
 

 

 

 

 

 
 مجلس شورای اسالمی 

49220/326  

 ا... احمد جنتی حضرت آیت

 دبیرمحترم شورای نگهبان

 
فوریتی توسعه ابزارها   الیحه یک( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 94در اجرای اصل نود و چهارم )

که  اها    سیی و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اسا
عنوان الیح  توسع  اازارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجهرا  سیاسهتهای ک هی اصهل چههل و      

( قانون اساسی ا  مج س شورای اسالمی تقدیم گردیده اود و در ج س  ع نی روز چهارشنب  مورخ 44چهارم )
 گردد. می مج س اا اصالحاتی ا  تصویب رسیده است، ا  پیوست ارسال 25/09/1388

 
 علی الریجانی

 

 های کلی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست" قانون

 "اصل چهل و چهارم قانون اساسی
 

 ااشند. هایی ک  در این قانون ا  کار رفت  است دارای معانی زیر می اصطالحات و واژه – 1مادۀ 
گذاری منتشر و در ازای  دار متحدالشک ی است ک  توسط صندوق سرمای اوراق اها گذاری ؛ گواهی سرمایه –الف 

گهذاری اه     گذار و مب غ سرمای  گذاری اشخاص در صندوق اا درج مشخصات صندوق و سرمای  سرمای 
 شود. آنها ارائ  می

م اخشی از سهام شرکت است ک  دارندگان آن همواره آمادۀ عرض  و فروش آن سهها   سهام شناور آزاد؛ –ب 
 ااشند، و قصد ندارند اا حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند. می

اهازار اوراق اههادار جمههوری اسهالمی     "سازمانی است ک  ا  موجب قانون سازمان بورس و اوراق بهادار:  –ج 
 شود. نامیده می "سازمان"در این قانون و  شده استتشکیل  1/9/1384مصوب  "ایران

یکی از نهادهای مالی موضوع قانون اازار اوراق اهادار جمههوری اسهالمی ایهران اسهت که        واسط ؛ نهاد –د 
تواند اا انجام معامالت موضوع عقود اسالمی نسبت ا  تأمین مهالی از رریها انتشهار اوراق اههادار      می

 اقدام نماید.
گهذاری را در   ار گهواهی سهرمای   نهادی مالی است ک  منااع مالی حاصهل از انتشه   ؛گذاری صندوق سرمایه – هی

 کند. گذاری می موضوع فعالیت مصوب خود سرمای 

 25/09/1388متن نهایی تصویب مجلس 



 های موضوع اندهای صندوق ،اا مجوز سازمانصرفاً سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است  - 2مادۀ 
گهذاری   ی سهرمای  و صهندوقها  ( قانون اازار اوراق اهادار جمهوری اسهالمی ایهران  1مادۀ ) (20)و (19)

مصهوب   – "ساماندهی و حمایت از تولید و عرض  مسهکن "( قانون 14ماده )( 1رک موضوع اند )مشت
هایی را ک  ا  موجب مقررات قانون اازار اوراق اهادار جمهوری اسالمی  و سایر صندوق – 25/2/1387

ها از تاریخ ثبهت دارای شخصهیت حقهوقی     شوند، ثبت نماید. این صندوق ایران نهاد مالی محسوب می
 ااشند. می

شهود.   گذاری اا نام صادر می (، گواهی سرمای 2های موضوع مادۀ ) گذاری در صندوق در ازای سرمای  – 3مادۀ 
 گذاری آنها است. مب غ سرمای میزان ها محدود ا   گذاران در این صندوق مسئولیت سرمای 

 ربا ضوااط زیر خواهد اود: (2تأسیس، ثبت، فعالیت، انحالل و تصفی  صندوقهای موضوع مادۀ ) – 4مادۀ 
 مدت فعالیت این صندوقها ااید متناسب اا نوع فعالیت صندوق در اساسنام  قید شود. –الف 

( ریال 5ر000ر000ر000گذاری پنج می یارد ) حداقل سرمایۀ الزم ارای تشکیل صندوقهای سرمای  -ب
الزم ارای تشکیل صندوقهای  تواند حداقل سرمایۀ ااشد. شورای عالی اورس و اوراق اهادار می می

 گذاری را اا درنظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد. سرمای 
گهذاری   متغیهّر یا ثاات اودن سرمای  و همچنین قاا یهت و نحهوۀ نقهل و انتقهال گهواهی سهرمای        –ج 

 صندوقها از رریا صدور و ااطال و یا خرید و فروش ااید در اساسنامۀ صندوق قید شود.

شود ااید حداقل یک رکن اداره کننهده و   اینی می ندوق ا  موجب ترتیباتی ک  در اساسنام  پیشص –د 
 یک رکن ناظر ا  عنوان اازرس/حساارس داشت  ااشد.

وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضهامن اهر عههدۀ اشهخاص      –هی 
صهندوق قبهول سهمت نماینهد. حهدود مسهوولیت و       حقوقی واجد شرایطی خواهد اود ک  ااید در 

توان از این اشخاص  شود. رکن اداره کننده را می اختیارات هر یک از ارکان در اساسنام  تعیین می
 حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.

نحوۀ تصفی  صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحالل آن ا  موجب شرایط مندرج در اساسهنام    –و 
ااشد مگر اینکه  شهرایط الزم اهرای ادارۀ صهندوق را از      صندوق مدیر تصفی  نیز میاوده و مدیر 
 دست ادهد.

 .ااشد گذاری ربا اساسنامۀ آنهامی ادارۀ صندوقهای سرمای 

( و فعالیت آنها و نیهز اخهتالف   2گذاری در صندوقهای موضوع مادۀ ) هرگون  اختالف ناشی از سرمای  : 5مادۀ 
رسیدگی  "اازار اوراق اهادار جمهوری اسالمی ایران"ئت داوری موضوع قانون این ارکان صندوق در هی

 شود. می

ا  شرح زیر اصالح، اصالحات اعدی آن  و 3/12/1366( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 143ماده ) – 6مادۀ 
 ( ااقا  گردید:2( و )1های ) ( ا  عنوان تبصره3( و )2های ) ( آن حذف و تبصره1تبصرۀ )

ههای کهاالیی    از مالیات اردرآمد حاصل از فروش کاالهایی ک  در اورس %(10) معادل ده درصد – 143 مادۀ
از مالیات اردرآمد شرکتهایی ک  سهام آنها ارای  %(10) رسد و ده درصد پذیرفت  شده و ا  فروش می

درآمد شرکتهایی از مالیات ار%( 5)شوند و پنج درصد  معام   در اورسهای داخ ی یا خارجی پذیرفت  می
شوند، از سال پهذیرش   ک  سهام آنها ارای معام   در اازار خارج از اورس داخ ی یا خارجی پذیرفت  می

اند اا تأیید سازمان  تا سالی ک  از فهرست شرکتهای پذیرفت  شده در این اورسها یا اازارها حذف نشده



سهای داخ ی یها خهارجی یها اازارههای     شود. شرکتهایی ک  سهام آنها ارای معام   در اور اخشوده می
خارج از اورس داخ ی یا خارجی پذیرفت  شود در صورتی ک  در پایهان دوره مهالی اه  تأییهد سهازمان      

ههای فهوق از    سهام شهناور آزاد داشهت  ااشهند معهادل دو ارااهر معافیهت      %( 20)حداقل ایست درصد 
 اخشودگی مالیاتی ارخوردار خواهند شد.

( مکرر و چهار تبصرۀ ذیل آن ا  قهانون مالیاتههای مسهتقیم مصهوب     143  عنوان مادۀ )متن زیر ا – 7مادۀ 
 شود؛ الحاق می 1366

یا  ها ها اعم از ایرانی و خارجی در اورس از هر نقل و انتقال سهام و حا تقدم سهام شرکت  -مکرر 143مادۀ 
ارزش فروش سهام و %( 5)صد اازارهای خارج از اورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی ا  میزان نیم در

حا تقدم سهام وصول خواهد شد و از این ااات وج  دیگری ا  عنوان مالیات اردرآمد و نقل و انتقهال  
 سهام و حا تقدم سهام و مالیات ار ارزش افزوده خرید و فروش مطالب  نخواهد شد.

ا  هنگام هر انتقال از انتقهال  مک فند مالیات یاد شده را  ها و اازارهای خارج از اورس کارگزاران اورس
دهنده وصول و ا  حساب تعیین شده از ررف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظهرف ده روز  
از تاریخ انتقال رسید آن را ا  همراه فهرستی حاوی تعداد و مب غ فروش سهام و حا تقدم مورد انتقال 

 ا  اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
قهانون و تمهامی درآمهدهای حاصهل از     در چهارچوب این گذاری  : تمامی درآمدهای صندوق سرمای  1تبصرۀ 

قهانون اهازار اوراق اههادار جمههوری     ( 1)( مهادۀ یهک   24گذاری در اوراق اهادار موضوع اند ) سرمای 
و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یها درآمهدهای حاصهل از     1384اسالمی ایران مصوب 

صدور و ااطال آنها از پرداخت مالیات اردرآمد و مالیات ار ارزش افزوده موضوع قانون مالیات ار ارزش 
ااشد و از ااات نقل و انتقال آنها و صدور و ااطال اوراق اهادار  معاف می 02/03/1387افزوده  مصوب 

 یاد شده مالیاتی مطالب  نخواهد شد.
سود سهام    این ماده ا  استثنا (1)خصیصی اوراق اهادار موضوع تبصره سود و کارمزد پرداختی یا ت:  2تبصرۀ 

ها، مشروط ا  ثبت اوراق اهادار یهاد   گذاری صندوق های سرمای  ها و سود گواهی الشرک  شرکت و سهم
های قاال قبول ارای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق اهادار  هزین   شده نزد سازمان جز

 ود.ش محسوب می
کت پذیرفت  شده در اورس شرسهامدار ک  مقیم ایران یا حقوقی : در صورتی ک  هر شخص حقیقی  3تبصرۀ 

ها یها اازارههای خهارج از اهورس خهارجی       یا اازار خارج از اورس، سهام یا حا تقدم خود را در اورس
 این ااات هیچگون  مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.ز اافروشد، 

گذاری مجاز ا  هیچگون  فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزههای صهادره از    صندوق سرمای  – 4تبصرۀ 
 ااشد. سوی سازمان نمی

اورسهها، اازارههای   "عبارت  27/11/1380م اصالحی ( اصالحی قانون مالیاتهای مستقی104درمادۀ ) – 8مادۀ 
 "ر اورسها و اازارهای خارج از اورسخارج از اورس و کارمزد معامالت و تسوی  اوراق اهادار و کاال د

 اضاف  شود. "حمل و نقل"قبل از عبارت  "قرارداد" ک مۀ و "اانکها" ک مۀقبل از 

 گردد؛ ا  شرح زیر اصالح می ( قانون مالیات ار ارزش افزوده12( ماده )11اند ) – 9مادۀ 
الحسهن    های قرض صندوقهای اعتباری و  ها، موسسات و تعاونی خدمات اانکی و اعتباری اانک – 11

 ها و اازارهای خارج از اورس. مجاز و خدمات معامالت و تسوی  اوراق اهادار و کاال در اورس



ها مشمول احکام  اورسهای کاالیی و ک ی  فعالیتهای اشخاص در آن و اوراق اهادار در معامالت کاال – 10مادۀ 
جرائم منهدرج در  بان اوده و مرتک سالمی ایرانجمهوری امندرج در فصل ششم قانون اازار اوراق اهادار 

 همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. (52)ذیل فصل مذکور اا رعایت مادۀ 
نهاد واسط از پرداخت هرگون  مالیهات و عهوارض نقهل و انتقهال و مالیهات اردرآمهد آن دسهت  از         – 11مادۀ 

گیرد معاف است. وجوه  اهادار ا  عموم صورت می هایی ک  تأمین مالی آن از رریا انتشار اوراق دارایی
گیرد،  حاصل از اقدامات تأمین مالی ک  از رریا انتشار اوراق اهادار توسط این گون  نهادها صورت می

ااید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگون  ارداشت از این حسهاب اایهد تحهت نظهارت و اها تأییهد       
ا  فعالیت نهادهای واسط ظرف مهدت سه  مهاه اه  پیشهنهاد      سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مراوط 

 سازمان ا  تصویب شورای عالی اورس و اوراق اهادار خواهد رسید.
درآمدحاصل از فروش دارایی ا  نهاد واسط ارای تأمین مالی از رریا عرضۀ عمومی اوراق اهادار  – 12مادۀ 

گیهرد. هزینهۀ    یهات و عوارضهی تع ها نمهی    گونه  مال  معاف از مالیات است و ا  نقل و انتقال آن ههی  
استهالک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده ا  هر نحوی ک  

 های قاال قبول مالیاتی نخواهد اود. ااشد جز  هزین 
 ت مهدیره و های خودانتظام شامل اعضای هیئه  مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق اهادار و تشکل – 13مادۀ 

ای الزم ارخوردار ااشند. در  مدیرعامل ااید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر اوده و از صالحیت حرف 
کننده موظف است از انتخاب آنان ا   ای نامبردگان، مرجع انتخاب صورت فقدان یا س ب صالحیت حرف 

ارکنهار نمایهد. شهرایط و     های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شهده را از آن سهمت   سمت
ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیالت و سوااا تجرای مرتبط و همچنین  معیارهای صالحیت حرف 

ای خواهد اود ک  ا  پیشنهاد شورای عهالی   نام  نحوۀ س ب صالحیت آنها توسط سازمان، ا  موجب آئین
 رسد. اورس و اوراق اهادار ا  تصویب هیئت وزیران می

 ناشران اوراق اهادار، نهادهای مالی و تشک های خودانتظام و نیز اشخاصی ک  ا  عنوان مدیران آنها – 14مادۀ 
شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مراوط ا  فعالیت هر یک از آنها متخ هف محسهوب    انتخاب می

جمهوری اوراق اهادار (  قانون اازار 35( و )7شده و سازمان عالوه ار اقدامات انضباری مندرج در مواد )
( ریال تا یک می یهارد  10ر000ر000نسبت ا  اخذ جریمۀ نقدی از متخ فین از ده می یون ) اسالمی ایران

نامۀ مراوط ا  تعیهین میهزان جهرائم     ( ریال اقدام و ا  حساب خزان  واریز نماید. آئین1ر000ر000ر000)
های امور اقتصادی و دارائی و دادگسهتری   ن نقدی متناسب اا عمل ارتکاای ا  پیشنهاد مشترک وزارتخا

 رسد. تهی  و ا  تصویب هیئت وزیران می
مبالغ جزای نقدی هر س  سال یک اار متناسب اا رشد شاخص اهای کاالها و خهدمات مصهرفی     –  1تبصرۀ 

شود اا پیشنهاد شهورای عهالی    ا  رور رسمی اعالم می جمهوری اسالمی ایرانک  توسط اانک مرکزی 
 شود. و اوراق اهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می اورس

االجرا اوده و از رریها دوائهر اجهرای ثبهت و اجهرای احکهام        ها الزم آرا  صادره درخصوص جریم  – 2تبصرۀ 
 دادگاهها قاال وصول است.

و در  تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی ک  آن سازمان ا  عنوان شاکی قوۀ قضائی  می – 3تبصرۀ 
( قانون اازار اوراق اهادار جمهوری اسالمی ایران نسهبت اه  رهرح شهکایت در مراجهع      52اجرای مادۀ )

نماید را در حکم گزارش ضااطان دادگستری ت قی نماید. کارکنان سازمان در  صالح قضائی اقدام می ذی



که  اهرای ضهااطان     اجرای دستورات قضائی مراوط ا  جرائم مذکور ک یه  اختیهارات و مسهئولیتهایی را   
ااشهند. کارکنهان مهرتبط اها      دادرسی کیفری تصریح یا ایان شده است دارا می دادگستری در قانون آئین

 شوند. معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می
در صورتی ک  اوراق اهادار پذیرفت  شده در اورس اوراق اهادار یا اازار خهارج از اهورس و یها اوراق     – 15مادۀ 

شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یها تضهمین    مبتنی ار کاال ک  در اورس کاال پذیرفت  می اداراه
شده ااشد، ااید ا  موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صهورت خهودداری ناشهران و    

جمههوری  شکایت صاحبان اوراق اهادار یا سازمان، موضوع در هیئت داوری قهانون اهازار اوراق اههادار    
 خصوص از رریا اجرای احکام دادگاهها قاال اجرا است. ررح و آرا  صادره در این اسالمی ایران

در صورت درخواست سازمان، ک یۀ اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادههای مهالی و    – 16مادۀ 
م وظهایف  اسناد، مدارک، ارالعات و گزارشهای مورد نیاز ارای انجها  موظفندتشک های خودانتظام 

تواند نسبت ا  ارائۀ ارالعات، اسناد، مدارک و  سازمان میو مسئولیتهای قانونی سازمان را ارائ  کنند. 

اها موافقهت دادسهتان کهل در     الم  هی   گزارشهای مذکور ا  مراجع و نهادهای ذیصالح داخ ی و یها اهین  
نظهارت در صهورت    الحیتهای قانونی آنها اقدام نمایهد. مهدیران اشهخاص حقهوقی تحهت     چهارچوب ص

جمههوری  قانون اهازار اوراق اههادار    (49)خودداری از انجام موارد فوق ا  مجازات مندرج در صدر ماده 
 شوند. محکوم می اسالمی ایران

دهندۀ ارالعات، اسناد، مدارک و گزارش اعالم نماید ک  موارد ارائ  شهده جهز     در صورتی ک  ارائ  – 1تبصرۀ 
ااشهد، موضهوع در هیئهت مهدیرۀ سهازمان مطهرح و        غیرقاال انتشهار مهی   اسرار تجاری وی محسوب و

االتباع و مبنای اقدام خواهد  شود. تصمیم هیئت مدیرۀ سازمان درخصوص موضوع الزم گیری می تصمیم
 اود.

اسرار تجاری محرمان  ت قی شده و در صورت افشای آن، سازمان مسئول جبران ضرر و زیان وارده  – 2تبصرۀ 
ااشد مشروط ار اینک  افشای اسرار تجاری توسط سازمان و  دهندۀ اسناد، مدارک و ارالعات می ا  ارائ 

 درغیر موارد قانونی صورت گرفت  ااشد.
ها از شمول تکالیف مراوط ا  ناشران اوراق اهادار موضوع مواد  دولت، شرکتهای دولتی و شهرداری - 3تبصرۀ 
 ثنی هستند.( این قانون مست16( و )15(، )14(، )13)

ک  اها رعایهت مقهررات حهاکم اهر آن       های کاالیی خرید و فروش کاالهای پذیرفت  شده در اورس  -17مادۀ 
ها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی  گیرند توسط وزارتخان  اورسها مورد دادوستد قرار می

 فات مراوط ا  آنها ندارد.و دستگاههای اجرایی نیاز ا  ارگزاری مناقص  یا مزایده و تشری
 گذاری خارج نماید. دولت مک ف است کاالی پذیرفت  شده در اورس را از نظام قیمت  -18مادۀ 

 دارو از شمول این ماده مستثنی است. –تبصره 
 

الیح  فوق مشتمل ار هجده ماده و هفت تبصره در ج س  ع نی روز چهارشنب  مورخ ایسهت و پهنجم آذرمهاه    
 هشتاد و هشت مج س شورای اسالمی ا  تصویب رسید.یکهزارو سیصدو

 علی الریجانی
 


