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مدیریت نظارت بر بورسها

 جناب آقای علی صحرائی

مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران

جناب آقای هامونی

مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران

جناب آقای حسین فهیمی

مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه

جناب آقای روح اله دهقان

مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

جناب آقای سپهرام

مدیر عامل و عضو محترم هیأت مدیره شرکت رایان بورس

با سالم و احترام؛
بند ١ ششصد و پنجاه و دومین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ١٣٩٩/٠٤/٠١ به شرح 

زیر میباشد:
به منظور کاهش هزینههای سرمایهگذاری، تشویق سرمایهگذاری در بازار سرمایه و انجام اقدامات الزم به منظور  -١
حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران در بازار اوراق بهادار از طریق تخصیص کارمزد ارکان به صندوق تثبیت 
بازار سرمایه و صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع کاهش و تخصیص کارمزدهای 
ارکان بازار از معامالت سهام و حقتقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مطرح و به شرح 

زیر تصویب شد:
سقف نرخ کارمزد خرید و فروش شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، مدیریت فناوری  -١-١
بورس تهران، سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (با احتساب سهم شرکت رایان بورس) و 
شرکتهای کارگزاری از معامالت "سهام" و "حق تقدم سهام" به میزان ٢٠ درصد با رعایت حداکثر سقف 

ریالی مصوب در هر معامله، کاهش یافت.
معادل ٣٠ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معامالت شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران،  -٢-١
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای کارگزاری، از معامالت "سهام" و "حق تقدم 
سهام"، به صورت روزانه توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی کسر و به حساب صندوق سرمایهگذاری مشترک 
توسعه بازار سرمایه واریز خواهد شد. واریز مبالغ یادشده به حسابی که از طرف صندوق معرفی میشود، به 
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منزله درخواست صدور واحدهای سرمایهگذاری برای هرکدام از شرکتها است. شرکت سپردهگذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه همزمان با واریز مبالغ یادشده، فهرست و مبلغ مرتبط با هر یک از شرکتهای 
موضوع این مصوبه را به صندوق اعالم مینماید. صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه باید مبالغ 
هر یک از شرکتهای فوق را در حسابی مجزا نگهداری نموده و براساس مقررات مندرج در اساسنامه و 

امیدنامه صندوق، اقدام به صدور واحدهای سرمایهگذاری برای آنها نماید.
معادل ٣٠ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معامالت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت رایان  -٣-١
بورس از معامالت "سهام" و "حق تقدم سهام" در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به صورت 
روزانه توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه کسر و به حساب معرفیشده از طرف 
صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد. صندوق تثبیت بازار سرمایه باید مبالغ مربوط به شرکت مدیریت 
فناوری بورس تهران و شرکت رایان بورس را در حسابی مجزا نگهداری نموده و مطابق رویه ثبت و نگهداری 

وجوه سازمان نزد آن صندوق، عمل نماید.
مقرر گردید موضوع کاهش سقف نرخ کارمزد حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به میزان ٢٠ درصد  -٤-١
با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله در معامالت سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار 
تهران و فرابورس ایران و نیز کسر ٣٠ درصد از کارمزد حق نظارت سازمان به صورت روزانه توسط شرکت 
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و واریز به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه جهت طرح در 

جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شود.
سرمایهگذاری شرکتهای کارگزاری در واحدهای صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه  -٥-١
مشمول هیچ یک از محدودیتهای مندرج در مقررات و ضوابط مرتبط با سرمایهگذاری شرکتهای کارگزاری 

نمیباشد.
هیات مدیره صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه متشکل از ٣ شخصیت حقوقی است که  -٦-١
یک نماینده از طرف نهادهای مالی موضوع بند ٢١ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار، یک نماینده از طرف 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمهها و یک نماینده از طرف شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، 
فرابورس ایران و سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در ترکیب هیات مدیره صندوق حضور 

خواهند داشت.
شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و  -٧-١
شرکتهای کارگزاری، برای ابطال آن دسته از واحدهای سرمایهگذاری صندوق که در راستای اجرای بند ١-٢ 
این مصوبه برای آنها صادر شده است، باید ضمن رعایت شرایط مندرج در اساسنامه، تاییدیه ابطال واحدهای 

مذکور را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نمایند.
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درآمد ناشی از کارمزد معامالت شرکتهای کارگزاری که در واحدهای صندوق سرمایهگذاری مشترک  -٨-١
توسعه بازار سرمایه سرمایهگذاری شده است، قابل تقسیم نمیباشد. نحوه انعکاس این رویداد مالی در دفاتر 
شرکتهای کارگزاری طبق رویهای که توسط مدیریت نظارت بر کارگزاران با همکاری اداره نظارت بر 
حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی تهیه و ابالغ میگردد، برای شرکتهای کارگزاری الزماالجرا میباشد. 
شرکتهای کارگزاری مکلفند براساس مقرراتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ میگردد، حداکثر 

ظرف مدت ٣ ماه اساسنامههای خود را اصالح نمایند.
هیات مدیره صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مکلف است ظرف مدت یک ماه از ابالغ  -٩-١
این مصوبه اصالحات پیشنهادی خود را در اساسنامه و امیدنامه و رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری 
صندوق مذکور برای اخذ تاییدیه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه و پس از طی تشریفات قانونی اجرا 

نماید.
تاریخ اعمال مصوبه فوقالذکر ١٣٩٩/٠٥/٠١ تعیین گردید.

بند فوق جهت اقدام مقتضی ابالغ میگردد.


