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پیش نویس اصالح قانون بازار اوراق بهادار

باسمه تعالی

پیش نویس اصالح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  ۱۳۸۴مجلس
شورای اسالمی
خردادماه ۱۴0۱

ماده  -1اصطالحات و واژههای ماده ( )1قانون به شرح زير اصالح و مابقی تعاريف كما فیالسابق معتبر
میباشند.
 در بند  15عبارت «شخص حقوقی است كه با اخذ مجوز الزم با تعهد به افزايش نقدشوندگی و تنظيم عرضهو تقاضای اوراق بهادار معين و تحديد دامنه نوسان قيمت آن ،به داد و ستد آن اوراق میپردازد ».جايگزين
تعريف «بازارگردان» میشود.
 در بند  20عبارت «نهاد مالی است كه منابع مالی حاصل از انتشار و يا فروش گواهی سرمايهگذاری را درموضوع فعاليت مصوب خود سرمايهگذاری میكند و مالکان آن به نسبت سرمايه گذاری خود ،در سود و زيان
صندوق شريکاند ».جايگزين تعريف صندوق سرمايهگذاری میشود .بند «ه» ماده  1قانون توسعه ابزارها و
نهادهای مالی مصوب  1388نسخ میگردد.
 در بند  32عبارت «و يا كاالی پذيرفتهشده در بورسهای كااليی» بعد از عبارت «يا ناشر آن» الحاق میگردد. -34مؤسسه حسابرسی معتمد :سازمان حسابرسی ،موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی يا موسسات
حسابرسی خارجی است كه بر اساس مصوبات شورا ،مورد پذيرش قرار گرفته و نام آن در فهرست مؤسسات
حسابرسی معتمد سازمان درج میشود.
 -35واحد سرمايه گذاری :يکی از انواع اوراق بهادار است كه توسط صندوق سرمايه گذاری صادر و كوچکترين
جزء سرمايه صندوق سرمايه گذاری محسوب می شود.
 -36گواهی سرمايهگذاری :اوراق بهاداری است كه توسط صندوق سرمايهگذاری صادر شده و در ازای سرمايه
گذاری اشخاص در صندوق با تعيين مشخصات صندوق و سرمايهگذار و مبلغ سرمايهگذاری به آنها ارائه میشود.
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 -37اشخاص تحت نظارت :عبارت است از تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی به همراه مديران آنها كه هر گونه
مجوز ،گواهينامه و يا تاييديه برای تاسيس و يا فعاليت در بازار بورس و اوراق بهادار را از شورا يا سازمان اخذ
نموده باشند .ناشران اوراق بهادار ،تشکلهای خودانتظام ،نهادهای مالی بازار بورس و اوراق بهادار ،موسسات
حسابرسی معتمد و ارزشيابان موضوع اين قانون و شخصيت حقيقی مديران آنها شامل مديرعامل و اعضای
هيأت مديره و يا مقامات همتراز آنها از جمله مصاديق اشخاص تحت نظارت هستند.
 -38فعاليت حرفهای :هر گونه فعاليتی است كه بر اساس قوانين و مقررات اختصاصی حاكم بر بازار سرمايه
انجام شود.
-39قانون :قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ايران مصوب سال  1384مجلس شورای اسالمی»
 -40كميته فقهی :كميتهای است كه به موجب اين قانون به منظور حصول اطمينان از انطباق ضوابط،
دستورالعملها ،بخشنامهها و عمليات بازار بورس و اوراق بهادار با موازين فقه اسالمی ،ايجاد میشود.
 -41هيات نظار :هياتی است كه به موجب اين قانون به عنوان بازوی نظارتی شورا تاسيس میشود.
ماده -2عبارت «همچنين به منظور حصول اطمينان از انطباق ضوابط ،دستورالعملها ،بخشنامهها و عمليات
بازار بورس و اوراق بهادار با موازين فقه اسالمی ،كميته فقهی بر اساس اين قانون ايجاد میشود ».به ذيل ماده
 2قانون الحاق میشود.
ماده -3اعضای شورا موضوع ماده  3قانون به شرح زير اصالح میگردد .همچنين تبصرههای اين ماده نسخ و
تبصرههای ذيل الحاق میشود.
 - 1وزير امور اقتصادی و دارايی به عنوان رئيس شورا
 - 2يکی از وزيران به انتخاب هيات وزيران
 -3رئيس كل بانک مركزی يا معاون اقتصادی وی
 - 4رئيس سازمان به عنوان دبير شورا
 -5دادستان كل كشور يا نماينده وی
 - 6يک نفر خبره مالی به نمايندگی از كانونها
 -7سه نفرخبره مالی مشتمل بر يک نفر متخصص حقوق بازار سرمايه منحصراً از بخش غيردولتی به پيشنهاد
شورا و تصويب هيات وزيران
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 -8يک نفر خبره مالی با معرفی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون
 -9يک نفر خبره مالی منحصرا از بخش غيردولتی به پيشنهاد بورسها
 -10دونفر از نمايندگان مجلس شورای اسالمی با معرفی كميسيون اقتصادی به عنوان ناظر.
تبصره -1خبرههای مالی عضو شورا موضوع بندهای  6تا 9اين ماده بايد حايز شرايط زير باشند:
 -1تابعيت جمهوری اسالمی ايران و نداشتن تابعيت مضاعف و عدم اقامت در خارج از كشور؛
 -2عدم سوءپيشينه كيفری؛
 -3عدم محکوميت قطعی انتظامی از بند «د» به بعد موضوع ماده ( )9قانون رسيدگی به تخلفات اداری و
اصالحات بعدی آن (مصوب سال )1371؛
تبصره -2اعضای شورا نمیتوانند از ميان كاركنان و يا مديران سازمان ،دبير كل ،مديران و اعضای هيات مديره
نهادهای مالی ،ناشران و يا تشکلهای خود انتظام انتخاب شوند.
تبصره -3اعضای شورا به اشخاص موضوع ماده  3قانون رسيدگی به دارايی مقامات ،مسئوالن و كارگزاران
جمهوری اسالمی ايران مصوب  1394مجمع تشخيص مصلحت نظام الحاق می گردند.
تبصره -4نحوه برگزاری جلسات عادی و فوق العاده شورا به موجب دستورالعملی است كه به تصويب شورا
میرسد.
تبصره -5دبير شورا موظف است مصوبات شورا را همزمان با ابالغ رئيس شورا از طريق تارنمای سازمان مطابق
با قانون انتشار و دسترسی آزاد اطالعات مصوب سال  1387منتشر كند .مصوبات محرمانه از جمله مصوباتی
كه انتشار آنها منجر به نقض حريم خصوصی يا اسرار تجاری اشخاص يا مؤثر بر امنيت ملی و اسرار حاكميتی
باشد ،با تصويب شورا منتشر نمیشود.
تبصره -6دوره عضويت خبرههای مالی عضو شورا دو سال است و حداكثر برای يک دوره متوالی قابل تمديد
است.
تبصره -7خبره مالی ،هر شخص حقيقی است كه فارغ التحصيل مقطع دكتری در يکی از رشتههای مديريت
مالی ،علوم اقتصادی ،حقوق يا حسابداری و آشنا به بازار سرمايه و يا دارای مدرك كارشناسی ارشد در رشتههای
مزبور و حداقل دارای 10سال سابقه كاری در شركتها يا سازمانهای اقتصادی دولتی و غيردولتی از قبيل
نهادهای مالی ،ناشران و سازمان باشد.
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ماده  -4ماده  3مکرر قانون به شرح زير الحاق میگردد:
به منظور نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانين و مقررات توسط سازمان و دريافت و بررسی شکايت از سازمان،
هيئت نظار مشتمل بر  3نفر خبره مالی به پيشنهاد رئيس شورا و تصويب شورا تشکيل میشود .اين هيئت
ذيل شورا قرار دارد و حداقل هر سه ماه يکبار به شورا گزارش میدهد .يک نفر از اعضای هيئت نظار متخصص
در امور حقوقی است.
تبصره  -1اعضای هيئت نظار نبايد دارای هرگونه ارتباط كاری و مالی از جمله رابطه استخدامی ،مشاورهای،
حسابرسی با سازمان باشند.
تبصره -2رئيس هيئت نظار به انتخاب اكثريت اعضای هيئت و با حکم رئيس شورا منصوب میشود.
تبصره  -3حقوق و مزايای اعضای هيئت نظار از محل درآمدهای سازمان پرداخت میشود.
تبصره -4هيئت نظار مجاز است به منظور انجام وظايف قانونی خود از مشاوره خبرگان استفاده كند كه جبران
خدمات آن از محل بودجه سازمان است.
تبصره -5مدت عضويت اعضای هيات  3سال است كه برای يک دوره متوالی نيز قابل تمديد است.
تبصره .6خبره مالی موضوع اين ماده دارای همان شرايطی است كه در تبصره  7ماده  3اين قانون اشاره شده
است.

ماده  -5وظايف شورا موضوع بندهای  14 ،13 ،5 ،4و  15ماده  4قانون از عداد وظايف شورا خارج و به وظايف
و اختيارات سازمان موضوع ماده  7قانون الحاق می گردد .بند  10ماده  4قانون از عداد وظايف شورا خارج
میگردد .وظايف ذيل به وظايف شورا الحاق میگردد.
 اخذ تصميم نسبت به گزارشهای هيئت نظار موضوع ماده  4اين قانون.تعيين حقوق و مزايا و بودجه هيئت نظار.-تغيير در اساسنامه و تشکيالت سازمان.

ماده  -6در ماده  6قانون ،عبارت «رشته مالی» به «حوزه مالی» تغيير میيابد .عبارت «و حکم رئيس جمهور
انتخاب میشوند ،».جايگزين عبارت «و با تصويب شورا انتخاب میشوند .رئيس شورا حکم اعضای هيأت مديره
را صادر میكند ».میشود.
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ماده  -7در بندهای  5و  6ماده  7قانون ،بعد از عبارت "تأسيس" عبارت "و فعاليت" الحاق میگردد .همچنين
بند  22و تبصرههای زير به ماده  7قانون الحاق میگردد:
-22آموزش و فرهنگسازی در بازار سرمايه
تبصره  1الحاقی  -شورا موظف است در بودجه ساالنه سازمان درصدی را به موضوع بند  22اين ماده اختصاص
دهد.
تبصره  2الحاقی -سازمان موظف است با گذشت حداكثر چهار ماه از پايان سال مالی خود و پس از تصويب
صورتهای مالی حسابرسی شده در شورا ،نسبت به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورتهای مالی
حسابرسی شده و گزارش عملکرد ساالنه و صورتهای مالی خود و اشخاص حقوقی تابعه به عموم از طريق
تارنمای رسمی سازمان اقدام نمايد.
تبصره  3الحاقی -سازمان مکلف است حداكثر  6ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون ،سامانه مجوزدهی در
بازار سرمايه را راه اندازی كند .اين سامانه به طور شفاف مراحل اخذ مجوز ،زمانبندی پاسخدهی به متقاضی،
مدارك مورد نياز برای هر مجوز ،دليل رد درخواست اعطای مجوز به متقاضی و ساير موارد مشابه را برای
تمامی انواع مجوزهای اعطايی از طرف نهاد صادركننده مجوز برای متقاضيان اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی
ارائه میكند .مفاد اين حکم نافی احکام قانون اصالح مواد  1و  7قانون اجرای سياستهای كلی اصل چهل و
چهارم ( )44قانون اساسی و اصالحات بعدی آن مصوب سال  1399و قانون تسهيل صدور مجوزهای كسبوكار
مصوب سال  1400مجلس شورای اسالمی نيست.

ماده  -8ماده  9قانون نسخ و متن و تبصرههای زير جايگزين آن میشود .تبصرههای ماده  9قانون كمافی
السابق معتبر است.
«رئيس هيأت مديره سازمان از بين اعضاء هيأت مديره به پيشنهاد اعضاء و تاييد هيئت وزيران و حکم رئيس
جمهور برای مدت سی ماه تعيين خواهد شد.
تبصره 3الحاقی -عزل رئيس سازمان با حکم رئيس جمهور و عزل ساير اعضای هيات مديره با تصويب شورا
صورت میپذيرد.
تبصره 4الحاقی -اعضای هيئت مديره سازمان تا دوسال بعد از اشتغال خود در سازمان ،مجاز به استخدام،
حسابرسی ،ارائه مشاوره و يا هر خدمت ديگری به نهادهای مالی ،ناشران ،بانيان ،حسابرسان معتمد سازمان،
بورسها و كانونها و هر شخص حقوقی يا حقيقی كه پيشتر تحت نظارت سازمان بوده اند ،نيستند .هر يک از
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اعضای هيئت مديره به مدت دوسال مشمول دريافت  %70حقوق و مزايای عضو جايگزين وی در هيئت مديره
سازمان است .اين منابع از محل بودجه سازمان پرداخت میشود .اين حکم برای اعضای هيئت مديره كه عضو
هيئت علمی دانشگاهها هستند و همچنين اعضايی كه خارج از نهادهای مورد اشاره در اين تبصره رابطه
استخدامی و كاری داشته و يا مشغول به كار میشوند ،مجرا نيست.
تبصره 5الحاقی -رئيس سازمان بعنوان عضو شورای پول و اعتبار با حق رای تعيين میشود.
تبصره  6الحاقی -رئيس سازمان بدون حق رای در جلسات هيئت دولت با موضوعات مرتبط با بازار سرمايه،
حضور می يابد.
تبصره 7الحاقی-دبير هيات دولت موظف است حداقل يک هفته قبل از جلسات مرتبط با بازار سرمايه از رئيس
سازمان بورس دعوت بعمل آورد».

ماده -9متن زير به عنوان تبصره به ماده  10قانون الحاق میگردد:
«رئيس هيأت مديره سازمان و يکی از اعضای هيات مديره سازمان به انتخاب اعضای هيات مديره ،همزمان با
عضويت در هيات مديره دارای سمت اجرايی (عضويت در هيات عامل) در سازمان هستند .مابقی اعضای هيات
مديره وظيفه اجرايی در سازمان ندارند .ساير اعضای هيات عامل يا معاونان سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان
و تصويب هيأت مديره سازمان منصوب میشوند».

ماده -10متن زير به عنوان تبصره به ماده  14قانون الحاق میشود.
تبصره -خبرگان مالی عضو شورا ،اعضای هيات مديره و معاونان و مديران سازمان ،اعضای هيات نظار و اعضای
كميته فقهی موظفند:
الف .در ابتدا و انتهای دوره مسئوليت« ،كاربرگ تعارض منافع» را تکميل و به رئيس هيأت نظار تحويل نمايند.
رئيس هيأت نظار موظف است كاربرگهای تکميل شده را برای رئيس قوه قضائيه ارسال كند .اطالعات زير
بايد در كاربرگ تعارض منافع درج گردد:
 .1فهرست دارايیهای خود ،همسر و فرزندان تحت تکفل در زمان آغاز مسئوليت يا فعاليت؛
 .2فعاليتهای اقتصادی ،مالی ،تجاری و مشاغل تماموقت يا پارهوقت خود ،همسر و فرزندان تحت تکفل از
پنج سال گذشته.
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ب .در صورتی كه انجام امور محوله و شركت در جلسات و رأیگيری ها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد يا
بستگان درجه يک او باشد ،بايد موضوع را قبالً به صورت مکتوب به رئيس هيأت نظار اعالم نمايد.

ماده  -11ماده  16قانون نسخ و متن زير جايگزين آن میشود.
«كليه معامالت اوراق بهادار ثبت شده يا پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار توسط اعضای شورا ،اعضای هيئت
مديره سازمان ،مديران سازمان ،اعضای كميته فقهی ،اعضای هيئت نظار ،اعضای هيئت مديره ،مديرعامل و
مديران ارشد تشکلهای خودانتظام ،بورسها ،نهادهای مالی و ناشران و همچنين معامالت مربوط به همسر و
افراد تحت تکفل ايشان حداكثر ظرف سه روز كاری به طور عمومی و علنی افشا میگردد».

ماده  -12دو تبصره به شرح زير به ماده  19قانون الحاق میگردد:
«تبصره  -1سازمان موظف است به منظور مديريت تعارض منافع در مقاطع سه ماهه گزارش رديابی مالی
مديران شركت های دولتی ،نهادهای عمومی غير دولتی ،نهادهای مالی و ناشران بورسی و كليه اشخاصی كه
در تصميم گيری ،خريد و فروش ابزارهای مالی ،ارسال و يا اجرای سفارشات و تسويه خريد و فروش ها به
نوعی اطالع يا دخالت دارند را از مراجع ذیربط اخذ و به سهامداران اصلی(عمده) و نهادهای نظارتی اعالم
نمايد .كليه دستگاههای اجرايی كشور بايد پاسخگوی استعالمات الزم در راستای اجرای مفاد اين ماده باشند.
تبصره -2در خصوص افشای اطالعاتی كه به موجب قوانين و يا مقررات منوط به اقدام مقامات و مديران دولتی
يا بخش عمومی است در صورت استنکاف از انجام وظايف در راستای افشای اطالعات مذكور ،سازمان مکلف
است بار اول با اعالم به باالترين مقام اجرايی مربوطه ،نسخه ای از گزارش مذكور را جهت اطالع رئيس جمهور
ارسال نمايد و در صورت عدم انجام تکليف ،گزارش تنظيمی را به كميسيون اصل  ،90كميسيون اقتصادی
مجلس و سازمان بازرسی كل كشور جهت اقدام مقتضی ارسال نمايد».

ماده -13ماده  20مکرر قانون به شرح زير به قانون الحاق میگردد:
«سهام شركتهای سهامی خاص موضوع ماده ( )20قانون تجارت ،در بازاری كه بدين منظور حداكثر  6ماه
پس از ابالغ اين قانون توسط سازمان راهاندازی میشود ،قابل معامله است .شرايط معامالت و عرضه سهام اين
شركتها مطابق ضوابطی است كه حداكثر  4ماه پس از ابالغ اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب شورا
می رسد .سازمان ثبتاسناد و امالك كشور و مرجع ثبت شركتها موظف به همکاری با سازمان است».
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ماده -14عبارت زير به عنوان تبصره به ذيل ماده  23قانون الحاق میشود:
«مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام در شركتهای ثبت شده نزد سازمان  30روز بوده و سازمان میتواند
مدت مزبور را با تقاضای ناشر و با احراز ادله موجه ،حداكثر به مدت  15روز ديگر تمديد كند».

ماده  -15متن زير به عنوان ماده  24مکرر به قانون بازار اوراق بهادار الحاق می شود:
«قراردادهای مبنای انتشار اوراق بهادار اسالمی كه مطابق نمونههای مصوب هيأت مديره سازمان تنظيم و
منعقد میگردد ،در حکم اسناد الزم االجرا محسوب می شود».

ماده  -16تبصره زير به ماده  25قانون الحاق میشود:
«تبصره -در افزايش سرمايه شركتهای ثبت شده نزد سازمان ،اعالميه پذيرهنويسی عمومی پس از اخذ تاييديه
مربوطه از سازمان و بدون نياز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شركتها قابل انتشار میباشد».

ماده  -17متن زير به عنوان ماده  34مکرر قانون الحاق میشود:
«معامالت اعتباری در بازار بورس و اوراق بهادار مطابق ضوابطی است كه بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب
شورا میرسد .منظور از معامله اعتباری ،معاملهای است كه تمام يا بخشی از ثمن آن توسط كارگزار يا
كارگزار/معاملهگر تامين میشود.
تبصره :دارايی مشتريانی كه از محل معامالت اعتباری تحصيل میگردد ،در وثيقه كارگزار يا كارگزار/معاملهگر
جهت تسويه مطالبات خود از مشتری میباشد و قابل توقيف ،توثيق ،حبس يا انسداد به نفع ساير اشخاص
نيست».

ماده -18عبارت «رسيدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت حسب مورد توسط بورسها و سازمان براساس
دستورالعملهايی كه به پيشنهاد سازمان ،به تصويب شورا ميرسد ،صورت میپذيرد .در دستورالعملهای مذكور
صالحيت مراجع رسيدگی ،تعيين مجازاتهای انضباطی اصلی و تبعی ونحوه تعيين درجه بندی تخلفات و
مجازاتهای انضباطی ،نحوه رسيدگی ،صدور رأی ،آرای قابل اعتراض ،طرق اعتراض به آراء ،اجرای آراء ،تعيين
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وظائف و اختيارات مراجع رسيدگی ،تعداد شعب و ساير ضوابط و تشريفات رسيدگی ،مطابق تعيين خواهد
شد ».جايگزين عبارت «هيأت مديره بورس به تخلفات انضباطی كارگزاران ،كارگزار  /معاملهگران ،بازار گردانان،
ناشران و ساير اعضای خود از هر يک از مقررات اين قانون يا آئين نامههای ذیربط طبق آئين نامه انضباطی
خود رسيدگی مينمايد .رأی بورس به مدت يک ماه از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر در سازمان میباشد ».در
ماده  35قانون میشود.
تبصره -در صورت بيم وقوع تخلف و يا جرم و يا گسترش دامنه آن و يا بيم وقوع ضرر و زيان و خسارات مادی
يا معنوی بر سرمايهگذاران ،سازمان میتواند راساً يا به پيشنهاد بورسها و با ذكر داليل و مستندات و اعالم به
شخص خاطی ،حداكثر به مدت  1ماه دستور اعمال محدوديتهايی از قبيل تعليق يا تحديد فعاليت و همچنين
بستن موقت كد معامالتی اشخاصی كه در وقوع تخلف ،شركت و يا معاونت داشتهاند را پيش از گزارش تخلف
و يا اعالم شکايت ،صادر نمايد .مرجع رسيدگی در صورت تشخيص میتواند محدوديتهای مذكور را تا حداكثر
 1ماه ديگر تمديد نمايد.
تبصره -در صورتی كه مراجع ذیصالح از مديران اشخاص تحت نظارت و اشخاص ملزم به ثبت نزد سازمان
سلب صالحيت نمايند ،ادامه تصدی مديران سلب صالحيت شده و يا مداخله ايشان در اداره اشخاص فوق
مستوجب حبس تعزيری درجه  5قانون مجازات اسالمی مصوب  1392و اصالحات و الحاقات بعدی آن است.
مرجع تعيينكننده مدير و يا بازرس قانونی حسب مورد بالفاصله نسبت به انجام تشريفات قانونی جهت انتخاب
جايگزين مدير سلب صالحيت شده اقدام مینمايد.

ماده  -19تبصرههای ماده  37قانون به شرح زير اصالح میشود:
 عبارت «و كليه دستورها و استعالمات هيأت كه به تأييد وی رسيده باشد در حکم دستور دادگاه است» بهانتهای تبصره  1الحاق میشود.
 عبارت «در صورت نياز با تصويب شورا و موافقت رئيس قوه قضائيه شعب هيأت داوری تشکيل میشود .دراين صورت ارجاع پرونده با رئيس شعبه اول خواهد بود ».به انتهای تبصره  2ماده  37الحاق میشود.
عبارت « اجرای احکام و قرارهای هيأت داوری به عهده اجرای احکام دادگاههاست ».به ذيل تبصره  5ماده 37الحاق میشود.

ماده  –20عبارت «به تشخيص مرجع صالح قضايی به حبس تعزيری درجه چهار يا پنج و در صورت تحصيل
سود يا دفع ضرر ،به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده نيز محکوم
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خواهد شد ».جايگزين عبارت «به حبس تعزيری از سه ماه تا يکسال يا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر
سود بدست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد ».در صدر ماده  46قانون میشود.

ماده  -21عبارت «مجازات حبس تعزيری درجه  5و در صورت تحصيل سود يا دفع ضرر ،به جزای نقدی
معادل سه تا شش برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده محکوم میشوند ».جايگزين عبارت «به
مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسالمی مصوب  1375/3/6محکوم خواهند شد ».در مواد  47و  48قانون
میشود.

ماده  -22عبارت «نهادهای مالی» جايگزين عبارت «كارگزار ،كارگزار/معاملهگر ،بازارگردان و مشاور
سرمايهگذاری» در ماده  48قانون میگردد.

ماده -23ماده  48مکرر قانون به شرح زير الحاق میشود:
«در صورتیكه در جريان حسابرسی ،موسسه حسابرسی معتمد به هر طريق از وقوع رفتار غيرقانونی يا ظن
وقوع آن آگاه شود ،بايد بالفاصله به صورت همزمان به سازمان و كميته حسابرسی ناشر اطالع دهد.
تبصره  -1مقصود از رفتار غيرقانونی ،هرگونه فعل يا ترك فعلی است كه قانون يا مقررات الزماالجرا در بازار
بورس و اوراق بهادار را نقض میكند.
تبصره  -2تخلف از تکليف مقرر در اين ماده مشمول مجازات مقرر در ماده  14قانون توسعه ابزارها و نهادهای
مالی جديد مصوب  1388و اصالحات بعدی آن خواهد شد.
تبصره -3چنانچه تخلف مزبور جرم باشد ،سازمان موظف است موضوع را در مراجع ذیصالح قضايی پيگيری
كند.
تبصره -4سازمان مکلف به نظارت بر عملکرد مؤسسات حسابرسی معتمد در خصوص شركتهای ثبت شده
نزد سازمان از حيث رعايت قوانين و مقررات بازار بورس و اوراق بهادار است و در صورت احراز تخلف ،نسبت
به اعمال ضمانت اجراهای انضباطی يا جريمه نقدی موضوع ماده  14قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
مصوب  1388اقدام نمايد .سازمان مکلف است چنانچه در جريان رسيدگی به تخلفات مؤسسات مذكور به
وقوع جرائمی برخورد نمايد مراتب را جهت تعقيب به مراجع قضايی منعکس و به عنوان شاكی پيگيری نمايد».
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ماده – 24عبارت «به تشخيص مرجع صالح قضايی به حبس تعزيری درجه پنج يا شش و در صورت تحصيل
سود يا دفع ضرر ،به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده نيز محکوم
خواهد شد ».جايگزين عبارت «حبس تعزيری از يک ماه تا شش ماه يا جزای نقدی معادل يک تا سه برابر
سود بدست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد ».در صدر ماده  49قانون میشود.

ماده  -25تبصره زير به ماده  52قانون الحاق میگردد:
«در صورت ترك فعل اعضای هيئت مديره ،مديران و يا كاركنان سازمان نسبت به اجرای اين ماده ،مشمول
مجازات حبس تعزيری درجه  6قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392میشود».

ماده  -26مواد زیر به عنوان مواد  6۱تا  77به قانون الحاق میشود.
ماده«-61كليۀ ناشران ثبتشده نزد سازمان موظفاند جهت تسهيل امور سهامداران ،سود تقسيمی مصوب
مجمع عمومی را با همکاری شركت سپردهگذاری مركزی و تسويه وجوه از طريق سامانه جامع اطالعات
مشتريان (سجام) به سهامداران پرداخت نمايند .مديران متخلف از اجرای اين حکم با شکايت سازمان به انفصال
از خدمت در دستگاههای اجرايی و شركتهای سهامی عام به مدت شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجرای اين بند نظارت كند.
تبصره -پرداخت سود به سهامداران بايد ظرف سه ماه پس از تصميم مجمع عمومی راجع به تقسيم سود انجام
پذيرد».

ماده« -62كميته فقهی» با تركيب و وظايف زير تشکيل می شود:
الف .كميته فقهی متشکل از افراد زير است:
 .1پنج فقيه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معامالت و صاحب نظر در مسائل بازار سرمايه؛
 .2رئيس سازمان؛
 .3يکی از معاونان سازمان حسب موضوع دستور جلسه؛
 .4دو نفر خبره مالی به انتخاب و حکم رئيس سازمان برای  5سال.
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تبصره :1اعضای موضوع بند  4بايد حداقل دارای شرايط زير باشند:
.1هيچگونه رابطۀ قراردادی ،استخدامی ،مشاورهای با نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام سازمان نداشته
باشند؛
.2از ميان كاركنان سازمان نباشند؛
تبصره .2خبره مالی موضوع اين ماده دارای همان شرايطی است كه در تبصره  7ماده  3اين قانون اشاره شده
است.
ب .فقهای عضو كميته فقهی به پيشنهاد مدير حوزه های علميه و معرفی و تأييد اكثريت فقهای شورای نگهبان
انتخاب و با حکم رئيس شورا به مدت  5سال منصوب میشوند .انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
ج .جلسات كميته فقهی با حضور حداقل  5نفر از اعضا كه شامل حداقل  3فقيه و رييس سازمان است ،رسميت
میيابد .مصوبات فقهیِ كميته با حداقل  3رای موافق فقها معتبراست.
د .كميته فقهی موظف است نسبت به ضوابط ،دستورالعملها و بخشنامههای شورا و سازمان كه حسب تشخيص
رئيس كميه فقهی واجد مالحظات شرعی میباشد ،اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئيس
كميته كتباً به رئيس شورا يا رئيس سازمان حسب مورد اعالم كند .فتوای معيار در مصوبات كميته ،آراء فقهی
ولی فقيه است .عالوه بر آن ،كميته موظف است در خصوص موضوعاتی كه توسط رئيس سازمان يا رييس
شورا به كميته فقهی ارجاع می شود ،يا توسط دبيرخانه كميته يا به درخواست هريک از اعضای كميته فقهی
در دستور كار كميته قرار می گيرد ،اظهارنظر نمايد.
تبصره .كميته فقهی موظف است حداكثر  5روز كاری نسبت به اظهارنظر در خصوص عدم انطباق با شرع اقدام
نمايد .اين مدت حداكثر يک دوره  5روزه ديگر قابل تمديد است .شورا يا سازمان حسب مورد مکلفند مواردی
كه از نظر كميته فقهی مغاير با شرع شناخته میشود را اصالح و يا از دستور خارج نمايند.
ه .اين حکم نافی اختيارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم ( )4قانون اساسی نمی باشد .رئيس سازمان
موظف به اجرا و پيگيری مصوبات كميته فقهی است .رئيس كميته فقهی بر حسن اجرای آن نظارت می كند.
و .دستورالعمل نحوه تشکيل و اداره جلسات كميته ،نحوه تشکيل و اداره كارگروههای تخصصی فقهی و
كارشناسی و چگونگی نظارت فقهی كميته ،به تصويب كميته فقهی میرسد و توسط رئيس شورا ابالغ میگردد.
ذ .حقوق و مزايای اعضای بند  1و  4از محل بودجه سازمان پرداخت می شود.
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ماده -63خريداری سهام شركتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان توسط شركتهای مستقيم يا
غيرمستقيم (باواسطه) تحت تملک آنها ممنوع است .شركتهای تحت تملک موظفند حداكثر ظرف مدت سه
سال پس از ابالغ اين قانون با زمانبندی كه توسط شورا تعيين میشود نسبت به واگذاری سهام شركت اصلی
اقدام كنند .در غير اينصورت ،حق رای شركتهای مزبور در شركت اصلی لغو می گردد ،هرچند در نصاب
قانونی تشکيل مجمع محسوب میشود .سازمان موظف است در رایگيری مجامع شركتهای سهامی عام ثبت
شده نزد خود ،بر رعايت مفاد اين حکم قانونی نظارت داشته باشد.
تبصره -1مديران شركتهايی كه حداقل يک كرسی مديريتی آن به طور غيرمستقيم (باواسطه) تحت مالکيت
شركتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان هستند ،موظفند فهرست شركتهای تحت تملک و درصد
مالکيت خود در آنها را به سازمان ارائه دهند.
تبصره -2در صورت عدم ارائه اطالعات مزبور يا اطالعات خالف واقع و يا ناقص ،متخلف به تشخيص مرجع
صالح قضايی مستحق يک يا چند مورد از مجازات درجه شش مندرج در قانون مجازاتهای اسالمی مصوب
سال  1392میشود .در صورت تکرار تخلف ،مجازات درجه پنج اعمال میگردد.
تبصره -3آييننامه اجرايی اين ماده حداكثر  3ماه پس از الزم االجرا شدن آن ،توسط سازمان تهيه و پس از
تاييد شورا ،در هيئت وزيران تصويب میشود.

ماده – 64وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان موظفند سند ارتقاء
دانش مالی و اقتصادی ايران در سطوح آموزشی و را ظرف مدت  6ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب
شورای انقالب فرهنگی برساند.
ماده  -65شركتهای دولتی مجازند پس از كسب مجوز از شورای اقتصاد در چهارچوب مقررات بازار سرمايه
نسبت به تاسيس صندوقهای پروژه در سطح ملی با رعايت شرايط زير اقدام نمايد.
 -1آورده دولت در صندوقهای پروژه شامل مجوز ،ماشينآالت ،زيرساختها و موارد مشابه است و مجاز به
آورده نقدی نيست .آ ورده نقدی مورد نياز برای تاسيس صندوق پروژه از طريق پذيرهنويسی در بازار سرمايه
صورت میپذيرد كه تمامی افراد حقيقی و حقوقی غيردولتی مجاز به شركت در آن هستند.
 -2سقف سهامداری دولت در صندوقهای پروژه حداكثر  2سال بعد از پذيرهنويسی در صندوق پروژه %20
است و دولت مکلف است مازاد سهام خود از نصاب مزبور در صندوقهای پروژه را در بازار سرمايه به عموم
عرضه كند.
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تبصره  -1وزارت امور اقتصادی و دارايی مکلف است ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تاسيس ،اداره،
شناسايی ارزش خالص دارايیها و ساير موارد موضوع اين ماده را با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار ،
ظرف حداكثر ظرف مدت  3ماه ،به تصويب شورای عالی اجرای سياستهای كلی اصل چهلوچهارم قانون
اساسی برساند.
تبصره  -2دولت مکلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از ابالغ اين قانون نسبت به واگذاری حداقل 25
درصد از سهام خود در پروژه های بزرگ ملی در قالب صندوق پروژه اقدام نمايد.

ماده  -65شركتهای پذيرفتهشده در بورس تهران يا فرابورس ايران كه در صورتی كه نسبت به افزايش سرمايه
از محل سود تقسيمنشدة سنوات قبل(ثبتشده در حسابهای سود انباشته ،اندوخته احتياطی و ساير اندوخته
های اختياری) حداكثر تا پايان سال مالی اقدام نمايند در صورت تسليم مستندات مربوط به ثبت افزايش
سرمايه به مرجع ثبت شركتها تا حداكثر چهارماه پس از پايان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزايش سرمايه
به اداره امور مالياتی مربوطه حداكثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسليم اظهارنامه تا بيست درصد ()20%
مبلغ افزايش سرمايه مذكور از سود سال مالی قبل آنها ،مشمول ماليات به نرخ صفر میشود.

ماده –66ماده ( )143قانون مالياتهای مستقيم به شرح زير اصالح میشود:
«ماده  -143معادل ده درصد ( )10%از ماليات بر درآمد شركتهايی كه سهام آنها در بازار سرمايه
پذيرفتهشدهاند و از سال پذيرش تا سالی كه از فهرست شركتهای پذيرفتهشده در اين بازارها لغو پذيرش
نشدهاند با تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده میشود .شركتهايی كه سهام آنها برای معامله در
بورسها پذيرفته شود درصورتیكه در پايان دوره مالی به تأييد سازمان حداقل بيست درصد ( )20%سهام
شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت فوق از بخشودگی مالياتی برخوردار میشوند .همچنين معادل
ده درصد ( )10%از ماليات بر درآمد حاصل از فروش كاالهايی كه در بورسهای كااليی پذيرفتهشده و به فروش
میرسد از سال پذيرش تا سالی كه از فهرست كاالهای پذيرفتهشده در اين بورس لغو پذيرش شدهاند با تأييد
سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده میشود .به ازاء هر  10درصد افزايش فروش كاالها در بورس كااليی
مربوطه ،به ميزان يک درصد به نرخ معافيت فوق تا سقف  20درصد افزوده می شود.
تبصره  -1انتقال دارايی از /به ابزارهای مالی مبتنی بر كاالی مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار(از جمله
گواهی سپرده كااليی و صندوق های كااليی) از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف می باشند.
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تبصره -2نقل و انتقال مبتنی بر توافق بازخريد اسالمی (عمليات ريپو) انواع اوراق بهادار دولتی و غيردولتی از
ماليات معاف میباشد.

ماده  -67تمامی شركتهای وابسته و تابعه وزارتخانهها ،نهادهای عمومی غيردولتی ،صندوقهای بازنشستگی و
همچنين شركتهای پذيرفته شده در بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند كليه كاالها و محصوالت
توليدی خود را كه قابل عرضه در بورس است را با رعايت ضوابط مربوط در بورسهای كااليی عرضه نمايند.
تبصره -1عدم انجام تعهدات مذكور به منزله تضييع حقوق عمومی است و مشمول مقررات حاكم بر آن می
شود .كاالهای فاقد قابليت پذيرش در بورسهای كااليی به تشخيص سازمان از شمول اين ماده خارج و سازمان
مکلف است داليل عدم قابليت پذيرش آن را افشای عمومی نمايد.
تبصره-2كليه شركتهای مشمول اين ماده ،امکان اخذ موقعيتهای تعهدی خريد و فروش قراردادهای مشتقه
مبتنی بر كاالهای پذيرفته شده در بورس های كااليی مربوطه را مطابق مقررات حاكم بر بازار سرمايه دارند.
تبصره -3به منظور توسعه بازار مشتقه در بورس های كااليی و اوراق بهادار ،هزينه ناشی از فعاليت در بازار
مشتقه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتی محسوب میشود.
تبصره - 4آن دسته از كاالهايی كه از طريق بورسهای كااليی صادر می شوند از پرداخت ماليات موضوع ماده
( )13قانون ماليات بر ارزش افزوده با ارائه گواهی انجام معامالت در بورس كااليی مربوطه و تاييد گمرك مبنی
بر صادرات كاالی مذكور معاف می باشند.
ماده  – 68وزارت نفت و كليه شركتهای وابسته و تابعه اين وزاتخانه مکلفند محصوالت قابل عرضه خود از
قبيل فرآورده های نفتی و ساير فرآودهها را در بورس انرژی ايران عرضه نمايند .همچنين وزارت نفت و كليه
شركتهای تابعه آن مکلفند خوراك تحويلی به هر يک از پااليشگاهها ،پتروپااليشگاهها ،پااليشگاههای
جديداالحداث ،طرحهای توسعهای ظرفيت جديد پااليشگاههای موجود ،پااليشگاههای كوچک و پتروشيمی ها
را به صورت منظم و مستمر با تناوب عرضه ماهانه حسب مورد از طريق بورس انرژی يا بورس كاالی ايران
عرضه نمايند و ضمن دريافت وجوه مذكور ،سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نمايند.
تبصره -1تسويه به يکی از شيوه های تسويه مصوب بورس و به تشخيص عرضه كننده مجاز است.
تبصره  -2وزارت نفت و شركتهای تابعه آن مجازند قيمت پايه نفت خام ،فرآورده های نفتی اعم از اصلی ،ويژه
و ساير فرآودهها برای مقاصد داخلی و صادراتی بر مبنای قيمتهای كشف شده قراردادهای مشتقه بورس
انرژی ايران در سررسيد فعال مرتبط اعمال نمايند.
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تبصره  -3فروش داخلی و صادراتی كليه محصوالت توليدی شركت های پتروشيمی و پااليشگاهی میتواند با
رعايت مقررات مربوط از طريق بورسهای كااليی انجام گيرد كه در اين صورت ،مشمول قيمت گذاری دستوری
نخواهد بود.
ماده – 69سازمان موظف به ايجاد سازوكاری مناسب جهت دريافت گزارشهای مردمی در خصوص نقض
قوانين و مقررات توسط اشخاص تحت نظارت ،سرمايه گذاران و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی فعال در بازار
و تخصيص پاداش نقدی به گزارشگران در صورت صدور حکم قطعی از محل مبالغ موضوع تبصره  1اين ماده
است.
تبصره -1معادل صددرصد وجوه واريزی مبالغ جزای نقدی و عوايد نامشروع حاصل از جرايم و همچنين مبالغ
جريمه نقدی موضوع قوانين و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار از جمله ماده  14قانون توسعه ابزارها و
نهادهای مالی جديد ،كه به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری كل واريز میگردد به حساب پاداش
گزارشگران تخلفات بازار بورس و اوراق بهادار نزد سازمان واريز میشود.
تبصره -2شناسايی يا كشف تخلف از قوانين و مقررات توسط كليه ضابطان ،كاركنان و مديران نهادهای نظارتی
و امنيتی ،سازمان ،اعضای شورا ،اعضای هيئت نظار ،اعضای كميته فقهی ،اعضای كميته مشورتی سازمان و يا
هر شخص ديگری كه از نظر قانونی مکلف به پيشگيری يا تعقيب جرائم و تخلفات است ،مشمول پاداش موضوع
اين ماده نيست.
تبصره -3در صورت انجام هرگونه اقدام تالفی جويانه ،گزارشگر میتواند ضمن شکايت مستقيم در مراجع
قضايی ،از حمايتهای موضوع ماده  17قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون آمران به
معـروف و ناهيان از منکر مصوب  1394/1/23برخوردار گردد .اقدامات تالفی جويانه از قبيل هرگونه رفتار
تبعيض آميز ،تهديد جانی ،مالی و ايراد صدمات جسمی ،اخراج ،بازخريد كردن ،بازنشسته نمودن پيش از
موعد ،تغيير وضعيت ،جابهجايی ،ارزشيابی غيرمنصفانه ،لغو قرارداد ،قطع يا كاهش حقوق و مزايا ،جريمۀ نقدی
گزارشگر ،عدم تخصيص پاداشهای عمومی به گزارشگر ،عدم تخصيص رتبه يا درجه به گزارشگر كه در فرايند
عمومی استخدامی مستحق دريافت درجه يا رتبه بوده است ،تقليل درجه يا رتبۀ گزارشگر ،تعليق فعاليت
گزارشگر برای دورة مشخص ،اخراج ،عدم انعقاد يا تمديد قرارداد با گزارشگر میباشد.
تبصره -4ضوابط اجرايی اين ماده و مقررات مربوط به مديريت منابع و مصارف و نحوه پرداخت پاداش به
گزارشگران حداكثر ظرف سه ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون ،توسط هيئت مديره سازمان تهيه میشود.
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ماده  -70طرح هرگونه دعوی كه منشأ آن تصميمات و اقدامات نظارتی سازمان باشد ،بايد به طرفيت سازمان
صورت پذيرد و افراد ذیمدخل در امر نظارت را نمیتوان طرف دعوی قرار داد ،جز در مواردی كه موضوع
دعوی ،انتساب جرم باشد.
ماده -71در راستای حمايت از حقوق سرمايهگذاران ،سازمان مکلف است ضوابط مربوط به تسهيل شناسايی
اشخاص زيانديده از وقوع جرائم حوزه بازار بورس و اوراق بهادار و شيوه محاسبه ضرر و زيان ناشی از اين جرائم
و سود نامشروع تحصيل شده توسط مجرمان ،و شرايط اطالعرسانی به اشخاص زيانديده از ارتکاب جرايم
مذكور را ظرف شش ماه از ابالغ اين قانون جهت تصويب به شورا پيشنهاد نمايد.
ماده  -72هرگاه متهم به جرائم موضوع اين قانون ،اقدامات اصالحی مورد تأييد سازمان را انجام دهد يا خسارات
وارده را جبران نموده يا ترتيب پرداخت آن را در مهلت مشخص بدهد يا نسبت به اخذ رضايت بزهديدگان
اقدام نمايد ،سازمان ضمن اعالم شکايت ،مراتب اقدامات مؤثر شخص را به مرجع قضايی مربوطه گزارش و
حسب مورد درخواست تخفيف مجازات و يا اعمال ساير نهادهای ارفاقی قانونی را مینمايد.
ماده  -73به منظور تسريع و تسهيل اجرای مصوبات و تصميمات سازمان در فرايند ثبتِ تأسيس و تغييرات
ناشران اوراق بهادار ،نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام ،سازمان ثبت اسناد و امالك كشور با همکاری
سازمان مکلف به ايجاد بستر الکترونيکی نسبت به ارائه خدمات مشترك ظرف مدت  6ماه از تاريخ الزم االجرا
شدن اين قانون و به موجب آيين نامه اجرايی كه توسط وزارتين امور اقتصادی و دارايی و دادگستری تهيه و
به تصويب هيأت وزيران میرسد ،است.
ماده  -74موارد زير در مورد ناشران بايد ظرف شش ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون به طريق الکترونيکی
و به روشی كه به تأييد سازمان میرسد ،صورت پذيرد:
 ) 1ارسال گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد از طرف شركت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست
سفارشی،
 ) 2انتشار اعالميه های پذيره نويسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطالعيه ها از طرف شركت به شکل
الکترونيکی،
 )3پذيره نويسی و تعهد خريد سهام شركت ،به جای مراجعه به بانک و تکميل اوراق مربوطه،
 )4برگزاری مجامع عمومی و حضور در آن و اعمال حق رأی
 ) 5صدور گواهينامه موقت سهام ،اوراق سهام و گواهينامه های حق تقدم خريد سهام شركت به جای چاپ
كاغذی آنها،
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 )6ثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهينامه های حق تقدم خريد سهام شركت ،به جای ثبت آنها در دفاتر كاغذی
تبصره -در مواردی كه مجامع عمومی اشخاص تحت نظارت به صورت غيرالکترونيک يا به صورت همزمان
الکترونيک و غيرالکترونيک برگزار میشود ،وكالت در اعمال حق رأی در مجمع غيرالکترونيک تنها با وكالتنامه
رسمی مجاز است.
ماده -75سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون ،تمهيدات و سازوكارهای اجرايی الزم،
از جمله سامانه الکترونيکی متناسب ،بهمنظور پيشگيری و شناسايی موارد دستکاری بازار را ايجاد نمايد و
فهرستی از فعاليتها و اقداماتی كه در آنها ظن دستکاری وجود دارد را منتشر و در مواعد مقتضی بهروز
نمايد .اشخاصی كه مرتکب هريک از اقدامات مزبور شوند متخلف محسوب شده و سازمان طبق مقررات به
تخلفات آنها رسيدگی میكند ،مگر اينکه اشخاص يادشده اثبات نمايند اعمال و اقدامات آنها منجر به
دستکاری بازار نشده است .عالوه بر امکان رسيدگی به تخلفات انضباطی مطابق اين ماده ،درصورت تحقق
عناصر جرم دستکاری ،به جرم مزبور در دادگاه صالح رسيدگی خواهد شد.
ماده  -76به منظور حمايت از حقوق سرمايهگذاران سازمان میتواند عالوه بر اعالم شکايت نزد مرجع قضايی،
در مواردی كه بنا بر تشخيص سازمان موضوع دارای جنبه مالی و اقتصادی گسترده باشد ،به نمايندگی از
اشخاص متضرر ،نسبت به طرح دعوا در مراجع ذيصالح بدون پرداخت هر گونه هزينه دادرسی اقدام نمايد.
آئيننامه اجرائی اين ماده ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون بنا بر پيشنهاد شورا به تصويب هيات
وزيران میرسد.
ماده  -77كليه مبالغ ريالی مقرر در اين قانون از قبيل جريمه های نقدی مقرر در آن ،هر سه سال يک بار
توسط هيأت وزيران تعديل میشود.
ماده  -78سازمان موظف است ظرف مدت  6ماه پس از ابالغ اين قانون ،سازوكار نهادی الزم برای فعاليت در
عرصه حمايت از حقوق سرمايهگذاران حقيقی و خرد را فراهم آورد.

18

