

 .«رانیا یاسالم یجمهور
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با  هیکلی به امضااااا دیمذکور 

س شد. هرگاه دهیسهامداران ر  با

 به هیاز سااارما یقسااامت ایتمام 

تمام  ن  دیبا نقد باشدریصورت غ

 ن  میتقوو صااورت دهیگرد هیتأد

در اظهارنامه منعکس  ییبه تفک

که سهام  یدر صورت و شده باشد

 دیممتازه وجود داشااته باشااد با

 و موجبات  ن در ازاتیامت شاارح

 -3 شده باشد. منعکس اظهارنامه

 ایو بازرس  رانیمد نیانتخاب اول

بابازر  در دیساااان شااارکت که 

 یامضااا و به دیق یاصااورتجلسااه

 -4 باشد. دهیسهامداران رس هیکل

با  یو بازرس تیریقبول سمت مد

 .17ماده  ریبه قساامت اخ تیرعا

ذکااار ناااام روزنااااماااه  -5

 یکه هرگونه  گه یراننتشاااریک 

شک شرکت تا ت  نیاول لیراجو به 

مو ج م م مو در  ن  یعاااد یع

 منتشر خواهد شد.

 کشااور امااال  و اساانادثبت سااازمان

 بااه موظااف کشااورها ثباات مرجااو و

 اوراق و باااورس ساااازمان همکااااری

 مفاااد از قساامت  ن. اساات بهااادار

 اصااالح قااانونی نیحااه (21) ماااده

 مااااده تجاااارت  قاااانون از قسااامتی

 مااواد سااایر و تجااارت قااانون (102)

 نیحااه و تجااارت قااانون در مناادرج

 قااانون از قساامتی اصااالح قااانونی

 بااا مغااایر کااه قساامتی در تجااارت

 «گردد.می نس  است  ماده این
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صره شرا ودیق ریسا :تب که  یطیو 

و ثبت  لیتشک یقانون برا نیدر ا

 مقرر عام یساااهام یهاشااارکت

 یسهام یهااست در مورد شرکت

 نخواهد بود. هیالرعانزمخاص

 یساااهام یهاشااارکت :21 ماده

 ساااهام خود را توانندیخاص نم

 در فروش ای یساااینورهیپذ یبرا

توساااط  ایاابورس اوراق بهااادار 

انتشار  بهایو  ندیها عرضه نمابانی

هر نو  اقدام  ای و هیو اطالع ی گه

فروش سااهام خود  یبرا یغاتیتبل

 کااه از نیمبااادرت کننااد منر ا

 یهابه شااارکت مربوط مقررات

 نیکه در ا ینحوعام به یساااهام

 .ندینما تیقانون مذکور است تبع

 هایشاااارکت تمااااامی :14 ماااااده  14

 ها وزارتخانااااه تابعااااه و وابسااااته

 غیردولتاااای  عمااااومی نهادهااااای

 و بازنشسااااااتنی هایصااااااندوق

 شاادهپذیرفته هایشاارکت همچنااین

کلیه »بازنویسی ماده بدین شرح:  پیشنهاد -1

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت

های فرعی و زیرمجموعه و فرابورس و شرکت

 نها مکلف به عرضه محصونت خود از طریق 

واردی که های کانیی هستند. منر در مبورس

یه  :14ماده  کتشاااکل های ر

ته شاااده در بورس اوراق  پذیرف

هادار و  ایران و فرابورس تهران ب

زیرمجموعه های فرعی و شاارکت

 نها مکلف به عرضااه محصااونت 
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 از خاااارج بازارهاااای و هاااابورس در

 کلیاااه عرضاااه باااهمکلف باااورس

 در خاااااود تولیااااادی کانهاااااای

 مربوطااااه کااااانیی هااااایبورس

 .باشندمی

 تعهااادات انجاااام عااادم :1تبصاااره 

 حقاااوق تضاااییو منزلاااهبه ماااذکور

 مقااررات مشاامول و اساات عمااومی

 کانهاااای. شاااودمی  ن بااار حااااکم

 هاایبورس در پاذیرش قابلیات فاقد

 باورس ساازمان تشاخیص به کانیی

مناااافو ساااهامداران  بهاااادار اوراق و

 مااااده ایااان شااامول از شااارکت در

 اوراق و باااورس ساااازمان و خاااارج

 عاادم دنیاال اساات مکلااف بهااادار

 افشااااای را  ن پااااذیرش قابلیاااات

 .نماید عمومی

 هایشاااارکت : کلیااااه2تبصااااره 

 اخااذ امکااان ماااده  ایاان مشاامول

 و خریااااد تعهاااادی هااااایموقعیت

 مشااااتقه قراردادهااااای فااااروش

به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار 

قابلیت پذیرش و عرضه در بورس مربوطه 

نداشته باشند. پس از پذیرش کانها در 

های کانیی کلیه تولیدکنندگان کانهای بورس

پذیرفته شده مکلف به عرضه کانهای مذکور 

 «.های مربوطه هستنددر بورس

 هیکل»بدین شرح: پیشنهاد بازنویسی ماده  -2

شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یهاشرکت

 یفرع یهاخارج از بورس و شرکت یو بازارها

مجموعه  نها مکلفند  ندسته از  ریو ز

 صیمحصونت خود را که به تشخ

 تیقابل ییکان یهابورس رشیپذتیئه

را دارند   ییکان یهاو عرضه در بورس رشیپذ

 «.ندیرا در بورس مربوطه عرضه نما

 بدین صورت  بازنویسی مادهپیشنهاد  -3

های پذیرفته شده در بورس کلیه شرکت»

های فرعی و اوراق بهادار و فرابورس و شرکت

زیرمجموعه  نها مکلف به عرضه محصونت 

های کانیی هستند منر خود از طریق بورس

پذیرش در مواردی که به تشخیص هیئت

های کانیی قابلیت پذیرش و عرضه بورس

کانیی خود از طریق بورس های 

هساااتند. منر در مواردی که به 

سازمان بورس و اوراق  شخیص  ت

ضه در  بهادار قابلیت پذیرش و عر

شن شته با  د و یابورس مربوطه ندا

بر اساااس تشااخیص  ن سااازمان 

برخالف منافو عرضااه محصااول 

 .باشد شرکتسهامداران 

پاااذیرش کانهاااا در پاااس از 

هااااای کااااانیی کلیااااه بورس

کنناااااادگان کانهااااااای تولید

ف باه عرضاه پذیرفته شاده مکلا

هااای کانهااای مااذکور در بورس

 فاقاد کانهاای مربوطه هساتند.

 هااایبورس در پااذیرش قابلیاات

 سااازمان تشااخیص بااه کااانیی

کانهاااایی کاااه باااه  و باااورس

تشاااخیص  ن ساااازمان عرضاااه 

 نهااااا باااار خااااالف منااااافو 

 از ساااهامداران شااارکت اسااات

 و خاااارج مااااده ایااان شااامول
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 شااده پذیرفتااه کانهااای باارمبتنی

 را مربوطاااه کاااانیی هاااایبورس در

 بااازار باار حاااکم مقااررات مطااابق

 .دارند سرمایه

 بااازار توسااعه منظوربااه :3تبصااره 

 و کاااانیی هاااایبورس در مشاااتقه

 ناشاای یااا زیااان هزینااه بهااادار  اوراق

 عنوانبااه مشااتقه بااازار در فعالیاات از

 مالیاااااتی قبااااول قاباااال هزینااااه

 شود.می محسوب

 کانهاااایی از دساااته :  ن4 تبصاااره

 کااانیی هااایبورس  طریااق از کااه

 مالیااات پرداخاات از شااوندمی صااادر

 مالیااات قااانون (13) ماااده موضااو 

 گااواهی ارائااه بااا افاازوده ارزش باار

 کااانیی بااورس در معااامالت انجااام

 باارمبنی گماار  تاییااد و مربوطااه

 معااااف ماااذکور کاااانی صاااادرات

 .باشندمی

ها مکلفند نداشته باشند. دولت و وزارتخانه

کانهای پذیرفته شده در بورس را از نظام 

گذاری دستوری خارج نمایند. تبصره قیمت

گذاری دستوری مندرج مصادیق قیمت الحاقی:

قانون توسعه ابزارها و نهادهای  18در ماده 

مالی جدید که منجربه اخالل در نظام 

گردد  نیی میهای کاگذاری در بورسقیمت

توسط شورای عالی بورس احصاء و در اختیار 

 «.گیردصالح قرار میمراجو ذی

دو دغدغه و مشکل جدی وجود دارد: اول   -4

گذاری دستوری است. این موضو  قیمت

قانون توسعه ابزارها و  18موضو  در ماده 

به منظور تسهیل اجرای )نهادهای مالی جدید 

ارم قانون های کلی اصل چهل و چهسیاست

ی( وجود دارد فلذا باید از اینجا حذف اساس

گردد و دوم  موضو  مدیران متخلفی که 

محصونت خود را در قالس مکانیزم بازار به 

فروش نرسانده و به نرخ پایینی به شرکت 

فروشند و شرکت خریدار محصول دینری می

رساند؛ را در بازار  زاد به نرخ دلخواه بفروش می

م به پذیرش محصول در بورس کان چنانچه الزا

 بهااادار اوراق و بااورس سااازمان

 عااادم دنیااال اسااات مکلاااف

 افشااای را  ن پااذیرش قابلیاات

 انجاااام عااادم .نمایاااد عماااومی

 منزلااااهبه مااااذکور تعهاااادات

 و اساات عمااومی حقااوق تضااییو

  ن باار حاااکم مقااررات مشاامول

 شودمی

 بازار توسعه منظوربه -1تبصره

 و کانیی هایبورس در مشتقه

 ناشی یا زیان هزینه بهادار  اوراق

 عنوانبه مشتقه بازار در فعالیت از

 محسوب مالیاتی قبول قابل هزینه

 شود.می

 کانهایی از دسته  ن -2 تبصره

 کانیی هایبورس طریق از که

 مالیات پرداخت از شوندمی صادر

 مالیات قانون (10) ماده موضو 

 گواهی ارائه با افزوده ارزش بر

 کانیی بورس در معامالت انجام

 برمبنی گمر  تایید و مربوطه
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وجود داشته باشد و محصول طبق مکانیزم بازار 

به فروش برسد امکان استفاده از شرایط 

مربوطه ایجاد خواهد شد. بنابراین الحاق عبارت 

الزامی است « های فرعی زیرمجموعهشرکت»

ها که شرکت اصلی  نها زیرا برخی از شرکت

یت خود را در شده در بورس است فعالپذیرفته

کنند و الزام های فرعی خود تعریف میشرکت

به عرضه محصونت در بورس کان شامل  نها 

گردد. لذا درنظر گرفتن الزام فوق برای نمی

های بورسی و فرابورسی  شرکت کلیه شرکت

 های فرعی و زیرمجموعه  نها نیاز است 

 نویس قانون بازارپیش 14ماده  2حذف تبصره  -5

 .ین که موضو  مطروحه بدیهی استبه دلیل ا

ای درخصوص پوشش موضو  الحاق ماده -6

 گذاری دستوری و تعیین مرجو صالحقیمت

 18گذاری دستوری در ماده موضو  قیمت -7

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 

منعکس شده است. درخصوص این موضو  

صالحیت شورای رقابت نیز حائز اهمیت است. 

دیوان عدالت اداری  این شورا مطابق  رای 

صالحیت تنظیم قیمت را دارد فلذا فاقد 

 معاف مذکور کانی صادرات

 .باشندمی
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صالحیت تعیین قیمت است. درنهایت  الحاق 

ای درخصوص پوشش این مطلس و تعیین ماده

 مرجو صالح نزم است.

 کلیااااه و نفاااات : وزارت15 ماااااده  15

 ایاان تابعااه و وابسااته هایشاارکت

 کلیاااه عرضاااه مکلفناااد وزاتخاناااه

 اصاالی  از اعاام نفتاای هااایفر ورده

 منظاور باه را هاافر وده ساایر و وی ه

 از صاارفاز دریااایی و زمیناای صااادرات

 انجااام ایااران اناارژی بااورس طریااق

 هایعرضااه کلیااه همچنااین. دهنااد

 از بایسااتی نیااز خااام نفاات زمیناای

 .گیرد انجام بورس طریق

 کلیااااه و نفاااات وزارت :1 تبصااااره

 مکلفنااااد  ن تابعااااه هایشاااارکت

 از هریااای باااه تحاااویلی خاااورا 

ها  پتااارو پانیشاااناه ها پانیشاااناه

 جدیدانحااااادا   هایپانیشاااااناه

 جدیااد ظرفیاات ایتوسااعه هاایطرح

 موجااااااااود  هایپانیشااااااااناه

 و کوچاااااااای هایپانیشااااااااناه

به موضو   نویسپیش 15اختصاص ماده  -1

و اختصاص « ها و نهادهای دولتیوزارتخانه»

های شرکت»به  نویسپیش 14ماده 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و 

های فرعی و زیرمجموعه شرکتفرابورس و 

  نویسپیش 15و بازنویسی صدر ماده «  نها

ها  نهادهای تمامی وزارتخانه»به شکل ذیل: 

غیردولتی   عمومی نهادهای دولتی و

های بازنشستنی و شرکت هایصندوق

کلیه محصونت  نها  مکلفند  تابعه و وابسته

های کانیی عرضه بورس طریق از خود را

نمایند. منر در مواردی که به تشخیص 

سازمان بورس و اوراق بهادار قابلیت پذیرش 

 «و عرضه در بورس مربوطه را نداشته باشند.

نبوده و سیاق ننارش متن ماده مطلوب  -2

فلذا با   ورد.موجبات ابهام را فراهم می

متن و حصول ارش محوریت تغییر شیوه نن

به  نویسپیش 15ماده حداک ر شفافیت 

ها  تمامی وزارتخانه -15ماده

 نهادهای نهادهای دولتی و

 هایغیردولتی  صندوق عمومی

 های وابستهبازنشستنی و شرکت

 نها  مکلفند کلیه  تابعه و

 طریق از محصونت خود را

های کانیی عرضه نمایند. بورس

مواردی که به تشخیص منر در 

سازمان بورس و اوراق بهادار 

قابلیت پذیرش و عرضه در بورس 

 مربوطه را نداشته باشند.

 و داخلی فروش -1 تبصره

 تولیدی محصونت کلیه صادراتی

 و پتروشیمی هایشرکت

از جمله محصونت  پانیشناهی

ها که جهت تولیدی این شرکت

تأمین نیاز داخل کشور به شرکت 

پخش و پانیش فروخته ملی 
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 و ماانظم صااورتبه را هاپتروشاایمی

 ماهانااه عرضااه تناااوب بااا مسااتمر

حسس مورد از طریاق باورس انارژی 

 یاااا باااورس کاااانی ایاااران عرضاااه

 وجاااوه دریافااات ضااامن و نمایناااد

 ملای توساعه صاندوق ساهم مذکور 

 .نمایند پرداخت را

 از یکااای باااه : تساااویه2 تبصاااره

 و بااورس مصااوب تسااویه هایشاایوه

 مجاااز کنندهعرضااه تشااخیص بااه

 .است

 و نفاااااااات وزارت :3 تبصااااااااره

 مجازنااااد  ن تابعااااه هایشاااارکت

 هاایفر ورده خاام  نفات پایاه قیمت

 سااایر و ویاا ه اصاالی  از اعاام نفتاای

 و داخلاای مقاصااد باارای هااافر وده

 هاااایقیمت مبناااای بااار صاااادراتی

 مشااتقه قراردادهااای شااده کشااف

 سررسااید در ایااران اناارژی بااورس

 .نمایند اعمال مرتبط فعال

و « ها و نهادهای دولتیوزارتخانه»موضو  

های شرکت»به موضو   پیشنهادی 15ماده 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و 

و زیرمجموعه های فرعی فرابورس و شرکت

 اختصاص یافت.«  نها

 15ماده  2و  1های حذف تبصره -3

 .نویسپیش

انشاره در های فوقعلت تعیین حکم تبصرهبه

ها زائد صرهمقررات و ضوابط پیشین بورس؛ تب

درخصوص نحوه پرداخت  1 هستند. ایضاز تبصره

سهم صندوق توسعه ملی با ابهام مواجه است و 

نویس قانون به دلیل تکرار مکررات پیش 2تبصره 

 .بازار زائد است

 به دلیل بدیهی بودن. 3حذف تبصره  -4

 نویسپیش 15ماده  4اصالح عبارت تبصره  -5

 1عنوان تبصره و ثبت متن تبصره فوق به

 فروش »  به شرح ذیل: نویسپیش 15ماده 

 تولیدی محصونت کلیه صادراتی و داخلی

پانیشناهی از  و پتروشیمی هایشرکت

ها که جمله محصونت تولیدی این شرکت

جهت تأمین نیاز داخل کشور به شرکت ملی 

 هایبورس طریق از صرفاز شود می

 و گیردمی انجام مربوطه کانیی

توسط  گذاریقیمت مشمول

 سایر .بود نخواهد دولت

 هایشرکت تولیدی محصونت

 که و پانیشناهی پتروشیمی

 این توسط راساز نیز مینردد صادر

صادراتی  رینگ در شرکتها

عرضه  مربوطه کانیی هایبورس

 .رسدمی فروش به و شده

 اشخاص که صورتی در -2 تبصره

 منظور به حقوقی و حقیقی

 تولیدی صادرات محصونت

 و پتروشیمی هایشرکت

این  خرید به اقدام پانیشناهی

 صادراتی رینگ در محصونت

 حواله نمایند  کانیی هایبورس

 بورس تاییدشده توسط خرید

 صادرات مجوز منزله به مربوطه

 گمرکات و بوده محصول  ن
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 و داخلااااای فاااااروش :4 تبصاااااره

 تولیاادی محصااونت کلیااه صااادراتی

 و پتروشااااااایمی هایشااااااارکت

 طریااااق از صاااارفاز پانیشااااناهی

 انجااام مربوطااه کااانیی هااایبورس

 گااذاریقیمت مشاامول و گیااردمی

 .بود نخواهد دستوری

 تعهااادات انجاااام عااادم :5 تبصاااره

 حقاااوق تضاااییو منزلاااهبه ماااذکور

 مقااررات مشاامول و اساات عمااومی

 .شودمی  ن بر حاکم

 از صرفاز شود ش و پانیش فروخته میپخ

 انجام مربوطه کانیی هایبورس طریق

توسط  گذاریقیمت مشمول و گیردمی

 تولیدی محصونت سایر .بود نخواهد دولت

 که و پانیشناهی پتروشیمی شرکتهای

 هاشرکت این توسط راساز نیز مینردد صادر

 کانیی هایصادراتی بورس رینگ در

 به گیرد یامی قرار معامله مورد مربوطه

  «رسد.می فروش

و جاینزین « دستوری»پیشنهاد حذف واژه  -6

ارائه « توسط دولت»نمودن  ن با عبارت 

  گردید.

  به نویسپیش 15الحاق تبصره به ماده  -7

 حقیقی اشخاص که صورتی در»شرح ذیل: 

 صادرات محصونت منظور به حقوقی و

 و پتروشیمی شرکتهای تولیدی

 این محصونت خرید به اقدام پانیشناهی

 نمایند  کانیی بورسهای صادراتی رینگ در

 بورس تاییدشده توسط خرید حواله

  ن صادرات مجوز منزله به مربوطه

 کشور نمیتوانند گمرکات و بوده محصول

 صادرات مانو توانندکشور نمی

 .گردند فوق محصونت

ایفااای الزامااات  عاادم -3 تبصااره

ماااااذکور در ایااااان مااااااده و 

 منزلااااه های  ن بااااهتبصااااره

 و اساات عمااومی حقااوق تضااییو

  ن باار حاااکم مقااررات مشاامول

 .شودمی
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« .گردند فوق محصونت صادرات مانو

نویس قانون پیش 15ماده  2عنوان تبصره به

ی اعضای کمیته دغدغهرفو به دلیل  بازار

 درخصوص صادرات محصونت 

حذف و « انجام تعهدات مذکور»عبارت  -8

ایفای الزامات مذکور در این ماده و »عبارت 

جاینزین و متن تبصره « های  نتبصره

اخیرانشاره بدین صورت اصالح گردید: 

ایفای الزامات مذکور در این ماده و  عدم»

 حقوق تضییو نزلهم تبصره های  ن به

  ن بر حاکم مقررات مشمول و است عمومی

 .شودمی

 اوراق و باااورس ساااازمان :16 مااااده  17

 اساسااانامه اسااات مکلاااف بهاااادار

 بااازار حقیقاای سااهامداران کااانون

 از ماااه سااه ماادت ظاارف را ساارمایه

 تصاویس باه و تهیاه قاانون این ابال 

 بهااادار اوراق و بااورس عااالی شااورای

 .برساند

 اوراق بااورس عااالی شااورای تبصااره:

 حااداک ر ظاارف اساات مکلااف بهااادار

مخالفت با تشکیل کانون سهامداران حقیقی . 

به  نویس قانون بازارپیش 16پیشنهاد حذف ماده 

 دنیل ذیل:

سازمان بورس و اوراق بهادار  فیاز وظا یکی -1 

دفا  از سهامداران خرد است.   العمومیعنوان مدعبه

با  یدولتریغ ینهاد عموم ییعنوان سازمان بورس به

مختلف  ینظارت بر نهادها ییو توانا نیاشراف بر قوان

باشد. یحافظ منافو عموم م یصورت تخصصهب

کانون  ییبا داشتن  عموم مردم نا گاه صرفاز نیبنابرا

به دنیل مطروحه با  -16ماده

تشکیل کانون سهامداران حقیقی 

مخالفت گردید لیکن در صورت 

تغییر تصویس ماده به شرح ذیل 

 نماید.

 بهادار اوراق و بورس سازمان 

 کانون اساسنامه است مکلف

 را سرمایه بازار حقیقی سهامداران

 این ابال  از ماه سه مدت ظرف
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 اساساانامه تصااویس از پااس ماااه سااه

 کااانون اسااتقالل رعایاات مااذکور  بااا

 اعااالم بهنساابت حقیقاای سااهامداران

 دعااوت انجااام و عضااویت فراخااوان

 مجماااو اولاااین برگااازاری بااارای

 .نماید اقدام مذکور کانون عمومی

حقاق ا یی  توانانیمجزا بدون تخصص و اشراف بر قوان

 یبرا یابزار حقوق خود را ندارند و عمدتاز

اگر ساختار  .رندیگیخاص قرار م یااستفاده عدهءسو

از عموم  تیحما ی ن پاسخنو یسازمان و حکمران

 نیاصالحات نزم در ا دیبا ستیگذاران نهیسرما

و مصلحت  استیس -2 ساختار رخ دهد.

 یگذارهیسرما قی  تشوهیدر بازار سرما یگذارهیسرما

بدون  یقیحق یگذارهیسرما یی است. میرمستقیغ

 یبرا یصرف وقت کاف ایداشتن تخصص و سواد 

 یلیتحل میها و نداشتن ساختار و تشرکت یبررس

 یگذارهیسرما ییها توانارصد کل شرکت یبرا

 ریمس نیدر ا نیرارا ندارد. بناب نهیبه ییعقال

مرتبط به  یها و نهادهاکانون ستیبایم

گردد. ورود عموم  تیتقو میمستقریغ یگذارهیسرما

 یحام یساختارها تیو تقو میصورت مستقهمردم ب

م ل کانون سهامداران  میمستق یگذارهیسرما

 یهارا با درخواست هیبازار سرما صرفاز یقیحق

روبرو  هیابازار سرم زمیدر خصوص مکان یتخصصریغ

 تیاز بازار حما هایچرا حقوق م الز کند.یم

 نییپا ی!؟ چرا بازارگردانفروشندیکنند!؟ چرا مینم

 یاظهارنظرها ریسا ای فروشدیو بان م خردیم

 به وجهت تصویس تهیه قانون

 بهادار اوراق و بورس عالی شورای

 .پیشنهاد بدهد

 اوراق بورس عالی شورای -تبصره

 حداک ر ظرف است مکلف بهادار

 اساسنامه تصویس از پس ماه سه

 کانون استقالل رعایت مذکور  با

 اعالم به نسبت حقیقی سهامداران

 دعوت انجام و عضویت فراخوان

 مجمو اولین برگزاری برای

 .نماید اقدام مذکور کانون عمومی
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سازوکار  -3. هیو نامربوط به بازار سرما یکارشناسریغ

 ن   یشده برا فیتعر تیانتخاب ارکان و موضو  فعال

اصالح  یارائه شده برا یقبل سینوشیاگر مشابه پ

 نیا تیزاست. شمولسیقانون بازار باشد قطعاز  س

قدرت و  یهانفوذ کانون یبرا یمحمل  کانون

کانون را از  نیاست که قطعاز ا یاسیس یهاانیجر

 سیو سبس  س نمودهخود منحرف  یاهداف ذات

فعانن بازار و از جمله سهامداران  هیرساندن به کل

 1384ن مصوب کانون در قانو لیتشک -4 خواهد بود.

 یی لیتشک حیمشخص خود را دارد و تصر ریمس

در قانون  یقیم ل کانون سهامداران حق  کانون خاص

 ای یفعل یهاکانون در ضمن در .ستیچندان موجه ن

  نرید سیمحتمل قابل تاس یتخصص یهاکانون

و  رهیمدتیئه ناهیبه جا دنیو رس یریعضوگ ند یفر

تجربه  ازمندیاست که ن یند یفر یدارا  ن تیریمد

دهننان از أیر ریها در  ن حوزه و شناخت ساسال

 یند یفر یاست. افراد مزبور ط طیافراد واجد شرا

 یو عموم یبه لحا  تخصص تیصالح دییتا

کانون سهامداران  یبرا یامکان نیاما چن ؛شوندیم

 -5 از افراد وجود ندارد. یریاز تعداد ک  یقیحق

از حقوق خود در هر سهم از  یاسهامداران حرفه
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. به کنندیدفا  م یقانون یمجامو و راهکارها قیطر

به  گذارانهیسرما ییعدم تفک دی ینظر م

و  یاحرفه گذارانهیو سرما یگذاران عادهیسرما

دو نو   نیا یکانون مشتر  برا یی جادیا

 نموجس بروز تضاد منافو در کانو ؛گذارانهیسرما

 یگذاران عادهیبه سرما یمذکور شده و کمک

که  شودیم دیشد و همچنان تأک نخواهد یاحرفهریغ

 قیاز طر یعاد گذارانهیبهتر است حقوق سرما

 شود. یرینیسازمان بورس و اوراق بهادار پ

 امری .استچنین کانونی هرج و مرج  تشکیل نتیجه

امکان انجام و دستیابی  کنونی هایکانون توسط که

 سهامداران کانون طبیعتاز از طریقبه  ن نباشد 

قابلیت انجام و دستیابی نخواهد داشت. ثانیاز   حقیقی

گیرندگان امکان تشکیل کانون برای تمامی خدمت

بازارهای مالی وجود دارد؛ درچنین فرضی 

ها  کانون هایی مانند: کانون مشتریان بانیکانون

مشتریان بیمه و .... خواهیم داشت که در عمل فاقد 

کارایی و تأثیر مناسس خواهند بود. ثال از  مشتریان از 

دو طریق اقدام به استیفای حقوق قانونی خود 

نمایند؛ که طریق اول  ریزساختارها هستند که می

ها فراهم است و راه دسترسی به  نها از طریق کانون
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دوم  استیفای حقوق از راه قانون تجارت است. حال 

تریان برای استیفای  نکه کانون فوق دسترسی مش

ی سیاسی  ورد. رابعاز  فضایحقوق ایشان را فراهم نمی

ایجاد خواهد شد که رسالت اصلی کانون سهامداران 

حقیقی در چنین فضایی به فراموشی س رده خواهد 

مدیره  شد. خامساز  سازوکار انتخاب اعضای هیئت

عضوگیری و انتخاب و تعیین رهبر چنین کانونی 

این ابهام موجبات تضرر سهامداران را معین نیست و 

عالوه نداشتن  گاهی و سواد  ورد. بهفراهم می

  سیس های اخیر موجس ورودحقوقی پایین در سال

سرمایه  بازار شده است. سرمایه بازارای بر گسترده

های هننفتی درجهت های کنونی هزینهدر سال

 گاهی بخشیدن به افراد متحمل شده است و درواقو 

به بدنه بازار وارد  یادگیری منحنی ازسیبی جدی  

شده است. گسترش چنین  سیبی از طریق تشکیل 

های هل هزینیهای مختلف  موجبات تحمکانون

 بیشتر را فراهم خواهد کرد.

 


