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 تعالیباسمه 

 

 پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایهسند 

ستای سرمایهح در را صفانه و کارا، حمایت از حقوق و منافع  شفاف، من سعۀ بازاری  گذاران، اتخاذ تدابیر الزم جهت فظ و تو

هیأت مدیره  تصننمیمبه موجب  سننند ذی ، و جرایمپیشننریری از واوت تخافات  و نظارت بر حسننا اجرای اوانیا و مقررات

شورای عالی بورس و اوراق بهاداردر  ،سازمان سه  شورا به ویژه بندهای ) طرح جا اانون  4( مادۀ 2( و )1و در اجرای وظایف 

شریری از واوت جرماانون سایر اوانیا و مقررات جاری کشور از جماه  و بازار اوراق بهادار مجاس  07/06/1390مصوب  پی

 03/07/1397مصوب  ینون اصالح اانون مبارزه با پولشوی، اا02/11/1386مصوب  یاانون مبارزه با پولشوی ،شورای اسالمی

نظام اداری و مقاباه با فساد و اانون ارتقاء سالمت  مجمع تشخیص مصاحت نظام 15/10/1397مجاس شورای اسالمی و 

اانون اساسی جمهوری اسالمی اسناد باالدستی از جماه ( و 13)ماده  ص مصاحت نظاممجمع تشخی 07/08/1390مصوب 

مورخ  مبارزه با مفاسننند ااتصنننادیی ربارهفرمان هشنننت ماده ای مقام معظم رهبری به سنننران اوا د ،(156)اصننن  ایران

ماه ، 10/02/1380  26/06/1398تاریخ  ، در(72محترم )ماده جمهوررئیس  1395منشنننور حقوق شنننهروندی ابال ی هذر 

  مقرر گردید برای یک دوره سه ساله اجرائی شود.شد و  تصویب

 

 ات و جرایم در حوزه بازار سرمایهو ضرورت پیشگیری از وقوع تخلف دافاه -الف

شت محیط  .1 سالمت و بهدا سب و کار بارتقاء  شور و از بیا بک سرمایه ک ردن زمینه های بروز تخافات و جرائم در ازار 

 بازار سرمایهحوزه 

پیشنننریری  اولویتبا  کیفریکیفری و  یر یق به کارگیری راهکارهای پیشنننریری از طر حفظ نظم بازار سنننرمایه .2

 جتماعیوضعی و اپیشریری های کیفری از جماه  یر

 

 سنداز  ورد انتظاربردهای منتایج و کار-ب

 ؛انریزه ارتکاب تخافات و جرائم کاهش .1

 ؛ابزارها و فرصت های ارتکاب تخافات و جرائم کاهش زمینه ها، .2

جاب اعتماد عمومی به بازار  ودر بازارها و زمینه های مرتبط  داخای و خارجیسرمایه گذاری و مطاوبیت  افزایش امنیت .3

 ؛سرمایه

ششفاف .4 سرمایهسازی و ارتقاء  سواد مالی و دانش عمومی و فرهنگگذاری از طریق هموزش، رایط  سترش  سازی و گ

 حقوای فعاالن بازار 

 ؛بازار سرمایهکسب و کار و بهداشت محیط ارتقاء سالمت  .5
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  نهادهای همکار( و دبیرخانهمجریان، ) مرتبط اشخاص -ج

نظارت بر بورس ها و ناشران، معاونت معاونت حقوای، سازمان )اعم از  و اجرائی نظارتیواحدهای تمامی   مجریان: .1

شک  های کایه  ،(سازمان ئیسو واحدها و مراکز تحت نظارت ر اجرائی معاونت نظارت بر نهادهای مالی، معاونت ت

 سند حاضر می باشند.  "مجریان" و شرکت های تابعه سازمان خودانتظام

سند: .2 سند دبیرخانه اجرائی  صویب ، پینظارت بر اجرای  گیری از ارکان و گزارش  ،مقررات مربوطریری تدویا و ت

سازمان  سند  برگزارش دهی ادواری به هیأت مدیره  ستقر در معاونت حقوای عهده دبیرخانه اجرائی  شریری، م پی

  .استسازمان 

ثر در ؤنهادهای متولی و مهمکاری سننازمان تالش خواهد کرد که در جهت نی  به اهداف سننند،  نهادهای همکار: .3

  های ااتصادی کشور را جاب نماید.محیط کسب و کار و فعالیتپیشریری و ارتقاء سالمت 

اجرای از طریق  مرتبط کایه اشخاصسازنده سند حاضر، همکاری و تعام  مورد انتظار الزمه تحقق اهداف و نتایج 

 است. ایا سند در  مطروحفرهیندها و راهکارهای 

 

  فرآیندها و راهکارها-د

عات .1 مار و اطال های گزارش دهی و جمع هوری ه یه الرو ها )اعم از ته مام حوزه  عامالت، ت بات،  م کات ها، م مجوز

شکایات، تخافات، جرائمهای نظارتیزارشگ سرمایه گذاران،  سرمایه،   و ....( در بازار ، اطالعات مربوط به فعاالن بازار 

و اولویت  ، ناهنجاری هار، عات شناسی بروز تخافات و جرائمتحای  عامی هماجهت سرمایه و به روز هوری مستمر هنها 

 بندی جهت بررسی؛

شخیصایجاد و  .2 سرمایه تقویت نظام پایش و مراابت و ت سیب های بازار  ساییج زودهنرام ه شنا های ناهنجاری هت 

  ؛زاگاوگاه های تخاف بازار و 

   ؛دستورالعم  ها، هئیا نامه ها، شیوه نامه ها و...( مشتم  برپایش و بازنرری مستمر اوانیا و مقررات ) .3

صالح فرم ها و رویه های جاری و  .4 سرمایه با اوانیا و مقررات و ا بازنرری، پایش و انطباق فرهیندهای اجرائی در بازار 

 ؛وضع مقررات جدید در جهت بهبود فرهیندها

اوانیا و مقررات و تسننهی  و تسننریع در فرهیند  بهینه سننازی فرهیند مقررات گذاری در راسننتای جاوگیری از تعار  .5

 ؛مقررات گذاری و مقررات زدایی و ارتقای کیفی مقررات

 ؛یندهافرهالکترونیکی کردن  فناوری اطالعات، ایجاد سامانه ها وپیشریری فنی از طریق تقویت  .6

 فرهیندهای مرتبط با صدور انوات مجوزها؛ تجمیع و بهبودساماندهی،  .7

  در جهت شفافیت و حمایت از حقوق شهروندی مطابق اوانیا و مقررات؛  هزاد به اطالعاتایجاد دسترسی  .8

 ؛ تخصصی مربوطهارتباط ارکان سازمان در موضوعات مختاف از طریق ایجاد کارگروه های نهادینه کردن  .9

 یت از هنها؛و تشک  های خودانتظام و تقویت، توسعه و حما سازمان هایجاد دوایر پیشریری در شرکت های تابع .10
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 ؛در جهت تسهی  و تسریع در رسیدگیبازنرری در فرهیندهای مرتبط با ح  اختالف و سازش  .11

 برداری عموم؛ بهره دسترسی و سهولتبازار سرمایه با هدف ایجاد و به روز رسانی بانک جامع اوانیا و مقررات  .12

سواد مالی و دانش عمومی ، جهت دهیسازیفرهنگ .13 سطح   و حقوای فعاالن عمومی و تبایغات موثر به منظور ارتقاء 

 بازار سرمایه؛

رفتاری مربوط  ، هنجارها و اصولطریق ارائه الروهااز اوانیا و مقررات برای عموم  تسهی  بهره برداری و ساده سازی .14

شران، مدیران سرمایه )مدیران نا سرمایه گذاران و...(  به هر دسته از فعاالن بازار  تعمیق هموزش های و نهادهای مالی، 

و همچنیا نظارت بر محتوای  کشننور تخصننصننی از طریق تهیه محتوای هموزشننی و گنجاندن هن در نظام هموزشننی

  هموزشی؛

  ؛تشویقی جهت کشف ناهنجاریها، تخافات و جرائم در بازار سرمایه توسط عمومهای ساز و کار استفاده از .15

  ؛بهره گیری از مشاوره و خرد جمعیتقویت و توسعه  .16

 با لحاظ شرایط اانونی؛میانجیرری اضایی  های عدالت ترمیمی واستفاده از شیوه .17

 انجام پیریری های الزم در جهت تقویت تصمیمات اضائی موثر در بازار سرمایه؛ .18

 مت نظام اداری و مقاباه با فساد؛به کارگیری راهکارهای پیشریری وضعی در راستای اهداف اانون ارتقاء سال .19

شیوه .20 سیدگی و های ارتقاء  شف، تحقیق و تعقیب جرایم  برخورد بار سازکارهای ک ستمر فرهیندها و  تخافات و بهبود م

 بازار سرمایه.

 

  کمیته های تخصصی پیشگیری و ارتقاء سالمت بازار سرمایه-ه

 ؛و کارگروه های هن کمیته فراگیر پیشریری از واوت تخافات و جرائم .1

 ؛و کمیسیون های هن کمیته تطبیق .2

 ؛کمیته عالی سیاست گذاری فضای مجازی .3

   ؛صیانت از حقوق شهروندی، دسترسی هزاد به اطالعات و هموزش های عمومیکمیته  .4

سازمان حسب  رئیسموافقت  با پیشنهاد معاونت حقوای سازمان و انحصاری نبوده و در صورت لزومی داخای هاکمیتهتعداد 

  باشد. می و تغییر موضوت ااب  افزایش
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 "ضمیمه"

 ؛ پیشگیری از تخلفات و جرایمقانونی  اصلی مبانی

 

 : قوانین، مقررات و اسناد باالدستی .1

 سالمی ایران: قانون سی جمهوری ا سا سی  ا سا شم اانون ا ش صد و پنجاه و  ص  یک مطابق بند پنجم ا

سالمی ایران  سب اادام"جمهوری ا شریری برای منا صالح جرم از واوت پی شاره ارار  "مجرمیا و ا مورد ا

 .گرفته است

 ی مبارزا با مفاستتد اقادتتادی مور  م معظم رهبری به ستتران قوا دربارافرمان هشتتم مادا ای م ا

ی فساد مالی خشکانیدن ریشه"تصریح شده است:  معظم له در مقدمه فرامیا هشت گانه :10/02/1380

ی اوای سه گانه مخصوصاً باره، مستازم اادام همه جانبه بوسیاهگشا در ایا و ااتصادی و عم  ااطع و گره

ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دایق و بی ا ما ، از بروز و رشد ی مجریه و اضائیه است. اوهدو اوه

ستفاده از کارشناسان و اضات ااطع و پاکداما، فسادمالی در دستراهها پیشریری کند، و اوه ی اضائیه با ا

 ".و خائا و عناصر هلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد مجرم

  شهروندی ابالغی آذر ماا شور ح وق  ساس ماده  :ئیس جمهور محارمر 1395من شور مذک 72بر ا ، ورمن

منظور تأمیا حقوق ااتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت هحاد جامعه در به"موظف است دولت 

سازی، صراحت و ثبات در گذاری، سادهصوص تأمیا امنیت سرمایههای ااتصادی، شرایط الزم در خفعالیت

سبات و پیوندهای منطقه سترش منا صادی، گ صمیمات اات ضور فعاالن ت ای، ایجاد تمهیدات الزم را برای ح

های تولیدی به دانش روز، تنظیم ااتصنننادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسنننازی و تجهیز بنراه

صادرات و سازمان هدفمند  صادی، پولواردات، مقاباه با جرائم  م فراهرا شویی و ااچاق کاال و ارز یافته اات

 "کند.

 

  سایر قوانین و مقررات:  .2

 سالمی ایران مدوب انون ق سالمی 01/09/1384بازار اوراق بهادار جمهوری ا شورای ا مطابق  :مجلس 

سرمایه گذاران و "اانون مزبور 2ماده  ستای حمایت از حقوق  ساماندهی، در را سعه بازار  با هدف  حفظ و تو
شننورا و سننازمان با  ا اانون،منصننفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حنسننا اجرای ای شننفاف،
شود . ترکیب، شکی  می   7 ماده11و  8مطابق بندهای همچنیا  "وظایف و اختیارات مندرج در ایا اانون ت

اتخاذ "و همچنیا  "اتخاذ تدابیر الزم جهت پیشنننریری از واوت تخافات در بازار اوراق بهادار"اانون مزبور، 
 "تدابیر ضروری و انجام اادامات الزم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار

 گردیده است. از وظایف هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اامداد
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  اانون مزبور  1مطابق ماده  :مجلس شورای اسالمی 07/06/1390پیشگیری از وقوع جرم مدوب قانون

سایی و ارزیا" شنا ست از پیش بینی،  شریری از جرم عبارت ا بی خطر واوت جرم و اتخاذ تدابیر و اادامات پی

 "الزم برای از بیا بردن یا کاهش هن.

  مجمع تشخیص مدلحم نظام: 07/08/1390قانون ارت اء سالمم نظام اداری و م ابله با فساد مدوب 

کایه مسؤوالن دستراههای مشمول ایا اانون موظفند بدون فوت وات از " ،اانون مذکور 13 هادمبر اساس 

شروت یا واوت جرائم مربوط به ارتشاء، اختالس، کالهبرداری، تبانی در معامالت دولتی، اخذ درصد )پورسانت( 

مال ن خارجی، اع یا  عامالت داخای  عامالت دولتی در در م لت در م خا اانونی، د فوذ برخالف حق و مقررات 

صرف  یراانونی در وجوه یا  ستفاده  یرمجاز یا ت شروت، ا صی  مال نام مواردی که ممنوعیت اانونی دارد، تح

اموال دولتی یا عمومی و یا تضننییع هنها، تدلیس در معامالت دولتی، اخذ وجه یا مال  یراانونی یا امر به اخذ 

پاداش، حق هن، حت هر عنوان اعم از کمیسنننیون،  یا دیرری ت یا منظور نمودن نفعی برای خود  مه  الزح

العم  در معاماه یا مزایده یا منااصننه و سننایر جرائم مرتبط با مفاسنند ااتصننادی در حوزه مأموریت خود حق

سیدگی ضائی و اداری ر صاه باید مراتب را به مقامات ا در  یر  .ت گزارش نمایندکننده به جرائم و تخافابالفا

   "( اانون مجازات اسالمی می شوند.606ی )صورت مشمول مجازات مقرر در مادهایا

 

 

  


