
 بسمه تعالی

 قانون تجارتقوانین خاص مرتبط با 
 (قضاوتو  مرکز وکال، کانون وکال)ویژۀ داوطلبان آزموِن 

گاه و عضو هیأت علمی( دکتر امید مالکریمی  )وکیل پاهی یک دادگستری، مدرس دانش
، هر آنچه برای vekalatyarمون و صفحۀ اینستاگرام omidmollakarimi@ و کانال تلگرام irmollakarimi.ما در سایت 

های حقوقی، زمانی که تصمیم دانیم که داوطلباِن آزمونهای حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! میقبولی در آزمون
منابعی  دهیم این است که اوونابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام میگیرند که شروع به خواندن نمایند در انتخاب منمی

واندن منابع دیم که نیاز به خگذاریم و بهتون اطمینان میکند رو به طور رایگان در اختیارتون میرو که برای قبولی کفایت می
رِد تونیم شاهِد عملکجواب گرفتن رو می متعدد نخواهید داشت. در واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و

 مثبتمون بدونیم.

دادرسی  آیین ، حقوق تجارت،حقوق مدنیآیین دادرسی کیفری، حقوق جزا، سایتم )مثِل جزواِت شده در وبتمرکز اصلی کار من در جزواِت گذاشته
ه متفاوت باشم این، هدِف من است ک ،سفید هستند متمایز باشم!! در واقع( اینه که مثِل یه گاِو بنفش در بیِن سایِر گاوها که سیاه و و اصول فقه مدنی

ًا در خوِر هام مثِل گاِو بنفش باشه که واقعخوام نوشتهو در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدم. می
ه مدل موی زنن یا یدن؛ مثاًل عینک زرد میفرد نشون میخاص، خودشون رو متفاوت و منحصربههایی رو که با یه ویژگِی توّجه باشه. حتمًا دیدید آدم

فهم متفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. مِن کمترین های سادهو آوردِن مثال« نویسیساده»خوام با خاِصّ خودشون رو دارن؛ من هم می
موفقیت،  کلید»ها بگم ولی ایخوام از این جمله کلیشهتوّجه باشه. نمیز و انجام کاری نو و جالبخوام که بهترین تبلیغ برای کارهام، تمایمی

 هایی که به رایگان در دسترس دانشجویاِن حقوق گذاشتم، نشون دادم.رو در جزوه« بودنمتفاوت»من این «. بودنهمتفاوت

 با توّجه به سرفصلو حّتی   MollaKarimi.irجزواِت سایِت 
ً
های های جدید و آخرین تغییرات قوانین و تستاین نوشته دائما

 از سایت، نسخۀ  هشدنسخۀ چاپیا  پی.دی.افشه و چنانچه های هر سال، به روز میآزمون
ً
رو در دست دارید بهتره مجددا

تونید ست که میا« کارگاه تولید محتوای حقوقی»هاست! اسِم کارگاِه ما، ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاهبه روز رو دانلود کنید. 
رو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر  karimi@omidmollaو تلگراِم ما  vekalatyar@اینستاگرام 

 .ارسال کنم به رایگانمورِد نیاِز آزموِن وکالت و قضاوت را برایتان تا جزواِت  بدینواتساپ  09352213175 به هم باید بگم کافیه

 !؛ تقدیم هب گمناماناست هاه تقدیم نشدحال هیچ هب آنتقدیم هب تمام کسانی که اتهب

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi
https://www.instagram.com/vekalatyar
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar
https://t.me/OmidMollaKarimi


2 

 

 24/04/1318مصوب  - قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

 سازمان اداره تصفیه _ مبحث اول

 یننماید و در اامور ورشکستگی تأسیس میه در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی ب _1 ماده

 .نخواهد شدموارد عضو ناظر تعیین 

 قدرهب تصفیه اداره ،لت انتخاب شوددو گزارانخدمت غیر از یا اداری یا قضائی گزارانخدمت بین از است ممکن تصفیه اداره کارمندان و رئیس _2 ماده

 .داشت خواهد کارمند لزوم

 کهیدرصورت و است ذکرشده حقوقی محاکمات اصول در دادرس رد در که است همان تصفیه اداره محاسبین و او مقامقائم و رئیس رد موارد _3ماده 

یس رئ به نظرکارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد  چنانچهدهد و مأموریت می کار نیا برای را دیگری کارمند رئیس بداند موجه را ایراد این کارمندی

 .است

 .گذاردیماجرا  موقعبهرئیس اطالع داده امر او را ه اقدامی خودداری کرده و مراتب را ب هرگونهداند از که کارمند خود را مردود می در مواردی

 قبول ننماید تعیین تکلیف با به خودکارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت  ،رئیس مردود شود کهیدرصورت

 .دادگاه است

عامله م آن شوند واقع معامله طرف خود به نفع ورشکسته به دارائی نسبت دوم طبقه از دوم درجه تا کسانشان یا تصفیه اداره کارکنان هرگاه _4ماده 

 .تعقیب انتظامی خواهد شد متخلف و است باطل

 گرم کند؛نمی توقیف را کار جریان وجهچیهبه شکایت است کرده صادر را توقف حکم که است دادگاهی تصفیه اداره اقدامات از شکایت مرجع _5ماده 

عجالً م صورت دادگاه مکلف است هد در اینبد جلوگیری دستور تواندیم دادگاه باشد، قوی شاکی ادله و ریناپذجبران شکایت مورد عمل که مهم موارد در

شکایت  موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادنو خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعالم دارد و در سایر 

 .اقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نمایده و ب دهدیمتصفیه  به ادارهدستور الزم 

داره ا کارکنان از نفر دو به حواله شودمی تسلیم تصفیه اداره صندوق یا محل دادگستری صندوق به تصفیه اداره توسط که وجوهی استرداد _6ماده 

 .بود خواهد باشند دادگستری وزارت طرف از مجاز که تصفیه

 .مجلس نوشته شودشود باید در صورتمی اداره آنا ب که اعالماتی و تقاضاها و تصفیه اداره عملیات کلیه _7ماده 

 .شودمی فرستاده محل ثبت اداره و تصفیه ادارهه ب حکم رونوشت شد اجراقابل ورشکستگی حکم کههمین _8 ماده

ر د ه محل چنان چهتصفی اداره از است الزم که را اقداماتی تواندمی اداره ،باشد دیگری دادگاه حوزه در واقع ورشکسته تاجر اموال کهیدرصورت _9ماده 

 .کند بخواهدمحل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین می

 شودیم ادهفرست متوقف عنوانهب که هاییبسته و هابرگ کلیه تصفیه مدت در که بخواهد گمرک و تلگراف و پست اداره از تواندمی تصفیه اداره _10ماده 

 .باشد حضورداشته هابسته و هاپاکت و هابرگ کردن باز موقع در تواندمی متوقف، گردیده برای آن اداره بفرستد ارسال متوقف طرف از یا

 .نماید استقراض ورشکسته موجود دارایی اعتباره ب بدوی تأمینیه اقدامات برای تواندمی لزوم صورت در تصفیه اداره _11ماده 

 بقبر ط سکوت موارد در و شودمی تعیین کندمی تهیه دادگستری وزارت کهآنه ب مربوطه هاینامهآیین و قانون این در تصفیه اداره وظایف _12ماده 

 .شد خواهد اقدام تجارت قانون

 اقدامات تأمینی اداره تصفیه _ مبحث دوم

ز قبیل را ا تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات الزمه ادارهه ب آن رونوشت و شد اجراقابل ورشکستگی حکم کهنیهم _13ماده 

 .آوردعمل میه ب هاآنبرای حفظ  مهروموم

 ماه شش تا ماه سه از مجازات به وگرنه بگذارد آن اختیار تحت در و نموده معرفی تصفیه ادارهه ب را خود دفاتر و اموال است مکلف ورشکسته _14ماده 

 .تأدیبی محکوم خواهد شد زندان

الت دخ متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و ،خدمه ،شرکا ،اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه

 .مین مجازات خواهند رسیده دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه به

 .دهدتذکر می شدهنیمع هاآناداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری 

 .ایدنم اداره هاآن خود نظارت تحت بتواند اینکه مگر ،نمایدمی کارخانجات و کاال، هامغازه ا،انباره نمودن مهروموم و بستن به اقدام تصفیه اداره _15ماده 
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 کهیوقت تا ار اموال سایر ؛ ونمایدمی دیگر قیمتی چیز هر و شخصی دفاتر، تجارتی دفاتر ،بهادار هایبرگ ،حفاظت پول نقده مقتضی اقدام ب لیوساه اداره ب

 از خارج در که اشیائی حفظه ب اقدام عالوهبه ماند خواهد باقی بداند الزم را آن اداره که موقعی تا مهروموم و نموده مهروموم نشده برداشته هاآن صورت

 .ورشکسته است خواهد نمود اقامت محل

 .شد خواهد قید اموال صورت جزء ولی شدهگذاشته ورشکسته اختیار تحت دین مستثنیات _16ماده 

 ورتص ضمن مراتب دشدهیق اموال صورت در نمایندمی حقی اظهار هاآن به نسبت ثالث اشخاص یا و بوده ثالث اشخاصه ب متعلق که اشیائی _17ماده 

 .شد خواهد ذکر

 صورت منض کرده معلوم است رسمی اسناده ب مستند که ورشکسته غیرمنقول امواله ب نسبت را ثالث اشخاص حقوق است مکلف تصفیه اداره _18ماده 

 .نماید قید اموال

 .شود ارزیابی باید دشدهیق صورت در که اشیائی کلیه _19ماده 

 صورترد ورشکسته پاسخ ،یا خیر داندیمشود که آن را صحیح و کامل و از او سؤال می ارائهبه ورشکسته  شدهمیتنظ بیترتنیابه که صورتی _20ماده 

 .رسدمی او امضایه ب و دشدهیق

داره ا ضاءاقت صورت در ،باشد شده معاف تکلیف این از صریحاً اینکه مگر ،بگذارد اداره اختیار در را خود تصفیه مدت در است مکلف متوقف _21ماده 

 .خواهدرا از دادگاه میجلب او نماید و چنانچه توقیف او الزم شود قرار توقیف ه تواند اقدام بتصفیه می

 نموده کایتش توقیف قرار صادرکننده دادگاهه ب بارکی هرماه در خود توقیف دوام از تواندمی ورشکسته؛ آیدعمل میه دستور اداره تصفیه به رفع توقیف ب

 .دبخواه را آن رفع

تعیین  او بدهند و نیزه دهد بکه متوقف را تحت اختیار خود قرار می موردیالنفقه او را مخصوصاً در تواند نفقه عادالنه ورشکسته و واجباداره تصفیه می

 .اند سکنی نمایندتوانند در خانه که بودهاش میخواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده

اصول  بعضًا یا کاًل درخواست اجرا شود که اگر بستانکارانته اموالی جزء مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید میورشکس هرگاه _22ماده 

 .ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت

 بستانکاران دعوت _مبحث سوم 

اختصاری  برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه هاآناداره حاصل فروش اموالی که صورت  به نظر اگر _23ه ماد

 .طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبالً بدهند کاربرمگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که  ،نمایدمی

 ر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاه ل روز هرکس هرگونه ادعائی دارد بنماید و سپس بهکند که در ظرف چهدر مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می

 .دارندیمرا بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعالم  کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آنمی

 .در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد

 :نمایدمی قید آن در را زیر نکات و نموده منتشر آگهی تصفیه اداره _24ماده 

 .باشد( شدهنییتعدر حکم دادگاه  کهیدرصورتتعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف ) _۱

رونوشت  اصل بااعالم نمایند و مدارک خود را )اداره ه اینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه به اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند ب _۲

 .اداره تسلیم دارنده ( بشدهیگواه

 .که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید تواند این مدت را برای کسانیاداره می

ه نفع دین ب وپنجستیبجریمه نقدی معادل صدی ه اخطاریه بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از این اخطار ب _۳

 .نماید محکوم نیز ماه شش تا سه از تأدیبی حبسه ب نقدی جریمه بر عالوه تواندمی دادگاه، محکوم خواهند شد ۵۴صندوق )ب( مذکور در ماده 

 یهر حقدر اختیار اداره بگذارند وگرنه  بردهناماست که آن اموال را در ظرف مدت  هاآنر عنوان اموال ورشکسته در دست ه اخطار به کسانی که به _۴

 .سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند هاآنآن مال دارند از ه که نسبت ب

ولیت ئمس که با متوقف روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانی ۲۰ت بستانکاران که منتها در ظرف أدعوت اولین جلسه هی _۵

 .توانند در جلسه حضور به هم رسانندتضامنی داشته و یا ضامن او هستند می

رای آگهی ب از این نسخه، شد خواهد منتشر روز ده فاصلهه ب دو بار کثیراالنتشار هایروزنامه از یکی و دادگستری وزارت رسمی مجله در آگهی _25ماده 

 .شوداست فرستاده می شدهشناختههر یک از بستانکارانی که 
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 اموال اداره _مبحث چهارم 

ه ب مربوطه امور سایر و اموال صورتبه راجع گزارشی اداره و شودمی تشکیل اداره کارمندان از نفر یک ریاست تحت بستانکاران جلسه اولین _26ماده 

 .خواندان میبستانکار برای را متوقف

 و است هتصفی اداره با تصمیم ولی بنمایند متوقفه ب مربوط حرفه یا بازرگانی کار جریان ادامهه ب راجع پیشنهاداتی توانندمی بستانکاران _27ماده 

 .باشدمی بستانکاران تأهی منافع نماینده تصفیه اداره یطورکلبه

آن  سلیمته را محق بداند مبادرت ب هاآنکه مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر  اشیائیه ب نسبت تصفیه اداره _28ماده 

 دار رجوع ننمایددار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صالحیتدهد که در دادگاه صالحیتایشان مهلت میه نماید وگرنه ده روز بمی

 .موع نخواهد بوددیگر دعوای او مس

 .کرد خواهد دعوی اقامه آن وصول برای ضرورت صورت در و نمایدمی مطالبات وصوله ب اقدام تصفیه اداره _29ماده 

 .نماید بدون تأخیر فروخته خواهد شدهزینه غیرمتناسبی را ایجاد می هاآناشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری 

سایر اموال به ترتیبی که بعداً ذکر  ،عمل خواهد آورده که در بازار قیمت معینی دارند ب بورسی( و یا اشیائیهای بهادار )برگفروش ه همچنین اقدام ب

 .شودشد فروخته می خواهد

 مطالباته ب رسیدگی _مبحث پنجم 

 رد کهیدرصورتنماید و جلب نظر متوقف را یم رد یا تصدیق نموده رسیدگی مطالباته ب اداره اسناد ارائه برای مقرر موعد انقضای از پس  _30ماده 

 .دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد

 .بخواهد را بستانکار دفاتر ابراز تواندمی لزوم صورت در و رسیدگی برای اداره _31ماده 

 .باشد اظهارنشدهاز طرف بستانکار  هرچنددارند باید منظور شود  ملکی وثیقه رسمی سند موجببه که مطالباتی _32ماده 

 تهیه دارند رجحان یا و رهن حق که هاییطلب گرفتن نظر در با صورتی اداره روز بیست ظرف در منتهی اسناد ابراز موعد انقضای از پس _33ماده 

 .نمود خواهند

 .شونددلیل در ضمن این صورت قید میند با ذکر اشده مردود که بستانکارانی _34ماده 

 .شودیم گذاشته نمایندمی متوقفه ب نسبت حقی ادعای که کسانی اختیار در و درسی خواهد بستانکاران اطالعه ب آگهی طریق از صورت این _35ماده 

 ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعالم هاآنادعای ه که حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره ب به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانی

 .خواهد شد

دعوی حکم توقف اقامه  صادرکنندهروز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه  ۲۰ ظرف در باشد داشته اعتراض صورت اینه ب نسبت کس هر  _36ماده 

 .کند

و اگر طلب  شودیماداره اقامه  هیبرعلمورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی اگر معترض ادعا کند که طلب او بی

دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم برد  کهیدرصورت .بستانکار اقامه خواهد شد هیبرعلمورد اعتراض باشد دعوی  شدهقبولحق رجحان کسی که  یا

او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران ه در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی ب شدهدادهتخصیص به آن طلبی صادر شود سهمی که 

 .تقسیم خواهد شد

 .عمل خواهد آمده طریق اختصاری و فوری به در مورد این ماده دادرسی ب

 شود ولی هزینهعذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول می کهیدرصورتتأخیر شده  هاآن ارائه در که اسنادی _37ماده 

 .بر عهده مدعی طلب است آمدهشیپکه در اثر این تأخیر 

 .ازدسآگهی مطلع می لهیوسبهنماید و سایر بستانکاران را نیز تصحیح صورت بستانکاران میه قبول کرد اقدام ب ابرازشدهاگر اداره سندی را که 

 تصفیه _مبحث ششم 

 و شوندمی دعوت جلسه در اخطاریه لهیوسبه شدهواقع موردقبول هاآن طلب تمام یا قسمت یک که بستانکارانی مطالباته ب رسیدگی از پس _38 ماده

 .شودمی قید نامهدعوت ضمن مراتب باشد شده هم ارفاقی قرارداد درخواست اگر

 رذک مجلسصورت در نموده استماع را بستانکاران و متوقف نظریات داده متوقف مطالبات و دارائی وضعیته ب نسبت کاملی گزارش اداره _39ماده 

 .مشکوک دعاوی از کردن نظرصرف و ارفاقی موردقرارداد در مگر است اداره خود با تصمیم ولی کندمی
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 .شودمزایده فروخته می ترتیبه ب متوقف اموال _40ماده 

 .فروش اموال کرده اقدام ب دهیمزا ریغدر موارد زیر ممکن است به طریق 

 .رضایت بدهند بیترتنیابهقانون تجارت باشند  «۴۸۰»تی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده أاگر هی _۱

 .بورس( و یا در بازار قیمت معینی داردمال در ) کهیوقت _۲

 .حق وثیقه دارند جلب شود هاآنرضایت بستانکارانی که نسبت به  کهنیافروخت مگر  دهیمزا ریغطریق ه توان باشیاء مورد وثیقه را نمی

 .نماید  کسب را الزمه اطالعات تواندمی هرکس و شد خواهد گذارده عموم دسترس در اداره دفتر در مزایده از قبل روز ده الاقل فروش شرایط _41ماده 

 .آیدمی به عمل بفروش اقدام از قبل ماه یک آگهی این غیرمنقوله اموال مورد در و بود خواهد مزایده ساعت و روز ،آگهی فروش شامل مکان

 .اعالم خواهد گردید هاآنبه  آمدهعملبهکه حق وثیقه غیرمنقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که  برای بستانکارانی

 هب نسبت ترتیب همین. شودمی واگذار است کرده پیشنهاد را حداکثر که کسیه ب حراجچی بلند صدایه ب مرتبه سه از پس منقول اموال _42 ماده

 وقت و دمانمی متوقف فروش مکفی پیشنهاد نبودن صورت در و برسد شدهیابیارز بهای به پیشنهاد اینکه بر مشروط ،گرددیم رعایت غیرمنقول اموال

 که باالترین قیمت را یبه کسماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیرمنقول  شود. در مرتبه دوم که باید الاقل دوبرای مزایده معین می دیگری

 .نماید واگذار خواهد شدپیشنهاد می

 .برسد بفروش هاآن فلزی بهای از کمتر بهایه ب نباید زر و سیم اشیاء _43ماده 

 .نماید تعیین ورشکسته و بستانکاران غبطه و عادت و عرف رعایت با را فروشی شرایط است مکلف تصفیه اداره _44ماده 

 .کند تجاوز نباید ماه سه از گاههیچ موعد، موعد قرار بدهده تواند پرداخت بها را نقد یا باداره می

 از پرداخت بها صورت بگیرد.تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیرمنقول نباید قبل 

 .روز مهلت جایز است در مورد پرداخت نقدی یک

 .بود ول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهدئسابق مس شنهاددهندهیپ درهرحال آمدهعملبهاگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید 

 نظرصرفتوانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است قانون تجارت جمع باشد می ۴۸۰ذکور در ماده م شرایط بستانکاران تأهی در اگر _45ماده 

 .نمایند

 هک طلبی حدود در آیدمی دست به راه این از که مالی فروش حاصل مورد این در، او واگذار شوده تواند درخواست کند که آن دعوی بهر بستانکاری می

 .بستانکاران خواهد بود ریبه ساو مازاد آن متعلق  گرفتهتعلق کنندهدرخواست به دارد

 تقسیم وجوه حاصله از فروش _ مبحث هفتم

 آن نهائی حساب و دارائی حاصل از صورتی اداره گردید قطعی بستانکاران صورت و گرفت قرار اداره دسترس در فروش از حاصله پول کهیوقت _46ماده 

 .نمود خواهد تنظیم

بستانکاران  شود صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ده روز در دسترسشود و هزینه تصفیه قبالً موضوع مینامه تعیین میآئین موجببههزینه توقف که 

 .فرستاده خواهد شد هاآنسهم هر یک برای ه خالصه از صورت مربوط ب عالوهبهخواهد رسید  هاآنو مراتب به اطالع  قرارگرفته

 به ار مربوطه سند باید رسدمی خود حقبه کامالً که بستانکاری ،نمایدمی یک هر سهام پرداخت به مبادرت اداره بردهنام مدت انقضای از پس _47ماده 

 .کند تسلیم اداره

 .گرددشود مراتب در سند قید میدر موردی که قسمتی از طلب پرداخته می

 .آیدعمل میه الزم است از طرف اداره بکه در دفتر امالک  در مورد فروش غیرمنقول اقداماتی

اره پس از پرداخت سهمیه اد ؛آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شده سهمیه مربوط ب ،بایست تأدیه گردداقساط میه اگر طلبی معلق باشد و یا ب

 موجببهواند تبستانکار فقط در مورد مالئت ورشکسته می دهددارائی می تیکفاعدمکامالً تأدیه نشده است سند  هاآنهر یک از بستانکارانی که حقوق ه ب

 .سند بقیه طلب خود را ادعا نماید

 .آید به عملممکن است  ۳۶ ماده در مذکور مدت انقضاء از پس فقط سهام موقت تقسیم _48ماده 

 .دارائی داده خواهد شد تیکفاعدماند سند بستانکارانی که جزو صورت نیامدهه ب

 ورشکستگی خاتمه _مبحث هشتم 



6 

 

 را هاآن اداره شود کشف متوقفه ب متعلق اموالی ورشکستگی خاتمه از پس هرگاه، شد خواهد اعالم ورشکستگی خاتمه اموال تقسیم از پس _49ماده 

 .کندمی تقسیم بستانکاران بین تشریفاتی گونههیچ بدون را آن فروش حاصل و درآورده خود تصرفه ب

 .گرددمجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام می هاآنو بعداً تصرف در  شدهگذاشتهمناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه ه که ب ییهاسهمیهه نسبت ب

 .گردد تصفیه ماه هشت ظرف در تصفیه ادارهه ب آن حکم وصول تاریخ از باید ورشکستگی _50ماده 

 .نمایدرا تمدید  تواند این مدتهنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می

 مقررات مالی _ مبحث نهم

 .(ب) صندوق و( الف) صندوق ،است صندوق دو دارای تصفیه اداره _51ماده 

ران وزی تأهی نامهآئین موجببه درآمد این شودمی دریافت ورشکستگی امور هزینه عنوانبه که است وجوهی از عبارت( الف) صندوق درآمد _52ماده 

 .تعیین خواهد شد

 .رسید خواهد باشد داشته الزم ورشکستگی امور تصفیه برای تصفیه اداره که هزینه هرگونه برداشت و سازمان مصرفه ب( الف) صندوق درآمد _53ماده 

 :(ب) صندوق درآمد _54ماده 

 شدهاضافهگیرد قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می ۱۱و ماده  ۳۱۰ خردادماه ۲ها مصوب قانون ثبت شرکت موجببهکه  حقوقیه ب ۵۰%  _۱

 .باشدو فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق )ب( اداره تصفیه امور ورشکستگی می

درآمد  جزءکه نصف آن  شدهگرفتهریالی ده دینار  ۱۰شود از قرار هر قانون تجارت تنظیم می ۲۹۳ماده  موجببهنامه که از مبلغ موضوع اعتراض _۲

 .صندوق )ب( خواهد بوده عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق ب

 وزارت، بگیرد وام اقتضا صورت در( ب) صندوق از تواندمی( الف) صندوق و بوده حقوقی شخصیت دارای نامبرده صندوق دو از یک هر _55ماده 

 .نظارت تام خواهد داشت دو آن به نسبت دادگستری

 .شد نخواهد منظور کشور عمومی بودجه درآمد جزء صندوق دو درآمدهای _56ماده 

 .از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود کیچیهوصول و مصرف آن مشمول 

 .خواهد شدکند معین امه که وزارت دادگستری تعیین مینآئین موجببه صندوق دو این هزینه نظارت و درآمد وصول ترتیب _57ماده 

 مقررات مخصوص _ مبحث دهم

 داده رارق بستانکاران سایر بر مقدم فروش حاصل تقسیم برگ در وثیقه مورد مال فروش حاصله ب نسبت اندوثیقه دارای که بستانکارانی _58ماده 

 .شودمی

 یر برترتیب طبقات زه ب نشدهپرداختی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه یهاکه دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب ییهاطلب

 .شودنامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میند و در تقسیمادیگر مقدم یک

 طبقه اول

 .آخر قبل از توقف سال مدت برای خانه خدمه حقوق _الف

 .توقف از قبل ماه شش مدت برای ورشکسته بنگاه خدمتگزاران حقوق _ب

 .توقف از قبل ماه سه مدت برای گیرندمی مزد هفتگی یا روزانه که کارگرانی دستمزد _ج

 طبقه دوم

میزانی که ورشکسته از جهت والیت و یا قیمومت مدیون ه والیت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت ب عنوانبه هاآنکه مال  طلب اشخاصی

 .دباش شدهاعالماز انقضای آن  سال کیشده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا والیت و یا در ظرف 

 طبقه سوم

 .اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده استخانوادهمصرف مداوای مدیون و ه فروش و مطالباتی که ب دارو ،طلب پزشک

 طبقه چهارم

 .قانون مدنی ۱۲۰۶ ماده مطابق زن نفقه _الف

 .دشومی محسوب دیون سایر جزء مازاده ب نسبت و باشد شدهواقع توقف از قبل سال پنج اقالً ازدواج آنکه شرطبه ریال هزار ده میزان تا زن مهریه _ب

 طبقه پنجم
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 .بستانکارانسایر 

مطابق  کنند تخلف قانون این مقررات از کهیدرصورت( پایه دارای یا قراردادی یا هیپا ریز مأمورین از اعم) تصفیه اداره کارمندان و رئیس _59ماده 

 .شد خواهند واقع انتظامی مجازات و تعقیب مورد دادگستری وزارت یهانامهنیآئ

 .نمایداین قانون را تهیه میه مربوط ب نامهآئین دادگستری وزارت _60ماده 

 .تصویب مجلس شورای ملی رسیده یک هزار و سیصد و هیجده ب رماهیتاین قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم 

 

 با اصالحات بعدی 02/03/1310مصوب  _ هاقانون راجع به ثبت شرکت

 .اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز _1 ماده

تعاونی( که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون و  مختلط ،ضمانتی ،های ایرانی مذکور در قانون تجارت )سهامیکلیه شرکت _2 ماده

تشکیالت خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق  ۱۳۱۰ ورماهیشهرآخر  باید تا اندنکردهعملتجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیالت خود با قانون مزبور 

ها را به به عمل آید محکمه مدیران آن آنجاالعموم بدایت محلی که ثبت باید در نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند و اال به تقاضای مدعی

 کهیدرصورتالعموم حکم انحالل شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی صدکی

واهد خمدت فوق برای تطبیق تشکیالت با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی 

 .ددا

شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت  لهیوسبهبتواند  کهنیااز تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای  _3 ماده

 .تهران به ثبت رسیده باشد اسنادثبتو در اداره  شدهشناختهنماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی 

شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف  لهیوسبههر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران  _4 ماده

دایی تهران تاین مدت برای تهیه و تسلیم اوراق الزمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه اب کهیدرصورتچهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید 

 .به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد

های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت عنوانبهاشخاصی که  _5ماده 

جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند  بهمحکوممحکمه ابتدایی تهران  حکمبهو العموم بدایت موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی

تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تأدیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و  هرروزمحکمه برای  عالوهبهشد و 

 .دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود ،تا سه ماه پس از تاریخ ابالغ آن تخلف ادامه یابد

امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای  موجببهها ط عملیات آنهای خارجی که شرایدر مورد شرکت _6 ماده

تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی  هرروزثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای 

 .تومان است صدکیده الی 

یاتی این اطالع داده نشده عمل کهیوقتکتباً اطالع داده شود تا  اسنادثبتتغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره  _7 ماده

شرکت اطالع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی  کهنیانام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر که نماینده یا مدیر سابق به

 .کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساندمی

های شود. قبول تقاضای ثبت شرکتهایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامهشرکت _8 ماده

 .های مزبوره خواهد بودها منوط به رعایت مقررات نظامنامهعه به ادامه عملیات آنفوق و شرایط راج

های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین های الزمه تنظیم خواهد شد در نظامنامهبرای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه _9ماده 

 :تکلیف شود

 .اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند ـ ۱

 .نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود ـ ۲

 .ها باید ضمیمه اظهارنامه شوداوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن ـ ۳

 .نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد ـ ۴

 .طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید ـ ۵
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 .به خرج شرکت به عمل آید اسنادثبتاداره  لهیوسبهز ثبت باید اعالناتی که پس ا ـ ۶

 .تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه ـ ۷

 :شودها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین میحقوق ثبتی برای ثبت شرکت ۲۸/۱۲/۱۳۷۳و  ۳۰/۱۲/۱۳۶۲اصالحی  _10 ماده

 :قرار بدین سرمایه کل مأخذ از تجاری مؤسسات و هاشرکت ثبت برای _الف

 .و پانصد ریال کمتر نخواهد بود هزار کیاز  درهرصورتریال که  ۱۲۰تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازای هر ده هزار ریال آن  ـ ۱

 .ریال ۵/۷۵تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال  ـ ۲

 .ریال ۵/۵۲تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال  ـ ۳

 .ریال ۳۰تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال  ـ ۴

 .ریال ۵/۲۲میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال  صدکیتا  ـ ۵

 .هزار ریال ۳۷۵میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدأ مقطوعاً  صدکیاز  ـ ۶

 .هزار ریال ۵۲۵از پانصد میلیون ریال سرمایه به باال از مبدأ مقطوعًا  ـ ۷

فعه تغییر الثبت هر دالذکر است و حقهای فوقتابع نرخ شدهاضافهت مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه الثبت تغییراحق ـ ۸

 .سه هزار ریال است« تغییر سرمایه یاستثنابه»در موارد دیگر 

وط به تغییر مرب استثناءبهریال است  هزار کیدر مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر  ( ـ۲۸/۰۸/۱۳۴۶ یالحاق) ۱ تبصره

 .های مقرر در این بند خواهد بودتابع نرخ شدهاضافهازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه 

 .به قوت خود باقی خواهد بود ۹/۹/۱۳۱۰های بیمه مصوب الثبت شرکتقانون حق ( ـ۲۸/۰۸/۱۳۴۶ یالحاق) ۲ تبصره

مهرماه  ۱۸های خارجی مصوب نامه قانون جلب و حمایت سرمایهآیین ۱۵های خارجی ماده در مورد ثبت شرکت ( ـ۲۸/۰۸/۱۳۴۶ یالحاق) ۳ تبصره

 .رعایت خواهد شد ۱۳۳۵

باشند شش هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری با سرمایه غیرتجاری که بدون سرمایه می الثبت مؤسساتحق ( ـ۳۰/۱۲/۱۳۶۲ب )اصالحی 

 :است قرارنیازا

 .ریال ۷۵۰۰الثبت مؤسسات غیرتجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعاً حق ـ ۱

 .ریال ۱۱۲۵۰الثبت مؤسسات غیرتجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعاً حق ـ ۲

 میلیون ریال سرمایه مقطوعاً پانزده هزار ریال. صدکیالثبت مؤسسات غیرتجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا حق ـ ۳

 .میلیون و یک ریال سرمایه به باال مقطوعاً سی هزار ریال صدکیالثبت مؤسسات غیرتجاری از حق ـ ۴

غییر در الثبت هر دفعه تالذکر و حقهای فوقتابع نرخ شدهاضافهالثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه حق ـ ۵

 .هزار و پانصد ریال است« تغییر سرمایه یاستثنابه»موارد دیگر 

افزایش سرمایه که تابع  رازیغبهدر مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد در مؤسسات غیرتجاری  ( ـ۲۸/۱۲/۱۳۷۳و  ۳۰/۱۲/۱۳۶۲اصالحی ) ۴ تبصره

 .باشدو پنجاه ریال می صدهفتترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر 

طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین  هاآنهای تعاونی که اساسنامه های تعاونی روستایی و سایر شرکتشرکت ( ـ۲۲/۰۸/۱۳۵۲پ )اصالحی 

های دولتی کشت و صنعت از های دولتی توسعه کشاورزی و شرکتسازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکت

 .باشندپرداخت حقوق ثبتی معاف می

 .ـ حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بودت

ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکتـ از تاریخ اجرای این قانون هیچث

 .شودغو میو مقررات مغایر با این قانون ل

قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به  ۳ماده  برخالف کهآننماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه  _11ماده 

داخلی که پس از تاریخ اجرای  یهاشرکتجزای نقدی خواهد شد. در مورد  بهمحکوماین قانون  ۵مطابق ماده  ،عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید

 بهمحکوماین قانون  ۲شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده این قانون تشکیل می

 .جزای نقدی خواهند شد

 .شوداجرا گذارده می موقعبه ۱۳۱۰خرداد ماده  ۱۵اسناد نسخ و این قانون از  قانون ثبت ۲۴۱و ماده  قانون تجارت ۱۴۱و  ۶۶مواد  _12 ماده
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 13/08/1397مصوب  - قانون اصالح قانون صدور چک

 :گرددالحاق می با اصالحات و الحاقات بعدی آن ۱۶/۰۴/۱۳۵۵قانون صدور چک مصوب ( ۱) تبصره به ماده عنوانبهمتن زیر  _1 ماده

انک الرعایه است. بشوند نیز الزم( صادر میامیپدادههایی که به شکل الکترونیکی )مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک قوانین و مقررات -تبصره

( را انجام داده و امیپدادههای الکترونیکی )شدن این قانون، اقدامات الزم در خصوص چک االجراالزمپس از  سال کیمرکزی مکلف است ظرف مدت 

 .الزم را صادر نماید هایدستورالعمل

 :گرددقانون به شرح زیر اصالح می( ۴ماده ) _2 ماده

بودن  پرداخت رقابلیغپرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً ( ۲هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ) _۴ماده 

ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه

 قد کد رهگیری و فاقد مهرباشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فا ذکرشدهدر آن 

 .شودشخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی

( از طرف بانک گواهی شود. بانک یبانکداردر برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک )در حدود عرف 

اطالع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ  منظوربهمکلف است 

 .و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد ینام خانوادگمزبور باید نام و 

 :گرددقانون به شرح زیر اصالح می( ۵ماده ) _3ماده 

موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در  کهیدرصورت -۵ماده 

ده چک به درخواست دارن پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا شده افتیدرحساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ 

ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه کسری مبلغ اًفور

 .شودآن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی

رد شود. در مومحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک مینگردیده، بی چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت

 .این ماده نیز بانک مکلف است اعالمیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید

 :شودمکرر به قانون الحاق می( ۵ماده ) عنوانبهمتن زیر  _4ماده 

 برخط به تمام صورتبهبعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را  -مکرر ۵ماده 

 وءس رفع هنگام ند تااها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفساعت کلیه بانک وچهارستیبدهد. پس از گذشت ها و مؤسسات اعتباری اطالع میبانک

 :ک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایندچ از اثر

 عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ -الف

های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان ها و کارتمسدود کردن وجوه کلیه حساب -ب

 تیب اعالمی از سوی بانک مرکزی؛کسری مبلغ چک به تر

 ارزی یا ریالی؛ یهانامهضمانتعدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور  -ج

 .عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی -د

اقتصادی  واحوالاوضاعهای اقتصادی با توجه به شرایط، های مذکور در بندهای )الف(، )ج( و )د( در خصوص بنگاهچنانچه اعمال محرومیت -۱تبصره 

نامه ین. آیدیآیدرمموجب اخالل در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق 

ن شدن ای االجراالزمف مدت سه ماه از ظر آن در اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل

 .رسدقانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می

ر بچک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده عالوه  کهیدرصورت -۲تبصره 

گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می

خصات مشباشد،  صادرشدهچک به نمایندگی  کهیدرصورتند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، اها مکلفیا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک

 .نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند
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 اثر برخط از چک رفع سوء صورتبهو  فوراًدر هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعالم کند تا  -۳تبصره 

 :شود

علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن جاری نزد بانک محال حساببهواریز کسری مبلغ چک  -الف

و قابل استناد به اطالع  بخشنانیاطمای مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه

 .دارنده چک برساند

 علیه؛شه چک به بانک محالارائه ال -ب

 شده در دفاتر اسناد رسمی( از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛نامه رسمی )تنظیمارائه رضایت -ج

 صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی -د

 م قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛ارائه حک -ه

 .از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده سه سالسپری شدن مدت  -و

اثر محسوب نخواهد  آن باشد، سوء یهاتبصرهون و این قان( ۱۴چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ) -۴تبصره 

 .شد

 های آن به اشخاصول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصرهئبانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مس -۵تبصره 

 .ثالث وارد گردیده است

 :شودبه آن الحاق می قانون به شرح زیر اصالح و سه تبصره( ۶ماده ) _5ماده 

ند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک )صیاد( نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این اها مکلفبانک -۶ماده 

الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت  یسنج تیهوسامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعالم از سامانه نظام 

طرح و تسریع در اجرای  یهانهیهزقانون تسهیل اعطای تسهیالت و کاهش ( »۵) به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده

قانون بازار ( »۱) ماده( ۲۱بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند )بهیا رت« ۱۳۸۶/۴/۵ها مصوب های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکطرح

اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک « ۱۳۸۴/۹/۱اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 هاآنهایی که تاریخ مندرج در است و چک سه سالچک از زمان دریافت دسته چک دهد. حداکثر مدت اعتبار شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می

، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در چکدستهشرایط دریافت  ازجملهشوند. ضوابط این ماده پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی

شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه  االجراالزمپس از  سال کیه ظرف مدت برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است ک

 .رسدشود و به تصویب شورای پول و اعتبار میمی

بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط اعتبارسنجی یا رتبه ازیموردنها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطالعات بانک -۱تبصره 

 .باشنددهند، مکلف به ارائه اطالعات صحیح و کامل میقرار می

دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده چکدستهکاهش تقاضا برای  منظوربه -۲تبصره 

رچه یکپا صورتبهندارند،  چکدستهچک موردی برای اشخاصی که  صورتبهدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را ش االجراالزم

 ، امکان برداشت از حساب این اشخاصچکدستهبندی اعتباری و استفاده از اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبهدر نظام بانکی تدوین و راه

نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج رای ذیب

 .باشد، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میچکدستهمکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت ( ۵در بندهای )الف( تا )د( ماده )

آن  یا دریافت خودکردهمتقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری  یهاوهیشهر شخصی که با توسل به  -۳تبصره 

، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه چکدستهتوسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت 

عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن  کهیدرصورتشود و محکوم می مجازات اسالمیقانون  پنج

 .شودجرم محکوم می

ی از مراتب جرم به یکولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و ئمس»عبارت  _6ماده 

قانون حذف ( ۲۱از ماده )« قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد( ۹های مقرر در ماده )مجازات

 .گرددمی

 :گرددبه شرح زیر اصالح می( ۲۱ماده )( ۱تبصره ) _7ماده 
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های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان اطالعات گواهینامهبانک مرکزی مکلف است با تجمیع  -۱تبصره 

های عدم پرداخت را برای مراجع ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعالم گواهینامهدسترسی برخط بانک

جاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ای

این قانون به همراه گواهینامه عدم ( ۱۴های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده )به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکپرداخت محکوم

 .های مالی فراهم نمایدومیتپرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محک

 :گرددمکرر به قانون الحاق می( ۲۱ماده ) عنوانبههای آن متن زیر و تبصره _8ماده 

 بهمحکومشدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت  االجراالزمبانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از  -مکرر ۲۱ماده 

و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین  چکدستهاثر نشده، از دریافت  یا دارای چک برگشتی رفع سوء

شده ن های تسویهاخیر و میزان تعهدات چک سه سالچک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در  صادرکنندهامکان استعالم آخرین وضعیت 

ده، دارن را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت

سویه تمبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از 

ویه های تسپذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختالف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکآن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان

 .نشده بیشتر باشد

در سامانه تسویه چک )چکاوک( شوند، تسویه چک صرفاً شدن این قانون صادر می االجراالزمهایی که پس از گذشت دو سال از در مورد چک -۱تبصره 

انه در سام هاآنمالکیت  کهیدرصورتاستعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و  بر اساسطبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک 

 نویسی چک در وجهنمایند. در این موارد، صدور و پشتخودداری  هاآنند از پرداخت وجه اها مکلفباشد، مشمول این قانون نبوده و بانک نشدهثبتصیاد 

قبل از زمان مذکور باشد،  هاآنهایی که تاریخ صدور چک خواهد بود. چک یسینوپشتحامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین 

 .باشدتابع قانون زمان صدور می

اثر نشده که به وکالت یا  یا دارای چک برگشتی رفع سوء بهمحکومهای این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت ممنوعیت -۲تبصره 

 .کنند نیز مجری استنمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می

 :گرددقانون می( ۲۳متن زیر جایگزین ماده ) _9ماده 

عرفه ت وکیل طبق الوکالهحقتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و دارنده چک می -۲۳ماده 

 .یا هر دو اجرائیه صادر نماید صادرکنندهرا درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب،  قانونی

 در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ -الف

 در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ -ب

 .های آن صادر نشده باشداین قانون و تبصره( ۱۴گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ) -ج

دت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی صادرکننده مکلف است ظرف م

های قانون نحوه محکومیت» حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق صورت نیامعرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر 

 .نمایدگذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می مورداجرابه  «۱۳۹۴/۳/۲۳مالی مصوب 

دیگر جرائم  یا درامانتانتیخیا  یبردارکالهقانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق  مقامقائماگر صادرکننده یا 

جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند  در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از

مستند  شدهارائهدلیل  کهیدرصورت. دینمایموارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر  ریناپذجبرانمذکور ضرر 

وقف عملیات بداند، ت قبولقابلرا  شدهارائهقانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دالیل  مقامقائمبه سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا 

 .اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد

 :شودبه قانون الحاق می( ۲۴اده )م عنوانبهمتن زیر  _10ماده 

 ولمسئها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک -۲۴ماده 

مصوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری » (۹) های مقرر در مادهشعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات

 .شوند که رسیدگی به این تخلفات در صالحیت بانک مرکزی استمحکوم می« ۰۷/۰۹/۱۳۷۲

 .شودلغو می« ۱۶/۰۴/۱۳۵۵قانون صدور چک مصوب ( »۲۳و )( ۶، )(۵، )(۴مواد ) _11ماده 
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مجلس شورای اسالمی تصویب شد و  نودوهفتو سیصد و  هزار کیقانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه 

 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۱۳۹۷/۸/۲۳در تاریخ 

 

 17/02/1393با آخرین اصالحات تا تاریخ  _ 13/06/1370مصوب  _ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران

 تعاونی بخش کلی ضوابط و اهداف –فصل اول 

 :از عبارت استاهداف بخش تعاونی  _1ماده 

 .رسیدن به اشتغال کامل منظوربهایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه  -۱

 .کار ندارند لیوساکار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی  لیوساقرار دادن  -۲

 .های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعیپیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه -۳

 .جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت -۴

 .برداری مستقیم از حاصل کار خودقرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره -۵

 .از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیرپیشگیری  -۶

 .توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم -۷

 .درآمدکمکمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و  -۸

 .در اقتصاد ملی یریپذرقابتمنابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش  یوربهرهاقتصادی و  یهابنگاهارتقای کارآیی  -۹

 .شود ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایتهای حاکم بر برنامهماده باید با رعایت ضرورت این مذکور اهداف -۱تبصره 

عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  یزیربرنامهحاکم بر  یهاضرورتتحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت  منظوربهدولت مکلف است  -۲تبصره 

 .توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید یهابرنامهرا در  ازیموردنکشور شرایط و منابع 

 .شوندهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشرکت _2ماده 

ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی یاگونهبهدولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات  _3ماده 

 .قرار دهد هاآنفراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیالت الزم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار 

 .های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهندها و پروژهدر اجرای طرح اندموظفهای وابسته دولت و کلیه سازمان _4ماده 

 :ها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشداساسنامه هر یک از تعاونی _5ماده 

الی مقررات م ، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات

 ه.و کار، انحالل و تصفی

 .باشد ایرانی باید هاتعاونی تابعیت -تبصره

 لهیوسبهها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی _6ماده 

 .نفر باشد ۷تعداد اعضاء نباید کمتر از  درهرصورترسد ولی شود که به تصویب وزارت تعاون میای تعیین مینامهآئین

 .باشندمستقل میهای تعاونی دارای شخصیت حقوقی ها و اتحادیهشرکت _7ماده 

  عضو –فصل دوم 

که واجد شرایط مندرج در این قانون بودجه بوده و ملتزم به اهداف بخش  یردولتیغهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی عضو در شرکت _8ماده 

 .اساسنامه قانونی آن تعاونی باشدتعاونی و 

 .شودنسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار میهای دولتی به زا کمکهای اشتغالدر تعاونی -۱تبصره 

عامل باید عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر کهیدرصورت یاچندمنظورههای در تعاونی -۲تبصره 

 .از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد

 :از عبارت استها شرایط عضویت در تعاونی _9ماده 

 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران – ۱

 .عدم ممنوعیت قانونی و حجر – ۲
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 .خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه – ۳

 .درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی – ۴

 .عدم عضویت در تعاونی مشابه – ۵

 .اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند _10ماده 

 .اند عمل کنندی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کردهیهاولیتئبه وظایف و مس اندمکلفکلیه اعضاء  _11ماده 

 .توان آن را منع کردو نمی است یاریاختخروج عضو از تعاونی  _12ماده 

 .باید مراتب را کتباً به اطالع تعاونی برسانند استعفاهای تولید حداقل شش ماه قبل از اعضاء متخصص تعاونی –۱تبصره 

 .خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است کهیدرصورت –۲تبصره 

 :شوددر موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می _13ماده 

 .از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون – ۱

اخطار  روز از تاریخ ۱۵روز و گذشتن  ۱۵مدیره به فاصله  اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأتعدم رعایت مقررات  – ۲

 .دوم با تصویب مجمع عمومی عادی

لطمه ت و اعتبار تعاونی که به حیثی ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی – ۳

 .وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید

 .بود خواهد عمومی مجمع تصویب و بازرسان یا مدیره هیأت از یک هر پیشنهاد به بنا فوق موارد تشخیص –تبصره 

ی بایست و در صورت تعدد شدهشناختهدر صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی  _14ماده 

 کدامچیه اما اگر کتباً اعالم نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا؛ التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازندمابه

 .گرددواجد شرایط نباشند، عضویت لغو می

 .شوندی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته میتعاون ازیموردن تعداد به نفر چند یا یک باشد، تعاونی ظرفیت از بیش ورثه تعداد اگر –تبصره 

 منعقده حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحالل و اخراج، سهم و کلیه _15ماده 

 .اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شدشود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثهمحاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می

 یواگذارقابل عین چنانچه نباشد ممکن مصالحه یا تراضی و شود پرداخت تعاونی اموال عین از متوفی عضو سهم که نماید تقاضا ورثه کهیدرصورت –تبصره 

 .گردداز مطالبات تسلیم ورثه می قسمت آن نگردد تعاونی و اعضاء به فاحش ضرر و اخالل موجببه و بوده

 سرمایه –فصل سوم 

 .گیرداست که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می ییهایدارائسرمایه تعاونی اموال و  _16ماده 

 ها،گیرد و وزارتخانهوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار میهسرمایه ب %۵۱ی است که تمام یا حداقل یهاهای تعاونی شرکتشرکت _17ماده 

 یاهنهادها، شوراهای اسالمی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر ها، شهرداریتحت پوشش دولت، بانکهای دولتی و وابسته به دولت و ها، شرکتسازمان

شرط از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به ۴۳اصل  ۲توانند جهت اجرای بند می یعموم

 .های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشندی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتتملیک، بیع شرط، فروش اقساط

 تعیین شرکت عقد ضمن در طرفین موافقت با که مدتی ظرف شوندمی شریک تعاونی هایشرکت تأسیس در دولتی هایدستگاه که مواردی در –تبصره 

 .گرفت خواهد تعلق تعاونی به سرمایه درصد صد و بازپرداخت جیتدربه دولت گذاریسرمایه سهم شد خواهد

اموال  تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را کهدولت می _18ماده 

 :صورت زیر قرار دهدههای تعاونی بعمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت

ن منافع آصورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک هصورت حبس موقت یا مادام که تعاونی بهواحدهای مذکور را ب – ۱

 .باشد

 .واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت کهیدرصورت – ۲

 .تواند طبق قرارداد بابت استهالک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور ساالنه مبلغی نقدی و یا کاال دریافت نمایددولت می – ۳
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زی ریبرنامهگذاری و های دولت در قیمتشرایط الزامی در رعایت سیاست عنوانبهو سایر امکانات، مقرراتی  تواند در واگذاری واحدهای فوقدولت می – ۴

 .تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید

 .باشند بانکی بدون بهره دریافت نکردهها طبق قانون عملیات ی است که از بانکیهاهای مالی دولتی اولویت با تعاونیدر استفاده از وام و کمک _19ماده 

این های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکت _20ماده 

 .نمایدها تعیین میء تعاونیها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاصورت حداقل و حداکثر سهم

 شدهمیسلو تصورت نقدی و جنسی باشد تقویم هب کهیدرصورتسرمایه آن تأدیه و  سومکیشود که حداقل هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می _۲۱ماده 

  .باشد

 .سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند نشدهپرداختمبلغ  اندمکلف تعاونی اعضاء –تبصره 

 .توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایندعضو یا اعضای تعاونی می _22ماده 

  .در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد کهآنباشد مگر های تعاونی محدود به میزان سهم آنان میولیت مالی اعضاء در شرکتئمس _23ماده 

 شرط یگرید ترتیب قرارداد در آنکه مگر باشدمی آنان به متعلق سرمایه میزان به هاتعاونی سرمایه کنندهتأمین عمومی هایدستگاه ولیتئمس –تبصره 

 .باشد شده

ها ضرورتقانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت  ۴۴و  ۴۳دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول  _24ماده 

، نقش بخش که این یاگونهبهها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات الزم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی

 .ر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آوردمؤث

اموال  ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد وتواند با استفاده از منابع بودجهفوق دولت می منظوربه – ۱تبصره 

اجاره  هانآها بفروشد و یا به ها با آننقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی طورهبمنقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات الزم را به قیمت عادله 

ها یتعاون ها و مصادره و ملی شده را بهها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکتملیک بنماید و یا سهام شرکت شرطبهدهد و یا اقدام به عقد اجاره 

 .منتقل نماید

 دقرار دهنوام و سایر تسهیالت اعطائی را در اختیار آنان  هاآنها و یا تقویت گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیاند جهت سرمایهها موظفبانک – ۲تبصره 

ک باشد بان ر نزدضمانت و یا وثیقه و یا رهن د عنوانبهشود که از محل وام و سایر تسهیالت اعطائی تأمین می ییهاهیسرماتوانند قرارداد نمایند که و می

ال امو گونهنیاتعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید  کهیدرصورتو یا 

 .دارندتیاولوهای دیگر تعاونی

 مالی مقررات سایر و سود تقسیم و زیان و سود حساب –فصل چهارم 

 :شودترتیب زیر تقسیم میه مالی ب هرسالهای تعاونی در ها و اتحادیهخالص شرکتسود  _25ماده 

 :شودذخیره قانونی منظور می حساببهذخیره تعاونی  عنوانبهبه باال با تصویب مجمع عمومی عادی ( %۵از حداقل پنج درصد ) – ۱

د باشمعدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده  چهارمکیذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان  – ۱تبصره 

 .الزامی است

 .ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند دومکیتوانند تا حداکثر ها میتعاونی – ۲تبصره 

گردد می مربوط منظور حساببهمدیره و تصویب مجمع عمومی عادی  اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت عنوانبهد خالص حداکثر پنج درصد از سو – ۲

 .و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است

 .شودعمومی عادی تخصیص داده میمدیره و تصویب مجمع  درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت – ۴

 .گرددشود تقسیم میمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته میپس از کسر وجوه فوق باقی – ۵

 توزیع و تولید هایتعاونی –فصل پنجم 

معدن،  ، پرورش و صید ماهی، شیالت، صنعت،یپروردامی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، یهاهای تولید شامل تعاونیتعاونی _26ماده 

 .نمایندها فعالیت میو عشایری و نظایر این ییروستاعمران شهری و 

 .دارند تقدم حق هاتعاونی به مربوط هایحمایت و هااولویت کلیه در تولید هایتعاونی –تبصره 
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ر منظوبهکنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و ی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفیهااز تعاونی اندعبارتهای توزیع تعاونی _27ماده 

 .نمایندها تأمین میها و قیمتهزینه کاهش

 و کاال هسهمی گرفتن ازنظر کارمندان و کارگران و عشایر و روستائیان هاینیازمندی سایر و مسکن و کاال تأمین به مربوط توزیع هایتعاونی –تبصره 

 .دارندتیاولو توزیع و تهیه امور به مربوط هایحمایت سایر و بانکی و دولتی هایحمایت

 .ها اولویت دهنداند در معامالت خود به تعاونیها موظفها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیشرکت _28ماده 

 .بپردازند خود فعالیت موضوع در واردات و صادرات امر به توانندمی مقررات و قوانین رعایت با قانون این موضوع هایتعاونی –تبصره 

  هاتعاونی ارکان –فصل ششم 

 :باشندهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر میشرکت _29ماده 

 .مجمع عمومی – ۱

 .هیأت مدیره – ۲

 .بازرسانبازرس یا  – ۳

 عمومی مجمع –بخش اول 

یا باشد، از اجتماع اعضای تعاونی های تعاونی میمجمع عمومی که بر اساس این قانون باالترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت _30ماده 

 .شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی استالعاده تشکیل میعادی و فوق صورتبه هاآناالختیار نمایندگان تام

 های عمومی که در تعاونیها، شوراهای اسالمی کشوری و سازمانهای دولتی، بانکها و شرکتهای تعاونی هر یک از دستگاهدر شرکت – ۱تبصره 

ناظر  عنوانبهای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره توانند نمایندهاند میگذاری کردهمشارکت یا سرمایه

 .داشته باشند

ات امکان کننده اعتبار و کمک مالی وهای منعقده با منابع تأمینانحالل، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قرارداد – ۲تبصره 

 .گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بودمختلف و سرمایه

 .نمایندای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی میاز عده عبارت استهیأت مؤسس  _31ماده 

 :از عبارت استوظایف هیأت مؤسس  _32 ماده

 .تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات – ۱

 .دعوت به عضویت افراد واجد شرایط – ۲

 .مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت – ۳

 .یابدجلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه میپس از تشکیل اولین  – ۱تبصره 

 عضویت توانند در همان جلسه تقاضایاعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می – ۲تبصره 

 .خود را پس بگیرند

  .باشداعضاء اولین مجمع عمومی عادی می دوسومبا حداقل تصویب اساسنامه تعاونی  – ۳تبصره 

در موارد ضروری در هر موقع  شود.قانونی خود تشکیل می فهیوظانجامپس از پایان سال مالی جهت  بارکیمجمع عمومی عادی حداقل سالی  _33ماده 

 .العاده تشکیل دادفوق صورتبهتوان مجمع عمومی عادی را سال می

دوم با مزبور، در نوبت  حدنصابیابد و در صورت عدم حصول جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می – ۱تبصره 

 .حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود

افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور  هاآنهایی که تعداد اعضاء های تعاونی فرا استانی و یا شرکتمجامع عمومی شرکت – ۲تبصره 

های مختلف فعالیت شرکت در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه برگزار گردد. یادومرحله صورتبهتوانند باشند میمیپراکنده 

چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و  اهد شد.منتخب اعضاء تشکیل خو تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان

 .گرددخواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابالغ میدستورالعملی  بر اساسدر مرحله دوم مجمع عمومی  هاآنی أحدود اختیارات و نحوه اعمال ر

رر مق ای در موعدمدیره هیأت کهیدرصورتشود. خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می یانامهنییآنحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با  – ۳تبصره 

 .نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود رأساًالعاده مبادرت نکند وزارت تعاون به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق
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 شدهینیبشیپ اثباتقابلهای های کثیراالنتشار، پست سفارشی یا دیگر روشق روزنامهاز طری هاآندعوت از مجامع عمومی و اعالم تصمیمات  -۴تبصره 

 .در اساسنامه صورت گیرد

 :شرح زیر استه وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی ب _34ماده 

 .مدیره و بازرس یا بازرسان انتخاب هیأت – ۱

 .مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان های مالی هیأتو زیان و سایر گزارشرسیدگی و اتخاذ تصمیمی درباره ترازنامه و حساب سود  – ۲

 أتهیهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد گذاری و اعتبارات و وامو برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه یمشخطتعیین  – ۳

 .مدیره

 .کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقرراتاتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا  – ۴

 .اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه – ۵

 .های داخلی تعاونیتصویب مقررات و دستورالعمل – ۶

 .دهدسایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می – ۷

 .های شرکتیراالنتشار برای درج آگهیتعیین روزنامه کث – ۸بند 

 اسبر اسهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت ساالنه پرداختی ها و اتاقها و اتحادیهاتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت – ۹بند 

 .موازین مقرر در این قانون

دیره و م گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأتدر حدود این قانون(. تصمیمتغییر مواد در اساسنامه ) منظوربهالعاده مجمع عمومی فوق _35ماده 

 .گرددانحالل یا ادغام تعاونی تشکیل می

ان با بازرس اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا سومکیالعاده بنا به تقاضای کتبی حداقل مجمع عمومی فوق – ۱تبصره 

اهد یک رسمیت خو عالوهبهتشکیل نشود، بار دوم با نصف  اعضاء دوسومبار اول با  کهیدرصورت شود.اعضاء کل مجمع تشکیل می دوسومحضور حداقل 

 .هد یافترسمیت خوا کنندهشرکتداشت و در نوبت سوم با هر تعداد 

کیل تشالعاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق ماه کیمدیره ظرف مدت حداکثر  هیأت کهیدرصورت – ۲تبصره 

 .نمایدمجمع عمومی اقدام می

 مدیره هیأت –بخش دوم 

ت البدل اسمرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علیای مدیره اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت _36ماده 

د و دارندگان اکثریت نسبی آراء بع دیآیمالبدل در یک نوبت به عمل . انتخاب اعضای اصلی و علیشوندیمکه از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب 

اعضای حاضر در مجمع عمومی  دوسومشوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل یالبدل محسوب ماز اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی

 .بالمانع است

 نوانعبهنائب رئیس و یک یا دو نفر را  عنوان بهمدیره، یک نفر را  رئیس هیأت عنوانبهمدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را  هیأت -۱تبصره 

 .کندمنشی انتخاب می

ه ترتیب البدل ب، یکی از اعضای علیشودیمدر اساسنامه تعیین  کهینحوبه، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر استعفادر صورت  -۲تبصره 

 .گرددمدیره می آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیأت

مدیره از محل دیگری حقوق  عضو هیأت کهیدرصورتمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. توانند با تصویب مجمع عمدیره می اعضای هیأت -۳تبصره 

 وجبمبهمدیره و پاداش آنان و موارد استثناء  کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأتگیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت میمی

 .رسددستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می

 :باشدزیر می به شرحمدیره  وظایف و اختیارات هیأت – 37ماده 

 .العاده(فوق -عادی دعوت مجمع عمومی ) – ۱

 .اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط – ۲

 .بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع عمومی نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت – ۳

 .مدیره قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت – ۴

 .مومیع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع موقعبهسلیم ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تنظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب – ۵
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 .بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم ا،هبرنامه ،هاتهیه و تنظیم طرح – ۶

 .مشارکت دارد هاآنی که تعاونی در یهاها و اتحادیهتعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت – ۷

 .های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویبتهیه و تنظیم دستورالعمل – ۸

 .ها با حق توکیلها و مراجع قانونی و سایر سازمانتعیین نماینده و یا وکیل در دادگاه – ۹

 .مدیرعامل( برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی اتفاقبهمدیره  اعضاء هیأت یک یا دو نفر ازتعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ) – ۱۰

استفاده کند ت، منفرداً هیأ اختیارات از ندارد حق مدیره هیأت اعضای از یکهیچ و دهدمی انجام جمعی صورتهب را خود وظایف مدیره هیأت –تبصره 

 .مدیره داشته باشد از طرف هیأت مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی

 .آراء به مدیرعامل تفویض نماید چهارمسهاکثریت  تواند قسمتی از اختیارات خود را بامدیره می هیأت

 :رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند مدیره، هیأت اعضای هیأت -38ماده 

 .در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت( شدهشناختهدینی  یهاتیاقلمتشکل از  یهایتعاونایمان و تعهد به اسالم )در  -۱

 .نداشتن منع قانونی و محجور نبودن -۲

 .محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد یهاگروهعدم عضویت در  -۳

 .، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیردرامانتانتیخ، یبردارکالهعدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختالس،  -۴

های تعاون عالوه بر شرایط مذکور در این ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت مدیره یا برای عضویت در هیأت رئیسه اتاق -تبصره

 .ها در بخش تعاون الزامی استها و اتاقها، اتحادیهو بازرسی شرکت کل ریدبمدیریت عامل، دبیری، 

هیأت مدیره مکلف است بالفاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از  -39ماده 

زل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و مدیرعامل انتخاب کند. نصب و ع عنوانبهبین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال 

 .باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بالمانع استتعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می

 بازرسی –بخش سوم 

 بالمانع کند، انتخاب مجدد آنانمدت یک سال مالی انتخاب می مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای – 40ماده 

 .است

البدل علی در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان – ۱تبصره 

 .را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید

 .گرددالزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین میحق – ۲تبصره 

 :زیر است به شرحوظایف بازرس یا بازرسان تعاونی  – 41ماده 

 .مربوطههای قوانین و مقررات و دستورالعمل ،با اساسنامه شدهانجامعملیات و معامالت  ،نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی – ۱

یره مد های عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابها، دفاتر، اسناد، صورترسیدگی به حساب – ۲

 .به مجمع عمومی

 .ربطیذرسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع  – ۳

 .د در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقصتذکر کتبی تخلفات موجو – ۴

 .ربطیذهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش –۵

 و کنند شرکت مدیره هیأت جلسات در رأی حق بدون توانندمی ولی نداشته را تعاونی امور اداره در مستقیم دخالت حق بازرسان یا بازرس –تبصره 

 .اونی اظهار دارندتع جاری مسائل به نسبت را خود نظرات

ان آندر انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات  رعاملیمدهریک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا  کهیدرصورت – 42ماده 

 .از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند اندمکلفدهند ترتیب اثر نمی

 اقدام به دعوت و برگزاری آنالعاده توسط بازرس گر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوقا –تبصره 

 .العاده اقدام نمایدتواند با اطالع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوقننماید بازرس می

 تعاونی اتحادیه –فصل هفتم 
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شکیل ت تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیرواحد است برای  هاآنهایی که موضوع فعالیت ها و تعاونیهای تعاونی با عضویت شرکتاتحادیه – ۴۳ماده 

 :گرددمی

 ازیردنمو فنی و تخصصی و اطالعات ،های عضو و باال بردن سطح علمیارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی – ۱

 .و گسترش تعلیمات تعاونی هاآناعضاء 

اقتصادی و اجتماعی آوری آمار و اطالعات و گزارشات های عضو و کمک به جمعتعاونی ازیموردنارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات  – ۲

 .به آنان و وزارت تعاون

 .موضوع فعالیت خود یهایتعاونو حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه  یدهسازمانکمک به  – ۳

 .و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی هاآنها و بین مک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیک – ۴

 ازیدنمورهای اقتصادی الحسنه و سایر فعالیتهای قرضارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوق – ۵

 .های عضوتعاونی

 .های عضوو صادرات و واردات تعاونی دوفروشیخرتأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و  – ۶

 ازیموردنی و سایر تسهیالت یای و راهنماآنان، خدمات مشاوره ازیموردنقبول وکالت اعضاء در کلیه امور  و ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی – ۷

 .هاتعاونی

 .ربطیذهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی لتزام تعاونینظارت بر ا – ۸

 .هاو صلح اعضاء تعاونی یکدخدا منش صورتبهها حل اختالف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی – ۹

 .ی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بودیهاتعاونیست و ا عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری – ۱تبصره 

 .گرددبرای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می – ۲تبصره 

ن تأمی تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه( تناسببههای عضو )های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونیسرمایه اتحادیه – 44ماده 

ه یا سرمایتصمیم درباره  هرگونهگردد و تأمین می هاافتیدرشود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر می

 .خواهد بوداعضای مجمع عمومی اتحادیه  دوسومافزایش یا کاهش آن با تصویب 

 :هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است – 45ماده 

 .مجمع عمومی – ۱

 .هیأت مدیره – ۲

 .هیأت بازرسی – ۳

مربوط  باشد. سایر مقرراتشود و هر تعاونی دارای یک رأی میهای عضو تشکیل میهای تعاونی از نمایندگان تعاونیمجمع عمومی اتحادیه – 46ماده 

 .به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است به مجمع عمومی

ت به نسب تعاونی هر نمایندگان تعداد نباشد هم به نزدیک اتحادیه با هاآن معامالت حجم و اتحادیه عضو تعاونی اعضای تعداد که مواردی در –تبصره 

 .ودگردد خواهد باند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابالغ میو با ترکیبی از اعضاء و حجم معامالتی که با اتحادیه داشته هاآنتعداد اعضای 

 بیشاز هر تعاونی  هرحالبهشوند و های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب میهای تعاونی به پیشنهاد تعاونیاعضاء هیأت مدیره اتحادیه – 47ماده 

 .نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود از یک

 .شودمی اجراهای تعاونی نیز ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه -48ماده 

 اتگردند. گزارشمجمع عمومی اتحادیه تعیین می لهیوسبهت. اعضای این هیأت هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی اس – 50ماده 

 فصل ششم در مورد هیأت اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سومِ بیبه تصوهیأت بازرسی باید 

 .بازرسی نیز مجری است

های تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسیند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیتوانمی هااتحادیه بازرسی هیأت –تبصره 

 .عضو را نیز انجام دهد

 هایتعاون ثبت و تشکیل –فصل هشتم 

باید  نامه اجرائی مشخص خواهد شدهای تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آئینها و اتحادیهشرکت – 51ماده 

 :مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند
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 .تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان جلسهصورت – ۱

 .اساسنامه مصوب مجمع عمومی – ۲

 .درخواست کتبی ثبت – ۳

 .عاونطرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت ت – ۴

 .التأدیه سرمایهرسید پرداخت مقدر الزم – ۵

 .۳۲ماده  ۲مدارک دعوت موضوع بند  – ۶

 .نمایند اقدام تعاونی ثبت به نسبت مقرر تشریفات انجام با اندمکلف قبولی اعالم از پس مدیره هیأت اولین –تبصره 

 .ها نمایدالزم اقدام به ثبت تعاونیها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک اداره ثبت شرکت – 52ماده 

 تصفیه و انحالل ادغام، –فصل نهم 

 ادغام –بخش اول 

 .وندشنامه اجرائی این قانون با یکدیگر ادغام العاده و طبق مقررات آئینتوانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوقهای تعاونی میشرکت – 53ماده 

ت ثبمنظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره  شدهادغام هایتعاونی العادهفوق عمومی مجامع جلساتصورت –تبصره 

 .و خالصه تصمیمات به اطالع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد شدهمیتسلها شرکت

 بخش دوم انحالل و تصفیه

 :شوندمیهای تعاونی در موارد زیر منحل ها و اتحادیهشرکت – 54ماده 

 .العادهتصمیم مجمع عمومی فوق – ۱

 .ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد ۳حداکثر ظرف مدت  کهیدرصورتمقرر  حدنصابکاهش تعداد اعضاء از  – ۲

 .باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد شدهنییتعدر اساسنامه مدت  کهیدرصورتدر اساسنامه مربوط  شدهنییتعانقضای مدت  – ۳

 .بدون عذر موجه سال کیتوقف فعالیت بیش از  – ۴

 .نامه مربوطوزارت تعاون بر طبق آئین لهیوسبهبار اخطار کتبی در سال  ۳عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از  – ۵

 .ورشکستگی طبق قوانین مربوط – ۶

 .گیردانحالل و ثبت بالفاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت میپس از اعالم  – ۱تبصره 

 .نمایدنامه مربوط انحالل تعاونی را به اداره ثبت محل اعالم میدر بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بالفاصله طبق آئین – ۲تبصره 

 .باشددر دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می ۵و  ۴اعالم نظر وزارت تعاون در مورد بندهای  – ۳تبصره 

 .با انحالل آن باید مسترد شود قرارگرفتهکلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی  – ۴تبصره 

انتخاب و  سه نفر جهت تصفیه امور تعاون ماه کیالعاده یا وزارت تعاون رأی به انحالل تعاونی بدهد، ظرف مجمع عمومی فوق کهیدرصورت – 55ماده 

 .نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایندبه اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آئین

و هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحالل باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی  کهیدرصورت – 56ماده 

 .ها و شهرداری سپرده است عمل نمایدبانک

 تعاون اتاق –فصل دهم 

 :گرددتشکیل میهای تعاون شهرستان، استان و ایران تأمین مقاصد زیر اتاق منظوربه – 57ماده 

 .های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با بخش تعاونیولیتئانجام کلیه وظایف و اختیارات و مس -۱

 .ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورمشارکت در برنامه -۲

 .تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم یهاارزشترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و  ارائه خدمات فرهنگی و -۳

 .های مرتبطهمکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت -۴

 .هاآنها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی -۵

 .رهاها و فعاالن اقتصادی در سایر کشوهای اقتصادی کشور و تعاونیبرقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعاالن اقتصادی در سایر بخش -۶

 .در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی هاآنها و راهنمایی کمک به توانمندسازی تعاونی -۷
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 .هاآنهای ها و تأمین نیازمندیالزم برای صدور محصوالت تعاونیفراهم آوردن شرایط  -۸

 .های داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدفبرگزاری نمایشگاه -۹

 .المللیداخلی و بین یهاسازمانتعاون و کلیه مجامع، شوراها و  یالمللنیبنمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه  -۱۰

 .در بخش تعاونی یگذارهیسرماگذاران داخلی و خارجی جهت ها و تشویق و ترغیب سرمایهساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی -۱۱

 .هاهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونیو بخش هانامهبیتصوها، و سایر مراجع راجع به لوایح، طرح گانهسهارائه نظر مشورتی به قوای  -۱۲

 .هاکاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی یهاپژوهشانجام تحقیقات و  -۱۳

ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی داوری در امور حرفه- ۱۴

 .با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق

 .های اتاقانجام وظایف و فعالیت منظوربهایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی  -۱۵

 .صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط -۱۶

در مجامع، شوراها  هاآنهای سهامی زراعی و اتحادیه روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، یهایتعاوننافی حضور ( ۱۰و )( ۶مفاد بندهای ) -۱تبصره 

 .مطابق مقررات موجود نیست هاآنمابین المللی مرتبط و همچنین حل اختالف و داوری فیهای داخلی و بینو سازمان

 عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران ای است که به تصویب مجمعنامهآیین بر اساسهای تعاون استان و شهرستان نحوه تشکیل و فعالیت اتاق -۲تبصره 

 .رسدمی

 ربطیذهای اجرائی های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهوزارتخانه -۳تبصره 

 .آورندعملها به الزم را جهت صادرات کاال و خدمات تعاونی یهایهمکار اندموظف

 .است ریپذامکانصدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون  -۴تبصره 

 .است ریپذامکاناتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه  -۵تبصره 

. ارجاع به رسدیمای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران نامهآیین بر اساسنحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون  -۶تبصره 

 .داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود

 :از عبارت استارکان هر اتاق تعاون  – 58ماده 

 .مجمع نمایندگان – ۱

 .هیأت رئیسه – ۲

 .هیأت بازرسی – ۳

های با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه ها و نیز نمایندگان تعاونینمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیهمجمع  – 59ماده 

 هایهای استان و نمایندگان اتحادیههای تعاونی شهرستانشهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت رئیسه اتاق عمل آن

 های تعاونهای با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیهشهرستان

 .ردندگانتخاب میباشد که برای مدت سه سال های سراسری میهای استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیهها و نمایندگان اتحادیهاستان

 :وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از – ۱تبصره 

 .تعاون وزیر نهایی تصویب جهت آن دیتائ و اتاق هاینامهآیین و اساسنامه به مربوط پیشنهادهای بررسی – الف

 .تعاون اتاق رئیسه هیأت تعیین –ب 

 .بازرسی هیأت در عضویت جهت بازرس نفر دو تعیین –ج 

 .رئیسه هیأت پیشنهاد به ساالنه وبودجهبرنامه تصویب –د 

 .هیأت بازرسی اظهارنظرهای هیأت رئیسه پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارش -ه

 .بازرسی هیأت یهاگزارش به رسیدگی –و 

 شودها تشکیل میهای تعاون و اتحادیهبا حضور نمایندگان اتاق ها و مرکز وها، شهرستانمجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان – ۲تبصره 

 .عضویت معتبر دارای یک رأی است باکارتو هر نماینده 
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 از االمکانیحتباشند که ها میالبدل از میان اعضاء تعاونینفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی ۷تا  ۳تعاون متشکل از  یهااتاقهیأت رئیسه  – 60ماده 

گان نمایند و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع ییروستاهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و تعاونی

 .شوندانتخاب می

های تعاونی تولیدی و چندمنظوره، خدماتی و های تعاونی نظیر شرکتقدور از انواع شرکتالمحتی مرکزی، تعاون اتاق نفره هفت ترکیب در –تبصره 

 .گردندیمسهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب  یهایتعاونتأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، 

 :از عبارت استوظایف هیأت رئیسه  – 61ماده 

 .های مربوطنامهتعاون بر طبق اساسنامه و آئین اتاقفعالیت الزم جهت تأمین مقاصد  – ۱

 .های داخلی آننامهطبق آئین اتاق ازیموردناداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی  – ۲

 .اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان – ۳

 .یندگانها و پیشنهادهای الزم به مجمع نماارائه گزارش – ۴

 .انتخاب رئیس هیأت رئیسه از بین خود – ۵

 ریپیگی و امور هماهنگی جهت و دارد بر عهده هم را اتاق رئیسه هیأت ریاست که است اتاق رئیس بر عهده اتاق اجرائی امور کلیه ولیتئمس –تبصره 

 .دینمایمهای شهرستان و استان با تصویب هیأت رئیسه انتخاب در اتاق دبیر و ایران تعاون اتاق در کل دبیر عنوانبه را فردی مصوبات،

نیز  هاآنهای مربوط به خود است و شهرستان یهااتاقتعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین  اتاقهیأت رئیسه  – 62ماده 

های اتاقاسالمی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین  موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت رئیسه اتاق تعاون مرکزی جمهوری

 .نیز موظف به همکاری هستند هاآنباشد و ها میاستان

تعیین وسیله وزارت تعاون هوسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر بهب هاآنباشد که دو نفر هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می – 63ماده 

 :از عبارت است هاآنگردند و وظایف می

 .مربوط مقررات و قوانین و تعاون اتاق هاینامهآئین و اساسنامه رعایت ازنظر مستمر بازرسی و نظارت –الف 

 .تعاون وزارت و نمایندگان مجمع به گزارش و مالی عملکرد و ترازنامه قبیل از مالی هایصورت اسناد، دفاتر، ها،حساب به رسیدگی –ب 

 .ربطیذتعاون و گزارش به مراجع  اتاقرسی شکایات و تخلفات مربوط به بر –ج 

 رد نظراظهار و مقررات و قوانین رعایت و تعاون اتاق هایفعالیت وضعیت ازنظر تعاون وزارت و نمایندگان مجمع به نوبتی و ساالنه هایگزارش ارائه –د 

 .رئیسه هیأت هایگزارش مورد

 .اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد است مکلف رئیسه هیأت –تبصره 

 :از عبارت استتعاون  یهااتاقمنابع مالی  – 64ماده 

 .تعاون از اعضاء اتاقدریافت حق عضویت در  – ۱

 .های دولتی و مردمی و شوراها و هدایادریافت کمک – ۲

ها و و سایر خدماتی که در اختیار تعاونی یکدخدا منشصورت هها بدریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی – ۳

 .دهدها قرار میاتحادیه

 تعاون وزارت –فصل یازدهم 

 تشکیلو حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون  منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونیهب – 65ماده 

 .گرددمی

ها و اداراتی که سازمان های معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر،های مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیسازمان – ۱تبصره 

ها، اعتبارات، بودجه، ییدارا نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،فعالیت میهای مختلف ها و سازماندر رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه

 .دگردتشکیل می هاآنموجود این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات  شود وبه وزارت تعاون منتقل می اردارندیاختپرسنل و سایر امکاناتی که در 

 های منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امورهای دستگاهتعاون که از تعداد پستهای سازمانی وزارت تشکیالت و پست

 .کنند( تعیین خواهد شداداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه )که در این مدت تشکیالت منحله کماکان به وظایف خود عمل می

تعاون ها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت ییعتباری بخش تعاونی با کلیه داراهای اصندوق تعاون جهت فعالیت – ۲تبصره 

 .گرددالحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می
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 .تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود

 :وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از – 66ماده 

 .تعاونیشود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می – ۱

 .ها مطابق این قانونتعاونیهای نامهها و آئینهای این قانون و اساسنامهنامهتهیه لوایح قانونی و آئین – ۲

 .ربطیذهای اجرائی تعاونی با همکاری دستگاه بخشجهتها و تسهیالت و امکانات دولتی و عمومی ها و کمکجلب و هماهنگی حمایت – ۳

 .ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسالمی کشوریتشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونی – ۴

 .های اقتصادیهای تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشها و همچنین بین اتحادیههای همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیایجاد زمینه – ۵

 .ونیتعاهای های تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی الزم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیهکمک به فعالیت – ۶

 .ازیموردنهای تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات ها، اتحادیهکمک به شرکت – ۷

 .نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران عنوانبهالمللی تعاون شرکت در مجامع بین – ۸

 .بخش تعاونی ازیموردنانجام معامالت الزم و ارائه خدمات  – ۹

 .تعاونی های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزومو برنامه هاروشهای ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم اجرای برنامه – ۱۰

 .های بهترو سیستم هاروشدر جهت استفاده از  هاآنها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت مسئوالن تعاونی ییراهنما – ۱۱

 ها و امکاناتییو همچنین توانا هاآنها و نیازهای ییها در زمینه شناخت نارساانجام تحقیقات آماری و اطالعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی – ۱۲

 .مربوط یهایزیربرنامهمنظور استفاده در هب هاآن

 .هامنظور اداره صحیح تعاونیهدر موارد الزم ب ربطیذهای گاههای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستایجاد هماهنگی در اعمال کمک – ۱۳

 .ها در امور تولیدیایجاد تسهیالت الزم جهت توسعه فعالیت تعاونی – ۱۴

 .هافراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی – ۱۵

 .ایرانقانون اساسی جمهوری اسالمی  ۴۴و  ۴۳منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ههای اساسی بتهیه و تنظیم طرح – ۱۶

خارج  های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعالم و دادگاه موظف استها یا اتحادیهتواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتوزارت تعاون می -۱۷

وزارت را صادر نماید. در این صورت  ادشدهیهای تعاونی ها و اتحادیهاتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتاز نوبت در رسیدگی مقدم

 .موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید طوربهتعاون موظف است 

 .کنندر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوءاستفاده میه جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به – ۱۸

 .ازیموردنها به مواد اولیه و وسایل و کاالهای فراهم آوردن تسهیالت الزم در جهت دستیابی تعاونی – ۱۹

 .ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاونو برنامه یمشخط، تعیین یگذاراستیس – ۲۰

 .هاآنفراهم آوردن تسهیالت الزم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور  – ۲۱

 .های تولیدها با اولویت تعاونیگذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیتأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه – ۲۲

 .هاهای دولتی به تعاونیها و مؤسسات اعتباری و کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکمکتنظیم برنامه و تعیین نحوه ک – ۲۳

 وام وهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای ن با رعایت سیاستتعاو وزارت درخواست اساس بر سالههمه است موظف اعتبار و پول شورای –تبصره 

 .ها اقدام نمایدهای الزم به تعاونیکمک

ه توزیعی بها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و گذاری در تعاونیبرداری و سرمایهمشارکت، ایجاد، توسعه و بهره – ۲۴

 .این قانون ۱۷بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 

رات صادهای مربوط به معادن و کمیسیون یعال یشوراها، رای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکعضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شو – ۲۵

 .و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت

 .مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور – ۲۶

 .عاونیت المللی مربوط به امورها، شوراها و مجامع بینشرکت در سازمانالمللی و قبول عضویت و همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین – ۲۷

 .۵۱ماده  ۴صدور مجوز موضوع بند  – ۲۸

 .اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند برخالفقانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا  برخالفی که یهاسلب مزایا از تعاونی – ۲۹

 .رزیتشکیل تعاونی در بخش کشاو – ۳۰
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 .هیأت دولت خواهد رسید بیبه تصونامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و آئین – 67ماده 

های تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و ها و اتاقنظارت بر انتخابات تعاونی منظوربه – 68ماده 

حادیه از هر ات کهیطوربهها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیهرفاه 

 .گرددشود. هیأت رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین میبیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می

این قانون و رسیدگی به شکایات و اعالم نظر درباره انطباق ( ۳۸ماده ) بر اساسسی و احراز شرایط داوطلبان فقط انجمن مرکزی نظارت، مرجع برر

ه یدگی ببرگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رس

و  را در سطح شهرستان، استان ییهاونیسیکمهای تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان، ها و اتحادیهمراحل انتخابات شرکت شکایات مربوط به کلیه

 .کندکشور تعیین می

ی های مشمول این ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزها و چگونگی تشکیل جلسات و تعیین تعاونیدستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون -تبصره

 .شودیمنظارت تهیه و تصویب 

 مقررات سایر –فصل دوازدهم 

دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود اساسنامه خود را با این قانون تطبیق  اندموظفهای تعاونی ها و اتحادیهکلیه شرکت – 69ماده 

 .باشندقانون برخوردار نمیاز مزایای مربوط به بخش تعاونی و این  صورت نیاتعاونی به ثبت برسانند در غیر  عنوانبهرا 

عنوان  از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت ۶۵ماده  ۱های منحله مذکور در تبصره ها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاهردیف – 70ماده 

مدت  ظرف پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر اندموظفو کمیته تخصیص ارز  وبودجهبرنامهگردد. سازمان های مستقل به وزارت تعاون منتقل میردیف

ا تفکیک است ر های اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بودههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاهاعتبارات مربوط به دستگاه ماه کی

 .و به وزارت تعاون انتقال دهند

 .ردیگیمفرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت  یسازنهینهادتوسعه و ترویج و  منظوربه – 71ماده 

را  هاآنموظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت  وپرورشآموزشوزارت  -۱

 .مربوط فراهم نماید یآموزدانشهای در تشکل

ا های علمی مرتبط بها و گروهشتهها، رنسبت به توسعه گرایش اندموظفهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارتخانه -۲

 .تعاونی اقدام نمایند

های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان برنامه اندمکلفجمهوری اسالمی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  یمایصداوسسازمان  -۳

 .کنند اجراتشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و 

ریزی جامع، ها به زمین، با برنامهتمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی ینیبشیپوزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن  – 72ماده 

های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونیحمایت الزم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی

های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و ها به بازارهای نهائی، حذف واسطهای فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونیهقالب تعاونی

 .رفاه اجتماعی همکاری الزم را بنماید

با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اندموظفها های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداریوزارتخانه -۱تبصره 

 .آورندعملهمکاری الزم را به 

زی، تحت پوشش در بخش کشاور یهایتعاونضمن حمایت یکسان از  اندموظفهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی وزارتخانه -۲تبصره 

این ماده را  نامهنییآبا پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی،  شدن این قانون، االجراالزمطی سه ماه پس از 

 .های مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران برسانندمشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونی

 ر عهدهبگری بخش تعاونی را های تعاونی وظایف تصدیاجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلوزارت تعاون، کار و رفاه  – 73ماده 

 .دارند

 .های تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیستهرگونه دخالت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق

، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون و یا گانهسهعضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای  – 74ماده 

 .رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است عنوانبه

 .های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز استتعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی یهااتاقلت تنها در هیأت رئیسه دو کارکنان عضویت –تبصره 
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م به عمو عرضهقابل یهایتعاونسهام  دوفروشیخروزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و  – 75ماده 

قانون اساسی در خصوص ( ۴۴کلی اصل چهل و چهارم ) یهااستیسقانون اجرای ( ۱۹مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده )

 .ها را تسهیل نمایدهای دولتی، واگذاری به تعاونیها و بنگاهنحوه واگذاری شرکت

شدن این قانون همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون  االجراالزمدت شش ماه از تاریخ م وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف

 .نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کندمرکزی آیین

قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را  االجراء شدن اینمه خود را ظرف سه ماه پس از الزماساسنا اندموظفها تعاونی -۷۶ماده 

 .های تعاونی استفاده کننداز مزایای شرکت توانندینمو  شوندینمتعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته  عنوانبه

 .کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است -۷۷ماده 

ورای شو سیصد و هفتاد مجلس  هزار کی ورماهیشهرماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم  کیهفتادوقانون فوق مشتمل بر 

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است ۲۴/۰۶/۱۳۷۰اسالمی تصویب و در تاریخ 

 

 17/10/1382 مصوب _ی کیقانون تجارت الکترون

 عمومی مقررات –باب اول 

 کلیات در –مبحث اول 

 قانون شمول و قلمرو –فصل اول 

ی ارتباط یهادستگاهالکترونیکی و با استفاده از  یهاواسطدر  اطالعات منیااین قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و  – 1ماده 

 .رودیکار مجدید به 

 تعاریف –فصل دوم 

 – 2ماده 

های جدید اطالعات وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری که باهر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم است  :(Data Message) «امیپداده» –الف 

 .شودذخیره یا پردازش میتولید، ارسال، دریافت،

شود اما شامل شخصی که در وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میبه« امیپداده»است که « امیپداده»منشأ اصلی  :(Originator) «اصل ساز» –ب 

 .کند نخواهد شدواسطه عمل می عنوانبه« امیپداده»خصوص 

« امیپداده»را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با  «امیپداده»قصد دارد وی  اصل سازشخصی است که : (Addressee) «اطبمخ» –ج 

 .نخواهد شد کندواسطه عمل می عنوانبه

( ۱۸عطف شود که درصورت مطابقت با ماده )« امیپداده»از یعنی به منابعی خارج : (Incorporation By Reference) «امیپداده در ارجاع» –د 

 .شودمحسوب می«امیپداده»این قانون جزئی از 

اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره «. امیپداده» رییتغعبارت است از موجودیت کامل و بدون : (Integrity) «امیپداده تمامیت» –هـ 

 .کندوارد نمی« امیپداده»ای به تمامیت شود خدشهانجام می طورمعمولبهیا نمایش اطالعات که 

 قیاز طراست که  افزارینرم –افزاری متصل سخت یهااز دستگاهای هر نوع دستگاه یا مجموعه: (Computer System) «ایرایانه سیستم» –و 

 .کندعمل می« امیپداده» پردازش خودکارهای اجرای برنامه

 .است« امیپداده»ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش  (،یاصل سازسیستمی برای تولید ): (Information System) «اطالعاتی سیستم» –ز 

 :که است یاطالعاتسیستم : (Secure Information System) «مطمئن اطالعاتی سیستم» –ح 

 .و نفوذ محفوظ باشد سوءاستفادهبه نحوی معقول در برابر  – ۱

 .سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد – ۲

 .شده باشد یدهو سازماندهد پیکربندی به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می – ۳

 .موافق با رویه ایمن باشد – ۴
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، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه «پیامداده»ای است برای تطبیق صحت ثبت رویه: (Secure Method) «رویه ایمن» –ط 

ارقام  ، کلمات یایا کدها هاتمیاز الگورخاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده  زمانکیاز « امیپداده»سازی یا ذخیره خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و

 .و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود پاسخ برگشتتصدیق یا  یهاروش، رمزنگاری، ییشناسا

است که « امیپداده»منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به  عبارت از هر نوع عالمت: (Electronic Signature) «الکترونیکی امضای» –ی 

 گیردقرار می مورداستفاده« امیپداده» امضاء کننده ییشناسابرای 

هر امضای الکترونیکی است که مطابق : (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) «مطمئن الکترونیکی امضای» –ک 

 .این قانون باشد( ۱۰با ماده )

 .کندمی دیتول یکیالکترونمقام وی که امضای هر شخص یا قائم: (Signatory) «کننده امضاء» –ل 

 .تحت کنترل آنان یاانهیرا یهاستمیساعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا : (Person) «شخص» –م 

: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت ازجمله« امیپداده»مبادله  واحوالاوضاعبا توجه به : (Reasonableness Test) (عقالنی سنجش) «معقول» –ن 

های هر یک از طرفین، هزینه گزینه از جانبها های پیشنهادی و رد آن گزینهطرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه حجم مبادالتطرفین، 

 .شوداستفاده در این نوع مبادالت، ارزیابی میمعمول و مورد یهاروشپیشنهادی، عرف و 

 .کندای اقدام میشغل حرفه یا هر شخصی است که به منظوری جز تجارت: (Consumer) «کنندهمصرف» –س 

 .کندای فعالیت میصنفی یا حرفهعبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،: (Supplier) «کنندهنیتأم» –ع 

 زمانهمای است که بدون حضور فیزیکی هر نوع وسیلهعبارت از: (Means Of Distance Communication) «دور راه از ارتباط لیوسا» –ف 

 .شودفروش کاال و خدمات استفاده می جهت کنندهمصرفو  کنندهنیتأم

ط ارتبا لیوسابا استفاده از  کنندهمصرفو  کنندهنیتأمبین  و خدماتایجاب و قبول راجع به کاالها : (Distance Contract) «دور راه از عقد» –ص 

 .از راه دور است

های مربوطه را بر روی آن ذخیره «امیپداده»کننده بتواند شخصاً آن مصرف موجببهکه  یلیوسایعنی : (Durable Medium) «دوام با واسط» –ق 

 .کنندهمصرف، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی سکید یفالپشامل  ازجملهکند 

 و مشخص( DataSubject) «داده» موضوع حقیقی شخص کی به مربوط های«امیپداده» : یعنی(Private Data) «شخصی یهاامیپداده» –ر 

 .معین

 قانون تفسیر –فصل سوم 

بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه  یتوسعه هماهنگالمللی، ضرورت در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین – 3ماده 

 .کرد

 فصول و مواد مندرج در چهارچوب تیو رعاموضوعه  قوانین سایر بر اساسمواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید  در – 4ماده 

 .نمایند قانون، قضاوت این

 خصوصی قراردادهای اعتبار –فصل چهارم 

 .و قرارداد خاص طرفین معتبر است با توافق امیپدادههرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش  – 5ماده 

 اصل امضاء نوشته، – «امیپداده» احکام در –مبحث دوم 

 :مگر در موارد زیر نوشته استدر حکم « امیپداده»قانون الزم باشد،  ازنظرهرگاه وجود یک نوشته  – ۶ماده 

 .غیرمنقول اموال مالکیت اسناد –الف 

 .نهایی کنندگانمصرف به داروئی مواد فروش –ب 

رک فعل یا ت صورتبهخاصی  یهاروش یریکارگبهکند و یا از صادر میشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کاال ه اخطار، اعالم، –ج 

 .کندفعل منع می

 .هرگاه قانون، وجود امضاء را الزم بداند امضای الکترونیکی مکفی است – ۷ماده 

 در صورتنیز  امیپداده صورتبهاین امر با نگهداری و ارائه اطالعات اصل ارائه یا نگهداری شود، صورتبههرگاه قانون الزم بداند که اطالعات  – ۸ماده 

 :باشدمی ریپذامکان ریزوجود شرایط 

 .باشد فراهم بعدی رجوع در صورت استفاده امکان و بوده یدسترسقابل نظر مورد اطالعات –الف 
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که دقیقاً نمایشگر اطالعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت  یبه قالبلید، ارسال و یا دریافت شده و یا تو که( فرمتی) قالبی همان به امیپداده –ب 

 .شده، نگهداری شود

 .شوند نگهداری وجود در صورت نیز باشندمی پیامداده دریافت زمان و ارسال زمان مقصد، ،مبدأ کنندهمشخص که اطالعاتی –ج 

 شدهفراهممرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده  امیپدادهنگهداری  در خصوصنهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه  هر که دیگری شرایط –د 

 .باشد

و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که  افتهیخاتمه « امیپداده»هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال  – 9ماده 

عهدات اثری بر حقوق و ت« امیپداده» یجابهرا اعالم کند. جایگزینی اسناد کاغذی « امیپداده»صریح ختم تبادل  طوربهشود باید می تحت این شرایط صادر

 .قبلی طرفین نخواهد داشت

 مطمئن «امیپداده» –مبحث سوم 

 مطمئن الکترونیکی سابقه و امضاء –فصل اول 

 :امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد – 10ماده 

 .باشد فردمنحصربه کننده امضاء به نسبت –الف 

 .نماید معلوم را «امیپداده» کننده امضاء هویت –ب 

 .باشد صادرشده وی انحصاری اراده تحت یا و کننده امضاء لهیوسبه –ج 

 .تشخیص و کشف باشدقابل« امیپداده»صل شود که هر تغییری در آن مت «امیپداده» یک به نحوی به –د 

ر و به هنگام لزوم د شدهرهیذخیک سیستم اطالعاتی مطمئن  طیشرا تیرعای است که با «امیپداده»سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از  – 11ماده 

 .است درکقابلدسترس و 

 ه و امضای الکترونیکی مطمئنسابق آثار و اثباتی ارزش پذیرش، –فصل دوم 

قواعد ادله موجود، ارزش  بر اساستوان محکمه یا اداره دولتی نمی چیدر هبوده و  امیپداده صورتبهاسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است  – 12ماده 

 .را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد«امیپداده»اثباتی 

ه با موضوع و منظور مبادل شدهگرفتهایمنی به کار  یهاروشتناسب  ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله«امیپداده»، ارزش اثباتی یطورکلبه – 13ماده 

 .شودمی تعیین« امیپداده»

محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که  ثیاز حاند ی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شدهیها«امیپداده»کلیه  – 14ماده 

شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی مقام قانونی آنان محسوب میاشخاصی که قائمی تعهد کرده و کلیه

 .و حقوقی است

وان ادعای تمطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می یکیالکترون یامضاونیکی مطمئن و مطمئن، سوابق الکتر« امیپداده»نسبت به  – 15ماده 

 .افتاده است از اعتبارمزبور به جهتی از جهات قانونی « امیپداده»مزبور وارد و یا ثابت نمود که « پیامداده»به جعلیت 

 .شود، مقرون به صحت استثبت و نگهداری می قانون نیا( ۱۱ماده )ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط «امیپداده»هر  – 16ماده 

 «امیپداده» مبادله –مبحث چهارم 

 طرفین اراده و عقد ،«امیپداده» در ارجاع قانونی اعتبار –فصل اول 

 :با رعایت موارد زیر معتبر است« امیپدادهارجاع در » – 17ماده 

 .شود معین «امیپداده» در صریح طوربه ارجاع مورد –الف 

 .کند روشن و مشخص باشدای طرف مقابل که به آن تکیه میبر ارجاع مورد –ب 

 .باشد طرف موردقبول ارجاع موضوع «امیپداده» –ج 

 «امیپداده» انتساب –فصل دوم 

 :است اصل سازمنسوب به « امیپداده»در موارد زیر  – 18ماده 

 .ساز مجاز به این کار بوده استاصلانبج از که باشد شدهارسال شخصی لهیوسبه یا و اصل ساز توسط اگر –الف 

 .شود ارسال اصل ساز جانب از خودکار تصدی یا شدهیزیربرنامه اطالعاتی سیستم لهیوسبه اگر –ب 
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و مطابق چنین فرضی  محسوب کرده شدهارسالدارد آن را شود مخاطب حق یکی از شروط زیر ارسال می بر اساسی که «پیامداده» – 19ماده 

 :( عمل نمایدشدهارسال)

 .است کرده ارسال اصل ساز که است همان «امیپداده» آیا کند معلوم که باشد شده توافق یا و معرفی روشی اصل ساز لهیوسبه قبالً –الف 

شده تا شخص مذکور به  باعث وی نمایندگان یا ،اصل ساز با اشرابطه که شده ناشی شخصی اقدامات از مخاطب توسط شده دریافت «امیپداده» –ب 

 .خود بشناسد« امیپداده» مثابهبهرا « امیپداده»دسترسی یافته و  اصل ساز روش مورداستفاده

 .باشد صادرشدهاشتباه  طوربهباشد و یا صادر نشده  اصل سازاین قانون شامل مواردی نیست که پیام از ( ۱۹ماده ) – 20ماده 

اولیه « امیپداده»نسخه مجددی از « امیپداده»که معلوم باشد که آن آن گردد، مگرمجزا و مستقل محسوب می« امیپداده»یک « امیپداده»هر  – 21ماده 

 .است

 دریافت تصدیق –فصل سوم 

 تصدیق شود، اگر به شکل یا روش« امیپداده»توافق کنند که دریافت  از مخاطب بخواهد یا اصل ساز« امیپداده»هرگاه قبل یا به هنگام ارسال  – 22ماده 

را به نحو معقول از دریافت  که اصل سازتدبیر مناسب از سوی مخاطب  هر نوعباشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ تصدیق توافق نشده 

 .گرددمحسوب می«پیامهداد»مطمئن کند تصدیق دریافت « امیپداده»

لقی ارسال نشده ت« امیپداده»کرده باشد، « امیپداده»تصدیق دریافت را مشروط به « امیپداده»صریح هرگونه اثر حقوقی  طوربه اصل سازاگر  – ۲۳ماده 

 .تصدیق آن دریافت شود کهشود، مگر آنمی

 .صادق نیست« امیپداده»راجع به محتوای « امیپداده»اماره دریافت  – ۲۴ماده 

طرفین دریافت شده، فرض بر این است که  موردتوافقاستاندارد یا روش مطابق با الزامات فنی « امیپداده»شود در تصدیق قید می کهیهنگام – ۲۵ماده 

 د.انرعایت شدهآن الزامات 

 «امیپداده» دریافت و ارسال مکان و زمان –فصل چهارم 

 .وی وارد شود مقامقائمیا  اصل سازاز کنترل یابد که به یک سیستم اطالعاتی خارج زمانی تحقق می« امیپداده»ارسال  – 26ماده 

 بود خواهد زیر شرایط مطابق «امیپداده» دریافت زمان – 27ماده 

 :که شودمی محقق زمانی دریافت، باشد شدهنیمع «امیپداده» دریافت برای مخاطب اطالعاتی سیستم اگر – الف

 یا شود؛ وارد شدهنیمع اطالعاتی سیستم به «امیپداده» – ۱

 .شود بازیافت «امیپداده» شود وارد شدهنیمع کار این برای منحصراً که سیستمی از غیر مخاطب اطالعاتی سیستم به «امیپداده» چنانچه – ۲

 اطبمخ اطالعاتی سیستم وارد «امیپداده» که شودمی محقق یزمان افتیدر باشد، نکرده معین دریافت برای اطالعاتی سیستم یک مخاطب، اگر – ب

 .شود

 .جاری است این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطالعاتی( ۲۷مفاد ماده ) – 28ماده 

 :شودقاعده زیر عمل میمختلف باشد مطابق «امیپداده»اگر محل استقرار سیستم اطالعاتی با محل استقرار دریافت  – 29ماده 

 آن خالف کهآن مگر است «امیپداده» دریافت محل مخاطب کاری یا تجاری محل و است «امیپداده» ارسال محل اصل ساز کاری یا تجاری، محل –الف 

 .باشد شده توافق

 صورت این ریدر غد بود خواه کاری یا تجاری محل معامله، به اصل محل نیترکینزد باشد، داشته کاری یا تجاری محل یک از بیش اصل ساز اگر –ب 

 .تجاری یا کاری استمحل اصلی شرکت، محل

 .بود خواهد مالک آنان قانونی اقامتگاه باشند، کاری یا تجاری محل فاقد مخاطب یا اصل ساز اگر –ج 

موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون « امیپداده» افتیو درآثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال  – 30ماده 

 .تابع قواعد عمومی است« امیپداده»محتوی و همچنین 

 (Certification Service Provider) الکترونیکی گواهی صدور خدمات دفاتر –باب دوم 

ین شوند. اخدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس میهستند که برای ارائه  ییواحدهادفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی  – 31ماده 

 .باشدالکترونیکی می امضای(های اصالت )نگهداری گواهی روزبهصدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و  خدمات شامل تولید،
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 های بازرگانی، ارتباطات وریزی کشور و وزارتخانهمدیریت و برنامه توسط سازماننامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر آئین – 32ماده 

 .امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدفناوری اطالعات، 

 مختلف قواعد در –باب سوم 

 الکترونیکی مبادالت بستر در انحصاری هایحمایت –مبحث اول 

 (Consumer Protection) کنندهمصرف از حمایت –فصل اول 

کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مصرف یریگمیدر تصمخدمات بایستی اطالعات مؤثر  دهندگانارائهفروشندگان کاال و  – ۳۳ماده 

 :باشدقرار دهند. حداقل اطالعات الزم، شامل موارد زیر می کنندگانمصرفدر اختیار مناسبی قبل از عقد 

 .خدمات یا و کاال کاربردی یهایژگیو و فنی مشخصات –الف 

 .وی نشانیو باشدمی مشغول فعالیت به نام آن تحت که تجاری نام ،کنندهنیتأم هویت –ب 

  .از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند یستیبا ازینپست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت  آدرس –ج 

 .(تماس هزینه حمل، هزینه مالیات، میزان خدمات، یا و کاال قیمت ازجمله) بود خواهد مشتری عهده بر کاال خرید برای که ییهانهیهز کلیه –د 

 .باشدمعتبر می شدهارائهکه پیشنهاد  یزمانمدت –هـ 

 .فروش از پس خدمات ارجاع،فسخ، اجرا، یا و تحویل پرداخت، نحوه و ترتیب ازجمله عقد فرایند و شرایط –و 

 :اطالعات زیر را ارسال نماید جداگانه ضمن تأیید اطالعات مقدماتی، طوربهکننده باید تأمین – 34ماده 

 .برای شکایت احتمالی کنندهنیتأمری یا کاری تجا محل آدرس –الف 

 .فروش از پس پشتیبانی و ضمانت به راجع اطالعات –ب 

 .این قانون( ۳۸و )( ۳۷) مواد موجببه معامله فسخ فرا گرد و شرایط –ج 

 .خدمات انجام قراردادهای در فسخ شرایط –د 

دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب واسطی با کننده باید درمصرفاطالعات اعالمی و تأییدیه اطالعات اعالمی به  – 35ماده 

 .و کودکان ارائه شود ضرورت رعایت افراد ناتوان ازجملهلزوم حسن نیت در معامالت و  بر اساسمدت معین و  ارتباطی در

روشن و صریح در شروع هر  طوربهباید  کنندهمصرفتماس با  جادیاز او قصد وی  کنندهنیتأماستفاده از ارتباط صوتی، هویت  در صورت – 36ماده 

 .مکالمه بیان شود

حق انصراف( از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه برای انصراف )باید حداقل هفت روز کاری، وقت  کنندهمصرفدر هر معامله از راه دور  – 37ماده 

 .فرستادن کاال خواهد بود باز پسکننده هزینه تنها هزینه تحمیلی بر مصرف دلیل داشته باشد.

 :شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود – 38ماده 

 .انعقاد روز از خدمات، فروش در صورت و کنندهمصرف به کاال تسلیم تاریخ از کاال، فروش در صورت –الف 

این قانون موظف به ارائه ( ۳۴و )( ۳۳طبق مواد ) کنندهنیتأمخواهد بود که  ائه اطالعاتیار از پس کنندهمصرف انصراف حق اعمال آغاز درهرحال –ب 

 .آن است

 هب وقت اسرع در را دریافتی مبلغ عین وجهی گونههیچ مطالبه بدون است مکلف کنندهنیتأم انصراف، حق از کنندهمصرف استفاده محضبه –ج 

 .نماید مسترد کنندهمصرف

ای است که نامهآئین موجببهحاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کاال و خدمات  کنندهمصرفاف انصر حق –د 

 .خواهد آمد قانون نیا( ۷۹در ماده )

امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید  عدم ایدر حین معامله به دلیل عدم موجودی کاال و  کنندهنیتأم کهیدرصورت – 39ماده 

کان نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امبه مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن  مبلغ دریافتی را فوراً

بلغ م لزوم استرداددانسته، عالوه بر از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می کنندهنیتأممعلوم شود  کهیدرصورتتحویل کاال و یا ایفای تعهد باشد. 

 .دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد

در ا قبل از معامله ی کهآنوعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر  کنندهمصرفتواند کاال یا خدمات مشابه آنچه را که به می کنندهنیتأم – 40ماده 

 .اعالم کرده باشدانجام معامله آن را  نیح
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یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کاال و یا خدمات ارجاع داده  ، کاال یا خدمات دیگری غیر از موضوع معاملهکنندهنیتأم کهیدرصورت – 41ماده 

رد مو کنندهنیتأمتعهد دیگر از سوی یک معامله یا  عنوانبهاست. کاال یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه  کنندهنیتأمبه عهده  شود و هزینه ارجاعمی

 .تواند آن را قبول کندرد، مخاطب میایجاب قرار گی

 :های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شدحمایت – ۴۲ماده 

 .این قانون خواهد آمد (۷۹) ماده در که است اینامهآئین موجببه آن فهرست که مالی خدمات –الف 

 .اجاره جزبه رمنقولیاموال غ از ناشی مالکیت حقوق یا و غیرمنقول اموال فروش به راجع معامالت –ب 

 .خدمات و کاال مستقیم فروش هایماشین از خرید –ج 

 .شودمی انجام( همگانی) عمومی تلفن از استفاده با که معامالتی –د 

 .هاحراجی به راجع معامالت –هـ 

 .را حمل بر رضایت وی کند کنندهمصرفنباید سکوت  کنندهنیتأم – 43ماده 

 .اختالف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرددر موارد  – 44ماده 

 .کنند متوقف شودتری اعمال میقوانین که حمایت ضعیفسایر  بر اساساین قانون نباید  موجببه کنندهمصرفاجرای حقوق  – 45ماده 

 .کننده، مؤثر نیستبه ضرر مصرفشروط غیرمنصفانه  استفاده از شروط قراردادی خالف مقررات این فصل و همچنین اعمال – 46ماده 

شود مشمول مقررات این قانون نخواهد ارتباط از راه دور انجام می لیوسادر معامالت از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از  – 47ماده 

 .بود

واهد ای خنامهآئین موجببهشاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن  عنوانبه توانندمی کنندهمصرفقانونی و مدنی حمایت از حقوق  یهاسازمان – 48ماده 

 .باشدپیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران میبود که به 

ربط قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی موجببهدر زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی  کنندهمصرفحقوق  – 49ماده 

 .شد خواهد ایو  شدهبیتصو

 (Marketing) تبلیغ قواعد در –فصل دوم 

فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت  در تبلیغ کاال و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک کنندگاننیتأم – 50ماده 

 .و کیفیت شود

 .افراد را به خطر اندازند یسالمت دینباکنند که برای فروش کاال و خدمات خود تبلیغ می یکنندگاننیتأم – 51ماده 

 .صحیح و روشن اطالعات مربوط به کاال و خدمات را درک کند دقیق، طوربه کنندهمصرفباید به نحوی تبلیغ کند که  کنندهنیتأم – 52ماده 

 .اوست روشن و صریح باشد به نفعدر تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات  – 53ماده 

جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود نباید از خصوصیات ویژه معامالت به روش الکترونیکی  کنندگاننیتأم – 54ماده 

 .استفاده کنندسوء

یکی آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکتروندر نظر بگیرند تا  کنندگانمصرفید تمهیداتی را برای با کنندگاننیتأم – 55ماده 

 .خود تصمیم بگیرند

این قانون خواهد ( ۷۹ای است که در ماده )نامهآئین موجببهضوابط آن ای عمل نمایند.در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه کنندگاننیتأم – 56ماده 

 .آمد

 .این قانون خواهد آمد( ۷۹ای است که در ماده )نامهآئین تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب – 57ماده 

 شخصی های«امیپداده» از حمایت –فصل سوم 

  (Data Protection) حمایت از داده

و عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخالقی  یهادگاهیدقومی یا نژادی،  هایهای شخصی مبین ریشه«امیپداده»توزیع ذخیره، پردازش و یا  – 58ماده 

 .غیرقانونی است هر عنوانبه  هاآنراجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح  های«امیپداده»

وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی باشد ذخیره،  امیپدادهآنکه محتوای  شرطبهنیز « امیپداده»درصورت رضایت شخص موضوع  – 59ماده 

 :ردیصورت پذهای شخصی در بستر مبادالت الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر «امیپداده»پردازش و توزیع 



30 

 

 .باشند شدهداده شرح واضح طوربه و بوده مشخص آن اهداف –الف 

 گردد آوریجمع شدهداده شرح «امیپداده» موضوع شخص برای آوریجمع هنگام در که اهدافی با متناسب و ضرورت اندازهبه تنها باید «امیپداده» –ب 

 .قرار گیرد مورداستفاده شدهنییتع اهداف یبرا تنها و

 .باشد روزآمد و صحیح باید «امیپداده» –ج 

 صناق های«امیپداده» بتواند و داشته دسترسی خود به مربوط شخصی های«امیپداده» حاوی ایرایانه هایپرونده به باید «امیپداده» موضوع شخص –د 

 .کند اصالح یا محو را نادرست یا و

 هب مربوط شخصی های«امیپداده» ایرایانه پرونده کامل محو درخواست مربوطه ضوابط رعایت با زمان هر در بتواند باید «امیپداده» موضوع شخص –هـ 

 .بنماید را خود

 .این قانون خواهد آمد( ۷۹ای است که در ماده )نامهتابع آئین یو بهداشتهای مربوط به سوابق پزشکی «امیپداده»ذخیره، پردازش و یا توزیع  – 60ماده 

افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای ، از قبیل استثنائات،«امیپداده»سایر موارد راجع به دسترسی موضوع  – 61ماده 

 .مربوطه خواهد بود نامهنیو آئمواد مندرج در باب چهارم این قانون  موجببههای شخصی «امیپداده»کنترل جریان  دیدبانی و مسئول

 الکترونیکی مبادالت بستر در «امیپداده»از  حفاظت –مبحث دوم 

 الکترونیکیدر بستر مبادالت   (Author's Right / Copyright) مؤلف حقوق از حمایت –فصل اول 

قانون  و ۰۳/۰۹/۱۳۴۸حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب عرضه و نشر( آثار تحت حمایت قانون و توزیع ) اجراحق تکثیر،  – 62ماده 

، ۰۴/۱۰/۱۳۷۹ای مصوب افزارهای رایانهپدیدآورندگان نرمو قانون حمایت از حقوق  ۱۳۵۲/۹/۲۶کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ترجمه و تکثیر 

ای هافزارها و برنامه، نرمازجمله اطالعاتباشند، می« پیامداده»مؤلف است. کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب  اریدر اخت منحصراً « امیپداده» صورتبه

حق  ،حق اختراعهای فکری در بستر مبادالت الکترونیکی شامل حمایت از حقوق مالکیت نیو همچنداده  یهاگاهیپاای و رایانه یهاروشای، ابزار و رایانه

 Integrated) پارچه قطعات الکترونیکیحمایت از نقشه مدارهای یکداده، یهاگاهیپاطراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از 

Circuits & Chips) نامه و آئین ۰۱/۰۴/۱۳۱۰مصوب  و اختراعاتاز اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت عالئم  تیو حما

مصوبات مجلس  قانون موافقر مذکور در آن دو امو کهآنخواهد بود، منوط بر  ۱۴/۰۴/۱۳۳۷مصوب  و اختراعاتاصالحی اجرای قانون ثبت عالئم تجارتی 

 .شورای اسالمی باشد

 Neighboring) عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنریبه نیازاشیپکه  (Related Rights) حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری – ۱تبصره 

Rights) هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات حقوق  ازجملهشامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری عالوه بر مؤلف، شدند شناخته می

در این ماده  مورداشاره ۲۶/۰۹/۱۳۵۲و  ۰۳/۰۹/۱۳۴۸باشند که مشمول قوانین مصوب ضبط و پخش میو مؤسسات  هاسازمانصوتی و تصویری و 

 .باشندمی

با  نیآن قابلیت جایگزی ییکاراخاص است که عملکرد و  یو منطقیک جزء الکترونیکی با نقشه  (Integrated Circuit) مدار یکپارچه – ۲بصره ت

قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب  بر اساسهای نقشه، جانمائی و منطق این مدارها . طراحیاست ادار راالکترونیکی متعارف  اجزا تعداد بسیار زیادی از

 .باشدمی تیحما مورد ۱۴/۰۴/۱۳۳۷قانون ثبت عالئم تجارتی و اختراعات مصوب نامه اصالحی اجرای و آئین ۱۳۱۰/۴/۱

 .از شمول مقرره فوق خارج است ها استشبکهدر « امیپداده»پردازش فنی  فرا گردو توزیع اثر که جزء الینفک  اجرااعمال موقت تکثیر،  – 63ماده 

 (Trade Secrets) ز اسرار تجاریا حمایت –فصل دوم 

مؤسسات  و هابنگاه، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی یکیمبادالت الکترونمشروع و عادالنه در بستر  یهارقابتحمایت از  منظوربه – 64ماده 

 .مجازات مقرر در این قانون خواهد رسیدمحیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به  یا افشای آن برای اشخاص ثالث در برای خود و

ها و فرایندها، ، تکنیکهاروشها، ابزار و افزارها و برنامه، الگوها، نرمهافرمول ی است که شامل اطالعات،«امیپداده»اسرار تجاری الکترونیکی  – 65ماده 

 تاس هانیاتجاری و امثال  یهاطرحفهرست مشتریان، ها و فراگردها، اطالعات مالی،، فنون، نقشهدادوستدانجام تجارت و  یهاروشنشده، تألیفات منتشر

 .است شدهانجام هاآن حراست ازای برای حفظ و معقوالنه یهاتالشاقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و مستقل دارای ارزش  طوربهکه 

  (Trade Names) تجاری عالئم از حمایت –فصل سوم 
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نام  تصوربهدر بستر مبادالت الکترونیکی استفاده از عالئم تجاری های مشروع کنندگان و تشویق رقابتحمایت از حقوق مصرف منظوربه – 66ماده 

شدن طرف به اصالت کاال و خدمات شود  مشتبه ایعالئم تجاری که موجب فریب  (Online) نمایش بر خط هر نوعو یا  (Domain Name) دامنه

 .خواهد رسید قانون نیاممنوع و متخلف به مجازات مقرر در 

 هامجازات و جرائم –باب چهارم 

 کامپیوتری یبردارکاله –مبحث اول 

تباط ای و وسایل ارهای رایانهها و سیستمها، برنامه«امیپداده»از  رمجازیاستفاده غاستفاده و یا هرکس در بستر مبادالت الکترونیکی، با سوء – 67ماده 

ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی رایانه، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم «امیپداده»افعالی نظیر ورود، محو، توقف  و ارتکاباز راه دور 

اموال دیگران را ببرد مجرم  خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند وشود و از این طریق برای  آن رینظاهای پردازش خودکار و سیستم

 .شودسه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا

 .باشدمی ماده نیدر ا مقرر مجازات حداقل آن مجازات و محسوب جرم نیز جرم این به شروع –تبصره 

 یوتریکامپ جعل –مبحث دوم 

 ایانههای رایو سیستم« امیپداده»و مداخله در پردازش « امیپداده»کس در بستر مبادالت الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف ره – 68ماده 

ا تولید امضای فاقد سابقه ثبت ی و کنندهامضاء مجوز بدون – اختصاصی کلید مثل –های رمزنگاری تولید امضاء کاربردی سیستم و یا استفاده از وسایل

های «امیپداده» به جعلدارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام  بانامانطباق آن وسایل  در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم

ه بهای معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و «امیپداده» عنوانبهقضایی، مالی و غیره دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،

 .شودریال محکوم می( ۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ) مجازات

 .باشدمی ماده این در مجازات حداقل جرم این به شروع مجازات –تبصره 

 ر بستر مبادالت الکترونیکد انحصاری حقوق نقض –مبحث سوم 

 تبلیغ قواعد و کنندهمصرف حقوق نقض –فصل اول 

   ریال تا پنجاه میلیون ( ۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰به مجازات از ده میلیون ) این قانون( ۳۷و )( ۳۶، )(۳۵، )(۳۴، )(۳۳متخلف از مواد ) کنندهنیتأم – 69ماده 

  .محکوم خواهد شدریال ( ۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰)

 .به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد( ۳۷متخلف از ماده ) کنندهنیتأم –تبصره 

ریال تا ( ۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰میلیون )این قانون به مجازات از بیست ( ۵۵و )( ۵۴، )(۵۳، )(۵۲، )(۵۱، )(۵۰، )(۳۹متخلف از مواد ) کنندهنیتأم – ۷۰ماده 

 .ریال محکوم خواهد شد( ۱۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰میلیون ) صدکی

 .ماده محکوم خواهد شداین قانون به حداکثر مجازات در این ( ۵۱متخلف از ماده ) کنندهنیتأم – ۱تبصره 

 .محکوم خواهد شدماده این قانون به حداقل مجازات در این ( ۵۵متخلف از ماده ) کنندهنیتأم – ۲تبصره 

 داده از حمایت/شخصی های«امیپداده» از حمایت نقض –فصل دوم 

این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس  (۵۹و )( ۵۸هرکس در بستر مبادالت الکترونیکی شرایط مقرر در مواد ) – 71ماده 

 .شودمحکوم می

 ارتکاب یابد، مرتکب به مسئولصدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای های شخصی توسط دفاتر خدمات «امیپداده»راجع به  جرائمهرگاه  – 72ماده 

 .این قانون محکوم خواهد شد( ۷۱مقرر در ماده ) حداکثر مجازات

های شخصی روی دهد، مرتکب به «امیپداده»راجع به  جرائمالکترونیکی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی مباالتی و بیبی واسطهبهاگر  – 73ماده 

 .شودمیریال محکوم ( ۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ) سال کیسه ماه تا 

 الکترونیکی مبادالت بستر در «امیپداده» از حفاظت نقض –مبحث چهارم 

 مؤلف حق نقض –فصل اول 

نشر( مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان  عرضه وهرکس در بستر مبادالت الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع ) – 74ماده 

افزارهای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمو  ۲۶/۰۹/۱۳۵۲و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب  ۰۳/۰۹/۱۳۴۸مصوب 
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مؤلفان  شدهحیتصرحق  کهیدرصورتبر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسالمی مجاز شمرده شود، ، منوط ۰۴/۱۰/۱۳۷۹ای مصوب یانهرا

 .ریال محکوم خواهد شد( ۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰نقدی به میزان پنجاه میلیون ) را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای

 تجاری اسرار نقض –فصل دوم 

های تجاری، رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه منظوربه یکیالکتروناین قانون و هرکس در بستر مبادالت ( ۶۴متخلفین از ماده ) – 75ماده 

د اسرار تجاری آنان را برای خودستیابی غیرمجاز، ، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا یو خدماتصنعتی، اقتصادی 

ریال محکوم ( ۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ) افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث

 .خواهد شد

 تجاری عالئم نقض –فصل سوم 

            میلیون  صد کیریال تا ( ۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰میلیون ) ستیاز باین قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی ( ۶۶متخلفان از ماده ) – 76ماده 

 .خواهند شدریال محکوم ( ۱۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰)

 سایر –فصل چهارم 

المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادالت همکاری بین یهاو روش، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صالحیت جزایی جرائمسایر  – 77ماده 

 .دموجب قانون خواهد بوبه الکترونیکی

 خسارت جبران –باب پنجم 

الکترونیکی،  قطع فیزیکی ارتباط جهیدرنتجز مؤسسات خصوصی و دولتی، بههرگاه در بستر مبادالت الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم  – 78ماده 

خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در  باشند مگر اینکهجبران خسارات وارده می مسئولوارد شود، مؤسسات مزبور  اشخاص بهخسارتی 

 .این اشخاص خواهد بود بر عهدهاین صورت جبران خسارات 

 متفرقه –باب ششم 

یشنهاد کرده و با ارائه پ ییشناساباشند که در اجرای این قانون مؤثر میهای مرتبط با تجارت الکترونیکی را وزارت بازرگانی موظف است زمینه – 79ماده 

 ها و مقرراتنامهربط شود. این آئیننهادهای ذیهای این قانون توسط نامهفناوری اطالعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین یعال یشوراو تأیید 

 :خواهند شد در این قانون به ترتیب ذیل تهیه مورداشارههای نامهآمد. سایر آئین درخواهند مرحله اجراپس از تصویب هیأت وزیران به 

ریزی کشور و بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامههای این قانون به پیشنهاد وزارتخانه( ۴۲و )( ۳۸) مواد به مربوط نامهآئین –الف 

 .اسالمی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید یجمهور یمرکزبانک 

ریزی کشور بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان مدیریت و برنامه هایقانون به پیشنهاد وزارتخانهاین ( ۵۷و )( ۵۶) مواد به مربوط نامهآئین –ب 

 .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به تهیه و

زی کشور تهیه و به تصویب ریپزشکی و سازمان مدیریت و برنامه و آموزشاین قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان ( ۶۰اده )م به مربوط نامهآئین –ج 

 .خواهد رسیدهیأت وزیران 

ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی های تجارتحمایت از فعالیت منظوربهوزارت بازرگانی موظف است  – 80ماده 

کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد  یزیرو برنامهنامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت اساسنامه و آییننماید.

 .رسید

ؤولیت ی را که تحت مسیها«پیامداده»اند موظفدارند  اریدر اخت« امیپداده»و کلیه کسانی که  کنندگانرفمصاصل سازان، مخاطبین، بایگانان،  – 81ماده 

 .خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند هرگونهتهیه نمایند که در صورت بروز  (Back up) طریقی نگهداری نموده و پشتوانهخود دارند به 

مجلس شورای  هشتادودوو سیصد و  هزار کیماه مورخ هفدهم دی روز چهارشنبهماده و هفت تبصره در جلسه علنی  کیهشتادوقانون فوق مشتمل بر 

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است ۲۴/۱۰/۱۳۸۲و در تاریخ  بیتصو یاسالم

 

 01/09/1384مصوب  _ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران

 اصطالحات و تعاریف –فصل اول 

 :باشندی معانی زیر میدارا است، رفته بکار قانون این در که هاییواژه و اصطالحات – 1 ماده
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 .شودنامیده می« شورا» نیبعدازاشود و این قانون تشکیل می( ۳ماده ) موجببهشورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که  – ۱

 .شودنامیده می« سازمان» نیبعدازاشود و این قانون تشکیل می( ۵ماده ) موجببهسازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که  – ۲

 تدسدادوگران طبق مقررات این قانون، مورد است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله خود انتظامبورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و  – ۳

 .شودشود( در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میبورس نامیده می پس نیا ازگیرد. بورس اوراق بهادار )که قرار می

 .شوداین قانون تشکیل می( ۳۷ماده ) موجببههیأت داوری: هیأتی است که  – ۴

است که  یخود انتظامهای و سایر مجامع مشابه، تشکل گذارانهیسرماهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، کانون: کانون – ۵

 صورتهب« زمانسا»های مصوب تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل منظوربه

 .رسندبه ثبت می یرانتفاعیغو  یرتجاریغ، یردولتیغمؤسسه 

ای خود های حرفهاین قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیت موجببه: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که خود انتظامتشکل  – ۶

 .ندک اجراداند، با رعایت این قانون، وضع و ای و انضباطی را که الزم میتانداردهای حرفهو انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و اس

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سپرده – ۷

 .دهدرا انجام می

از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معامالت اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت بازارهای خارج  – ۸

 .گیردمی

ار ادار در اختیشود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهنویسی اوراق بهادار جدیداالنتشار در آن انجام میبازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره – ۹

 .گیردناشر قرار می

 .گیردقرار می دادوستدبازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه، در آن مورد  – ۱۰

 .شودمی دادوستدبازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کاال  – ۱۱

 .کندشخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می ناشر: – ۱۲

 .کندمعامله می هاآن حساببهکارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و  – ۱۳

 .کندود معامله میو یا به نام و حساب خ هاآن حساببهگر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و کارگزار / معامله – ۱۴

و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید  ینقد شوندگگری است که با اخذ مجوز الزم با تعهد به افزایش بازار گردان: کارگزار / معامله – ۱۵

 .پردازدآن اوراق می دادوستددامنه نوسان قیمت آن، به 

 .دهدمشاوره می گذارهیسرمااوراق بهادار، به  دوفروشیخرگذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره مشاور سرمایه – ۱۶

 .ازدپردمی گذارهیسرمااوراق بهادار برای  دوفروشیخرکسب انتفاع، به  منظوربهسبد گردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و  – ۱۷

کارگزاری،  هایتواند فعالیتکند و میفعالیت می گذارانهیسرماواسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه  عنوانبهشرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که  – ۱۸

 .انجام دهد« انسازم»های مشابه را با اخذ مجوز از نویسی و فعالیتنویسی، تعهد پذیرهگری، بازار گردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیرهمعامله

گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی انداز و سرمایهپس یهاطرحاست که با استفاده از  یگذارهیسرماصندوق بازنشستگی: صندوق  – ۱۹

 .کنداعضای آن فراهم می

ر گذاری خود، دباشد و مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری در اوراق بهادار میگذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایهصندوق سرمایه – ۲۰

 .اندکیشرسود و زیان صندوق 

گران، بازار گردانان، ران، کارگزاران / معاملهبه کارگزا توانیمنهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله  – ۲۱

 های تأمینهای پردازش اطالعات مالی، شرکتگذاری، شرکتهای سرمایهگذاری، شرکتهای سرمایه، صندوقیبندرتبهگذاری، مؤسسات مشاوران سرمایه

 .های بازنشستگی اشاره کردسرمایه و صندوق

 کند که برای کنترلحق رأی کسب می قدرآنگذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، مایهشرکت مادر )هلدینگ(: شرکتی که با سر – ۲۲

 .عملیات شرکت، هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد

 .بی قرار دهدها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیاارزشیاب: کارشناس مالی است که دارایی – ۲۳

برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل  وانتقالنقلاوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل  – ۲۴

 .است شدهتهگرفمعامله را تعیین و اعالم خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر 
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 .انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی – ۲۵

 .عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش – ۲۶

 .نهادی است گذارانهیسرماعرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به  – ۲۷

 .بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قراردادنویسی: فرآیند خرید اوراق پذیره – ۲۸

 .نویسی به فروش نرسدنویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیرهتعهد پذیره – ۲۹

 .گیردنویسی در اختیار عموم قرار میاوراق بهادار قابل پذیرهای است که از طریق آن، اطالعات مربوط به ناشر و نویسی: اعالمیهاعالمیه پذیره – ۳۰

 .شودها، اطالعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده میبیانیه ثبت: مجموعه فرم – ۳۱

ود و شبه اوراق بهادار، معامالت یا ناشر آن مربوط می میقرمستیغمستقیم و یا  طوربهاطالعات نهانی: هرگونه اطالعات افشاء نشده برای عموم که  – ۳۲

 .گذاردبرای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می گذارانهیسرمادر صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم 

 .شودخریداری می گذارانهیسرماهای مالی است که از محل وجوه سبد: مجموعه دارایی – ۳۳

 بهادار اوراق بازار ارکان –فصل دوم 

نظارت بر  منظوربهساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و  باهدفو  گذارانهیسرمادر راستای حمایت از حقوق  – 2 ماده

 .شودحسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می

 :باشدهای کالن آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل میر اوراق بهادار است که تصویب سیاستبازا رکن باالترین شورا – 3 ماده

 .وزیر امور اقتصادی و دارایی – ۱

 .وزیر بازرگانی – ۲

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران کلسیرئ – ۳

 .ایران و اتاق تعاون رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن – ۴

 .خواهد کرد فهیوظانجامدبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز  عنوانبهرئیس سازمان که  – ۵

 .دادستان کل کشور یا معاون وی – ۶

 .هایک نفر نماینده از طرف کانون – ۷

ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب های حرفهاز بخش خصوصی با مشورت تشکل منحصراًسه نفر خبره مالی  – ۸

 .هیأت وزیران

 .ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کاالییاز بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی منحصراًیک نفر خبره  – ۹

 .بود خواهد دارایی و اقتصادی امور وزیر با شورا ریاست – 1 تبصره

از میان اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان  توانینمپنج سال است و آنان را ( ۹و )( ۸، )(۷مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای ) – 2 تبصره

 .انتخاب کرد

 .پذیر خواهد بودبرای دو دوره امکان حداکثراین ماده ( ۹و )( ۸، )(۷) بندهای موضوع اعضای مجدد انتخاب – 3 تبصره

 .کنندهمان بورس شرکت می یریگمیتصم، فقط در جلسات مربوط به (۹ضوع بند )مو اعضای – 4 تبصره

 :باشدمی زیر شرح به شورا وظایف – 4 ماده

 .این قانوناتخاذ تدابیر الزم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای  – ۱

 .های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوطها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستتعیین سیاست – ۲

 .های الزم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیراننامهپیشنهاد آیین – ۳

 .تصویب ابزارهای مالی جدید – ۴

های تأمین مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت یگذارسپردههای ، بازارهای خارج از بورس، شرکتهاصدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس – ۵

 .سرمایه

 .های مالی سازمانتصویب بودجه و صورت – ۶

 .نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان – ۷

 .هاآنسازمان و نظارت بر  یهایوصولتصویب نوع و میزان  – ۸
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 .آن الزحمهحق تعیین و سازمان حسابرس –انتخاب بازرس  – ۹

 .انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان – ۱۰

 .تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان – ۱۱

 .الزحمه آنانانتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حق – ۱۲

 .خود در بازارهای جهانی شدهرفتهیپذهای عرضه اوراق بهادار شرکت منظوربهاعطای مجوز به بورس  – ۱۳

 .اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس – ۱۴

 .اعطای مجوز به بورس جهت معامالت اشخاص خارجی در بورس – ۱۵

 .سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد – ۱۶

 .خواهد بود االجراالزممصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی  –تبصره 

 پذیرش حق از سهمی و دریافتی کارمزدهای محل از و بوده مستقل مالی و حقوقی شخصیت دارای که است یردولتیغ عمومی مؤسسه سازمان، – 5 ماده

از محل وجوه امانی شورای بورس نزد  ادشدهیاندازی سازمان بع الزم برای آغاز فعالیت و راهمنا. شد خواهد اداره درآمدها سایر و هابورس در هاشرکت

 .شودسازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می

 .دخواهد رسی وزیران هیأت تصویب به و تهیه شورا توسط قانون این تصویب تاریخ از ماه سه ظرف حداکثر سازمان تشکیالت و اساسنامه –تبصره 

 بخش کارشناسان از منحصراً مالی رشته در تجربه و شهرت حسن دارای و امین افراد میان از که است عضو پنج دارای سازمان مدیره هیأت – 6 ماده

 .کندمی صادر را مدیره هیأت اعضای حکم شورا رئیس. شوندمی انتخاب شورا تصویب با و شورا رئیس پیشنهاد به یردولتیغ

 :است زیر شرح به سازمان مدیره هیأت اختیارات و وظایف – 7 ماده

 .های الزم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورانامهتهیه آیین – ۱

 .های اجرایی این قانونتهیه و تدوین دستورالعمل – ۲

 .نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط – ۳

 .اوراق بهادار و نظارت بر آن ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی – ۴

 .بر عهده شورا است هاآنها و سایر نهادهایی که تصویب درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورس – ۵

 .ها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیستصدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانون – ۶

 .ها و نهادهای مالی موضوع این قانونها، کانونتصویب اساسنامه بورس – ۷

 .اتخاذ تدابیر الزم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار – ۸

 .هاآنصالح و پیگیری طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی هاآناعالم آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعالم  – ۹

 .ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا یهاگزارشهای مالی و ائه صورتار – ۱۰

 .در بازار اوراق بهادار گذارانهیسرماحمایت از حقوق و منافع  منظوربهاتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات الزم  – ۱۱

 .و نظارتی یگذاراستیسهای الزم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای ایجاد هماهنگی – ۱۲

 .ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا یریکارگبهپیشنهاد  – ۱۳

 .گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورسنظارت بر سرمایه – ۱۴

 .های خدمات سازمان جهت تصویب توسط شوراانواع درآمدها و نرختهیه بودجه و پیشنهاد  – ۱۵

 .های خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانونتصویب سقف نرخ – ۱۶

 .هاها و نظارت سازمان بر آن شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتسازمان قبل از ثبت شرکت دنامهییتأصدور  – ۱۷

 .نزد سازمان شدهثبتهای بررسی و نظارت بر افشای اطالعات با اهمیت توسط شرکت – ۱۸

 .هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی ژهیوبههمکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری  – ۱۹

 .های آتی بازار اوراق بهاداربرای تدوین سیاست بلندمدتانجام تحقیقات کالن و  – ۲۰

 .ای و جهانیهای مرتبط منطقهالمللی و پیوستن به سازمانارکت با مراجع بینهمکاری و مش – ۲۱

 .انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد – ۲۲

 .عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بالمانع است مدت – 8 ماده
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 .شد خواهد تعیین ماه سی مدت برای شورا تصویب و اعضاء پیشنهاد به مدیره هیأت اعضاء بین از سازمان مدیره هیأت رئیس – 9 ماده

 .الترین مقام اجرایی آن خواهد بودبا و سازمان رئیس مدیره، هیأت رئیس – 1 تبصره

 .شد خواهد تعیین سازمان اساسنامه در سازمان رئیس اختیارات حدود و وظایف – 2 تبصره

 ها،دستگاه سایر در دیگری مسئولیت پذیرش یا اشتغال حق وجه هیچه ب و بوده وقتتمام و موظف صورتبه مدیره هیأت اعضای اشتغال – 10 ماده

 .را نخواهند داشت یردولتیغعم از دولتی و ا نهادها و هابنگاه

 به مورد حسب روز پانزده ظرف مانده،باقی مدت برای وی جانشین مدیره، هیأت اعضای از یک هر استعفای یا و فوت برکناری، صورت در – 11 ماده

 .منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد( ۶) ماده در مقرر ترتیب

 انجام احسن نحو به را خود قانونی وظایف که کنند یاد سوگند شورا جلسه در اندموظف سازمان در کار به شروع از قبل مدیره هیأت اعضای – 12 ماده

سازمان و  اراسر حفظ رعایت و بوده کشور صالح به مقرون گیرندمی که را تصمیماتی کلیه و برند بکار را یطرفیب و دقت نهایت وظایف انجام در و دهند

 .در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد سوگندنامههیأت مدیره را بنمایند. متن 

 .شودمی پرداخت سازمان بودجه محل از سازمان مدیره هیأت اعضای و رئیس مزایای و حقوق – 13 ماده

 .شودیب شورا تعیین و از محل بودجه سازمان پرداخت میتصو با و شورا رئیس پیشنهاد به شورا، جلسات در شورا یردولتیغ اعضای حضور حق –تبصره 

 .نمایند گزارش شورا به را خود تکفل تحت افراد و همسر خود، هایدارایی فهرست باید مدیره هیأت اعضای عضویت، خاتمه و انتصاب بدو در – 14 ماده

 انتخاب شود،می انتخاب شورا توسط سال یک برای رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی مؤسسات بین از سازمان بازرس –حسابرس  – 15 ماده

 .بود خواهد پذیرامکان دوره دو برای حداکثر بازرس – حسابرس

 در انجام میرمستقیغه فعالیت و مشارکت مستقیم یا هرگون یا سازمان نزد ثبت شرف در یا شدهثبت بهادار اوراق معامالت هرگونه انجام – 16 ماده

 .ممنوع است هاآنمعامالت مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل 

خود را که طی دو سال اخیر به  وقتپاره یا وقتتمام مشاغل همچنین و خود مالی و اقتصادی هایفعالیت اندموظف سازمان و شورا اعضای – 17 ماده

 .گزارش دهند هییقوه قضااند یا دارند، به رئیس آن اشتغال داشته

 در که ایمحرمانه اطالعات میرمستقیغ یا مستقیم افشای از اندمکلف سازمان حسابرسی مؤسسه شرکای و مدیران سازمان، شورا، اعضای – 18 ماده

این قانون ( ۴۶مقرر در ماده ) یهامجازاتشوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به می مطلع هاآن از خود وظایف اجرای

 .شودمحکوم می

 ها،بانک کلیه از را قانون این چارچوب در نیاز مورد اطالعات کشور، کل دادستان مجوز با خود قانونی وظایف اجرای در تواندمی سازمان – 19 ماده

مستلزم ذکر یا تصریح نام  هاآنهایی که شمول حکم نسبت به دستگاه ازجملههای دولتی و عمومی، های دولتی، دستگاهعتباری، شرکتا مؤسسات

سازمان را در موعد  ازیموردناطالعات  اندمکلفها و اشخاص مذکور مطالبه نماید. کلیه دستگاه یردولتیغو نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی  هاستآن

 .ارائه نمایند شدهنییتع

 اولیه بازار –فصل سوم 

 هر به بهادار اوراق عمومی عرضه و باشدمی قانون این مقررات رعایت با سازمان نزد آن ثبت به منوط اولیه بازار در بهادار اوراق عمومی عرضه – 20 ماده

 .است ممنوع قانون این مفاد رعایت بدون طریق

أیید ت منزلهبهحصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطالعاتی بوده و  منظوربهمان ساز نزد بهادار اوراق ثبت – 21 ماده

باشد. این موضوع باید در اعالمیه مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی یهاطرحها یا مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت

 .نویسی قید گرددپذیره

 متسلی سازمان به عمومی عرضه مجوز اخذ جهت نویسیپذیره اعالمیه و ثبت بیانیه با همراه را بهادار اوراق ثبت تقاضای است موظف ناشر – 22 ماده

 .نماید

نویسی که باید به سازمان تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار اعالمیه فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات بیانیه ثبت و اعالمیه پذیره –تبصره 

 .درسدستورالعملی است که توسط سازمان تنظیم و به تأیید شورا می بموجبهها و سازمان نویسی و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شرکتپذیره

 اقدام ینویسپذیره اعالمیه تأیید به نسبت مقررات، با هاآن انطباق از اطمینان و آن ضمایم و بهادار اوراق ثبت تقاضای بررسی از پس سازمان – 23 ماده

 .کندمی



37 

 

د توانواهد کرد. سازمان مینخ تجاوز روز سی از مذکور مدت. کندمی تعیین سازمان که پذیرد انجام مدتی ظرف باید بهادار اوراق عمومی عرضه – 1 تبصره

 .به مدت سی روز دیگر تمدید کند حداکثرنویسی را با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه مدت پذیره

 طریقی از بهادار اوراق فروش و توزیع نتایج از را سازمان عمومی، عرضه مهلت اتمام از پس روز پانزده مدت ظرف حداکثر است موظف ناشر – 2 تبصره

 .شودنویسی مشخص میمان معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل، در اعالمیه پذیرهساز که

 .است مجاز سازمان توسط عمومی عرضه فرآیند تکمیل تأیید از پس شده، تأدیه وجوه از استفاده – 3 تبصره

 .عودت داده شود گذارانهیسرماظرف مدت پانزده روز به  حداکثرباید  شدهیگردآور وجوه عمومی عرضه فرآیند تکمیل عدم صورت در – 4 تبصره

 روز سی مدت طی دهد، تشخیص ناقص بهادار اوراق انتشار مجوز اخذ و ثبت برای را ارسالی میضما و شدهلیتکم تقاضای فرم سازمان اگر – 24 ماده

ظرف سی روز از تاریخ ثبت  حداکثرنماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک، موظف است می اصالحیه درخواست و رسانده ناشر اطالع به را مراتب

 .درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعالم کند

ع نویسی توسط مرج، اجازه انتشار اعالمیه پذیرههاآنهای سهامی عام یا افزایش سرمایه شدن این قانون، برای ثبت شرکت االجراالزماز تاریخ  –  25 ماده

 .شودها، پس از موافقت سازمان صادر میثبت شرکت

قانون نحوه انتشار اوراق  (۴ری اسالمی ایران موضوع ماده )جمهو مرکزی بانک اختیارات و وظایف قانون، این شدن االجراالزم تاریخ از – 26 ماده

 .شودبه سازمان واگذار می ۱۳۷۶/۶/۳۰ مصوب مشارکت

 .است مستثنا ماده این شمول از باشد، سازمان نزد ثبت از معاف قانون این موجببه که مشارکتی اوراق –تبصره 

 :است معاف سازمان نزد ثبت از زیر بهادار اوراق – 27 ماده

 .هااوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری – ۱

 .ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزیاوراق مشارکت منتشره توسط بانک – ۲

 .های خصوصیدر عرضه شدهعرضهاوراق بهادار  – ۳

 .توسط سازمان باشدسهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده  – ۴

 .ها و مراجع قانونی دیگرسایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان – ۵

 هک شرایطی طبق را آن فروش و توزیع شرایط و نحوه و اوراق خصوصیات و مشخصات است موظف است، معاف ثبت از که بهاداری اوراق ناشر –تبصره 

 .کند، به سازمان گزارش کندتعیین می سازمان

 نظارت تحت هاآن فعالیت و است سازمان نزد ثبت به منوط قانون این موضوع مالی نهادهای و بورس از خارج بازارهای ها،بورس تأسیس – 28 ماده

 .شودمی انجام سازمان

ویژه  یهاگزارشو نوع  یگزارش دهسرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه  حداقلای اعضای هیأت مدیره و مدیران، صالحیت حرفه – 29 ماده

 .حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد

 ثانویه بازار –فصل چهارم 

رسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق عملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان میدستورال طبق بورس در بهادار اوراق پذیرش – 30 ماده

 .است نشدهثبتبهاداری نیست که نزد سازمان 

 .است مستثنا ماده این شمول از ثبت، از معاف بهادار اوراق –تبصره 

روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطالع عموم  در شدهمعامله بهادار اوراق قیمت و تعداد فهرست، است مکلف بورس – 31 ماده

 .برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد

 روز کاری سه مدت به حداکثر را هابورس از یک هر معامالت انجام توقف یا و تعطیل دستور اضطراری، شرایط تشخیص با است مجاز سازمان – 32 ماده

 .در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود .صادر نماید

 .رسدمی شورا تأیید به سازمان پیشنهاد به که بود خواهد اجرایی دستورالعمل آن اساس بر اضطرار شرایط –تبصره 

و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت  گریمعامله/  کارگزاری کارگزاری، فعالیت به شروع – 33 ماده

 .های اجرایی آن استها و دستورالعملنامهمقررات این قانون و آیین
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 کهیهنگام. دهدمی انجام سازمان را کانون آن به مربوط وظایف است، نشده تشکیل بازارگردانان و گرانمعامله/  کارگزاران کانون، که یزمان تا –تبصره 

 .گران و بازارگردانان الزامی استمعامله / کارگزاران کانون، تشکیل رسید، نفر یازده به کشور سطح در کانون اعضای تعداد

 یشنهادپ به که است دستورالعملی طبق بورس آن در پذیرش به موکول بورس هر در گردانی بازار و گریمعامله/  کارگزاری و کارگزاری فعالیت – 34 ماده

 .رسدمی سازمان تأیید به بورس

گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این گران، بازارمعامله / کارگزار کارگزاران، انضباطی تخلفات به بورس مدیره هیأت – 35 ماده

ان نظر در سازم دیتجدقابلنماید. رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابالغ انضباطی خود رسیدگی می نامهنیآئربط طبق های ذینامهقانون یا آیین

 .باشدمی االجراالزمباشد. رأی سازمان قطعی و می

از  ربط ناشیو سایر اشخاص ذی گذارانهیسرماگذاری، ناشران، گران، مشاوران سرمایهکارگزاران، بازارگردانان، کارگزار / معامله بین اختالفات – 36 ماده

 .شودها توسط هیأت داوری رسیدگی می، در صورت عدم سازش در کانونهاآنای فعالیت حرفه

در  ننظراصاحباز بین قضات باتجربه و دو عضو از بین  هییقوه قضاتوسط رئیس  عضو یک که باشدمی عضو سه از متشکل داوری هیأت – 37 ماده

اینده و سازمان با تأیید شورا عالوه بر نم هییقوه قضانماید. رئیس های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختالفات رسیدگی میزمینه

البدل شرایط عضو علی نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید.البدل تعیین و معرفی میاصلی خود، هر یک، عضو علی

 .باشدهمانند عضو اصلی می

 .بود خواهد هییقوه قضا نماینده با داوری هیأت ریاست – 1 تبصره

 .برای دو دوره دیگر بالمانع است حداکثر آنان مجدد انتخاب و باشدمی سال دو البدلعلی و اصلی اعضای مأموریت مدت – 2 تبصره

 .گرددمی تشکیل سازمان محل در که است یارخانهیدب دارای داوری هیأت – 3 تبصره

 .شودمی پرداخت و منظور سازمان بودجه قالب در داوری هیأت بودجه – 4 تبصره

 .باشدو امالک می اسنادثبتها و دوایر اجرای آن به عهده اداره اجرای و است االجراالزم و قطعی داوری هیأت سوی از صادرشده آرای – 5 تبصره

م از موقت یا دائ یریگکنارههای مشابه درخواست گذاری و سایر تشکلگر، بازار گردان، مشاور سرمایهکه کارگزار، کارگزار / معامله در صورتی – 38 ماده

 هانیضمتنمایند. ع میفعالیت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و نیز به بورس مربوط اعالم نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودی

به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به کارگزاران،  هاآنو سایر تعهدات  شدهانجامو وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معامالت 

شود، این قانون تعلیق یا لغو می( ۳۵بر اساس ماده ) هاآنهای مشابه که عضویت گذاری و سایر تشکلگردانان، مشاوران سرمایهگران، بازارمعامله / کارگزار

 .نیز مجری است

 ازمانس توسط که دستورالعملی طبق اندملزم مشابه هایتشکل سایر و گذاریسرمایه مشاوران بازارگردانان، گران،معامله/  کارگزار کارگزاران، – 39 ماده

 .نمایند تسلیم ربطذی مراجع به و تهیه را الزم یهاگزارش شود،می ابالغ و تنظیم

 ثانویه و اولیه بازارهای در یرساناطالع –فصل پنجم 

 وزر پانزده مدت ظرف حداکثر آورد،می به دست بهادار اوراق ثبت فرآیند در که اطالعاتی مجموعه تا نماید اتخاذ ترتیبی است موظف سازمان – 40 ماده

 .گیرد قرار عموم دسترس در مربوطه نامهنیآئ طبق

های فعال در گذاری و کلیه تشکلگردانان، مشاوران سرمایهگران، بازارن، معاملهها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاراموظف است بورس سازمان – 41 ماده

 .انتشار دهندبازار سرمایه را ملزم نماید تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطالعات جامع فعالیت خود را 

ها و نامهمالی و آیین یگزارش دههای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و شر اوراق بهادار موظف است صورتنا – 42 ماده

 .شود، تهیه کندهای اجرایی که توسط سازمان ابالغ میدستورالعمل

هستند که در  یگذارانهیسرماجبران خسارات وارده به  مسئول ناشر، حقوقی مشاوران و یابانارزش و حسابرس سرمایه، تأمین شرکت ناشر، – 43 ماده

 .اندباشد، متضرر گردیده هاآناثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل 

پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری  سال کی مدت ظرف حداکثر توانندمی ماده این موضوع دیدگانخسارت – 1 تبصره

 .شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد

 .اشندبمی خسارت ادعای به مجاز باشند، خریده تخلف اعالم و کشف از قبل را ماده این موضوع ناشر بهادار اوراق که اشخاصی فقط – 2 تبصره
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 عرضه ،نویسیپذیره اعالمیه یا ثبت بیانیه در ناشر طرف از کنندهگمراه یا ناقص واقع، خالف اطالعات ارائه از آگاهی صورت در تواندمی سازمان – 44 ماده

 .کند متوقف باشد، که ایمرحله هر در را بهادار اوراق عمومی

موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که  حداقلرا از سازمان دریافت کرده است، مکلف است  خود بهادار اوراق انتشار مجوز که ناشری هر – 45 ماده

 :توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید

 .های مالی ساالنه حسابرسی شدهصورت – ۱

 .ماههسههای مالی حسابرسی شده و صورت ماههششهای مالی شامل صورت یادورهانیمهای مالی صورت – ۲

 .گزارش هیأت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس – ۳

 .دارد گذارانهیسرمااطالعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم  – ۴

 هامجازات و جرائم –فصل ششم 

یا زیان متحمل نشده یا هر دو  آمدهدستبهیا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود  سال کیاشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا  – 46 ماده

 :مجازات محکوم خواهند شد

به نحوی از انحاء به ضرر دیگران  قرارگرفتههر شخصی که اطالعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی  – ۱

اء قرار دهد و یا موجبات افش مورداستفادهبه هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی،  هاآند یا به نفع اشخاصی که از طرف یا به نفع خو

 .را در غیر موارد مقرر فراهم نماید هاآنو انتشار 

 .دهر شخصی که با استفاده از اطالعات نهانی به معامالت اوراق بهادار مبادرت نمای – ۲

کاذب و یا اغوای اشخاص به  یهامتیقاز روند معامالت اوراق بهادار یا ایجاد  کنندهگمراهمنجر به ایجاد ظاهری  نوعاًهر شخصی که اقدامات وی  – ۳

 .انجام معامالت اوراق بهادار شود

 .عرضه عمومی اوراق بهادار نماید منظوربهی نویسهر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعالمیه پذیره – ۴

 :شوندمی شناخته شرکت نهانی اطالعات دارای اشخاص عنوانبه زیر اشخاص – 1 تبصره

 .و معاونان آنان رعاملیمدمدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، -الف 

 .شرکت وکالی و حسابرسان حسابداران، مشاوران، بازرسان، –ب 

 .سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان( %۱۰) درصد ده از بیش خود، تکفل تحت افراد همراه به یا و ییتنهابه که سهامدارانی –ج 

 حداقلسهام یا دارای ( %۱۰ده درصد ) حداقلهای مادر )هلدینگ( که مالک یا نمایندگان شرکت ربطذی مدیران و مدیره هیأت اعضای و رعاملیمد –د 

 .یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند

 .دارند دسترسی نهانی اطالعات به خود موقعیت یا و اختیارات وظایف، به توجه با که اشخاصی سایر –ه 

آن بخش از معامالت اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطالعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز  اندموظفاین ماده ( ۱) تبصره موضوع اشخاص – 2 تبصره

 .پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند

کنند و یا اطالعات، اسناد و یا مدارک  تصدیق یا نمایند ارائه بورس یا و سازمان به را جعلی مستندات یا واقع خالف اطالعات که اشخاصی – 47 ماده

 ۶/۳/۱۳۷۵ مصوب قانون مجازات اسالمی مقرر در یهامجازاتقرار دهند، حسب مورد به  مورداستفادهموضوع این قانون  یهاگزارشجعلی را در تهیه 

 .محکوم خواهند شد

مطلع شده یا در اختیار وی  هاآنکه برحسب وظیفه از  را اشخاصی اسرار که گذاریسرمایه مشاور و گردان بازار گر،معامله/  کارگزار کارگزار، – 48 ماده

 .محکوم خواهد شد ۱۳۷۵/۳/۶قانون مجازات اسالمی مصوب ( ۶۴۸مقرر در ماده ) یهامجازاتقرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به 

یا زیان متحمل نشده یا هر دو  آمدهدستبه سود برابر سه تا یک معادل نقدی جزای یا ماه شش تا ماه یک از تعزیری حبس به زیر اشخاص – 49 ماده

 :مجازات محکوم خواهند شد

گری، یا بازار گردانی که مستلزم هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معاملههر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت – ۱

 .خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کنداخذ مجوز است مبادرت نماید یا 

این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطالعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن  موجببههر شخصی که  – ۲

 .خودداری کند
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 یخصشباشد و نیز هر جهت ارائه به سازمان می هاآننویسی و امثال تهیه اسناد، مدارک، اطالعات، بیانیه ثبت یا اعالمیه پذیره مسئولهر شخصی که  – ۳

یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطالعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف  اظهارنظرکه مسؤولیت بررسی و 

 .حوله از مقررات این قانون تخلف نمایدم

قرار  سوءاستفادهخالف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد  یهاگزارشهرگونه اطالعات، اسناد، مدارک یا  و عامداً  هر شخصی که عالماً – ۴

 .دهد

و وی موظف به نگاهداری آن  شدهسپردهاق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی اور که گردانی بازار یا گرمعامله/  کارگزار کارگزار، – 50 ماده

قانون مجازات اسالمی ( ۶۷۴مقرر در ماده ) یهامجازاتقرار دهد، به  مورداستفادهمقررات و به نفع خود یا دیگران  برخالفجداگانه است،  یهاحسابدر 

 .محکوم خواهد شد ۱۳۷۵/۳/۶مصوب 

 اشخاص از آن دسته درباره مورد برحسب شدهینیبشیپ یهامجازات حقوقی، اشخاص توسط قانون این در مندرج تخلفات ارتکاب صورت در – 51 ماده

 .اندداشته عهده بر را یریگمیتصم مسؤولیت ،ادشدهی حقوقی اشخاص طرف از که شودمی اعمال حقیقی

صالح اعالم نموده و موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی جرائمبوط به مر مدارک و مستندات است مکلف سازمان – 52 ماده

رای تواند بمی دهیدانیزمذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد،  جرائمشاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر  عنوانبهحسب مورد موضوع را 

 .ده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نمایدجبران آن به مراجع قانونی مراجعه نمو

 متفرقه مقررات –فصل هفتم 

ظرف شش ماه از تشکیل سازمان نسبت به ایجاد  اندمکلفگران، بازارگردانان و سایر فعاالن بازار اوراق بهادار معامله / کارگزاران کارگزاران، – 53 ماده

 .کانون خود پس از تصویب اساسنامه آن اقدام کنند

در مالکیت داشته  میرمستقیغمستقیم یا  طوربهاز سهام بورس را ( %۲/۵) درصد نیم و دو از بیش تواندنمی حقوقی، یا حقیقی سهامدار هیچ – 54 ماده

 .باشد

 طوربهمرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را  یگذارسپردهاز سهام شرکت ( %۵) درصد پنج از بیش تواندنمی حقوقی یا حقیقی سهامدار هیچ – 55 ماده

 .در مالکیت داشته باشد میرمستقیغمستقیم یا 

به سازمان  ۱۳۴۵ مصوب تهران بهادار اوراق بورس تأسیس قانون موضوع بورس شورای مدارک و اسناد سوابق، کلیه سازمان تشکیل از پس – 56 ماده

 .شودمنتقل می

های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و ، وجوه نقد، سپردهرمنقولیغهای موجود اعم از منقول و های سازمان کارگزاران بورساموال و دارایی – 57 ماده

ای مرکب از رئیس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس، در کمیته هایبدهها پس از کسر تعهدات و سایر دارایی

ار سرمایه و منابع مالی در اختی عنوانبهبورس مربوط و نماینده شورا احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب 

 .باشدمی االجراالزمپس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی شود. تصمیمات این کمیته تسهیم می

 .گرددمی بازخرید قانون کار مقررات موجببهکارگزاران هر بورس  سازمان کارکنان سوابق –تبصره 

 .را به عمل خواهد آورد ازیموردنهای کاالیی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی دولت اقدامات الزم برای فعال کردن بورس – 58 ماده

حوی اقدام ن به اندموظف قانون، این در مذکور مراجع سایر و وزیران هیأت و است االجراالزم کامل طوربه تصویب از پس ماه چهار قانون این – 59 ماده

 .و به تصویب رسیده باشد افتهیاستقرارنمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیالت مناسب اجرایی این قانون، ظرف این مدت 

و کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این  ۲۷/۲/۱۳۴۵ مصوب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار قانون، این در مقرر هایمهلت انقضای از پس – 60 ماده

 شود.قانون است، لغو می

مجلس شورای  هشتادوچهارو سیصد و  هزار کی آذرماهشنبه مورخ اول تبصره در جلسه علنی روز سه ونهستیبقانون فوق مشتمل بر شصت ماده و 

 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۲/۹/۱۳۸۴  اسالمی تصویب و در تاریخ

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: 
@vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 برایتان بفرستم. رایگانمن بخواهید تا به را از  های حقوقیرایگان آزمونو جزواِت  بدهید پاواتس 09352213175به شماره همراه 
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