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 به نام خدا
 
 
 
 

  رانرانيياا  يياسالماسالم  ييبازار اوراق بهادار جمهوربازار اوراق بهادار جمهورقانون قانون 
 

 

 

 ف و اصطالحاتيتعار –فصل اول 
 

 :باشنديمداراي معاني زير  ،ي كه در اين قانون به كار رفته استيهااصطالحات و واژه. 1 ةماد

ل تشبي  ( ايبن قبانون3) مباد : شورايي است كه به موجب  بورس و اوراق بهادارعالي  شوراي . 1

 شود.نام ده مي "شورا"، و بعد از اين شودمي

، و شودياين قانون تشي ل م( 5) ماد است كه به موج  سازماني  اوراق بهادار: و سازمان بورس. 2

 شود.نام ده مي "سازمان"بعد از اين 

ا ي زاران ورگخودانتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كا ي متشيل وبازار بورس اوراق بهادار:. 3

ن پب  يبز ابورس اوراق بهادار )كه ا گ رد.انون، مورد دادوستد قرار ميقگران طبق مقررات اين معامله

 .شودشود( در قال  شركت سهامي عام تأس   و اداره مييده م بورس نام

 شود.يل م ن قانون تشييا 37است كه به موج  ماد   يئت ه :يداورئتيه. 4

گذاران و سباير هيران، سبرمامشباوران، ناشب گران، بازارگردانبان،كارگزاران، معاملههاي كانون كانون:.5

ه طببق ايبن منظور تنظ م روابط ب ن اشخاصبي كبكه به انتظامي است هاي خودتشيلمجامع مشابه، 

صبورت به "سازمان"مصوب  يهات در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل قانون به فعال

 رسند.اعي به ثبت ميفسسة غ ردولتي، غ رتجاري و غ رانتمؤ

ه عهبد رتشيلي است كه براي حسن انجام وظايفي كه به موج  اين قبانون بب تشكل خودانتظام:. 6

مجاز است  ، ن اعضابخش دن به روابط بخود و انتظاماي حرفههاي تنظ م فعال تبراي چن ن دارد و هم

 كند. داند، با رعايت اين قانون، وضع و اجراو انضباطي را كه الزم مي ايضوابط و استانداردهاي حرفه

ببه  است كبه امبور مرببو  يشركت ة وجوه:ياوراق بهادار و تسو يمركز يگذارشركت سپرده. 7

 دهد.ية وجوه را انجام ميت اوراق بهادار و تسو ، انتقال مالييثبت، نگهدار
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ک كبه  براليترون ا غيبک  بر قال  شبية ارتببا  اليتروناست د يبازار خارج از بورس: يبازارها. 8

 رد. گية مذاكره صورت ميمعامالت اوراق بهادار در آن بر پا

م در آن انجباجديداالنتشبار هبادار بنويسبي اوراق بازاري است كه اول ن عرضبه و پذيره بازار اوليه:. 9

 .گ ردر ميو منابع حاصل از عرضة اوراق بهادار در اخت ار ناشر قرا شودمي

 گ رد.يتد قرار مدر آن مورد دادوس ،اول ه ةبازاري است كه اوراق بهادار، پ  از عرض بازار ثانويه:. 10

يبا  اق بهباداربازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اخت ار معامله مبتني ببر اور بازار مشتقه:. 11

 شود.كاال دادوستد مي

 كند.هادار را به نام خود منتشر ميحقوقي است كه اوراق ب شخص ناشر:. 12

 .كندها معامله ميحساب آنبه است كه اوراق بهادار را براي ديگران و  حقوقيشخص  كارگزار:. 13

هبا و يبا حسباب آنشخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به گر:كارگزار/معامله. 14

 كند.نام و حساب خود معامله ميبه

نقدشبوندگي و  با اخذ مجوز الزم ببا تعهبد ببه افبزاي  است كهگري كارگزار/معامله :دانگربازار. 15

وسبتد آن اوراق مبت آن، ببه داد نوسبان ق ن و تحديبد دامنبة اوراق بهادار معب يتقاضاوم عرضه تنظ

 پردازد.مي

ش رودوفيمشخص، دربار  خر ياست كه در قال  قرارداد يشخص حقوق :يگذارهيمشاور سرما. 16

 دهد.يگذار مشاوره مهياوراق بهادار، به سرما

مشخص و به منظبور كسب  انتفباب، ببه  ياست كه در قال  قرارداد يشخص حقوق سبدگردان:. 17

 پردازد.يگذار مهيسرما يدوفروش اوراق بهادار برايخر

ار و عامبة بب ن ناشبر اوراق بهباد هعنوان واسبطاسبت كبه ببه يشبركت ه:ين سررمايشركت تأم. 18

ره، ، مشباوي، ببازارگردانيگر، معاملبهيكبارگزار يهات تواند فعاليكند، و مگذاران فعال ت ميسرمايه

م انجبا "سبازمان"از  مشابه را با اخذ مجبوز يهات و فعال يسينورهي، تعهد پذيسينورهي، پذيسبدگردان

 دهد.

انبداز و پ  يهباحاسبت كبه ببا اسبتفاده از طر ييگذارهيصندوق سبرما :يصندوق بازنشستگ. 19

 كند.يآن فراهم م ياعضا يدوران بازنشستگ يرا برا يل تيم ياي، مزايگذارهيسرما



 

3 

بهبادار  در اوراق يگذارهيآن سبرما يت اصبل است كه فعال يمال ينهاد :يگذارهيصندوق سرما. 20

 .اندکيان صندوق شريخود، در سود و ز يگذارهيباشد و ماليان آن به نسبت سرمايم

 تبوان ببهيم فعال در بازار اوراق بهادارانبد كبه از آن جملبه يمال ي: منظور نهادهايمال ينهادها. 21

مؤسسببات " "،يگذارهيمشبباوران سببرما" "بازارگردانببان،" "گران،كارگزاران/معاملببه" "كببارگزاران،"

پببردازش  يهاشببركت" "،يگذارهيسببرما يهاشببركت" "،يگذارهيسببرما يهاصببندوق" "،يبنببدرتبه

 اشاره كرد. "يبازنشستگ يهاصندوق"و  "هين سرما تأم يهاشركت" "،ياطالعات مال

پذير جهت كس  انتفاب، گذاري در شركت سرمايهشركتي كه با سرمايه شركت مادر )هلدينگ(:. 22

مبديره را انتخباب كنبد و يبا در كند كه براي كنترل عمل ات شركت، ه ئتقدر حق رأي كس  ميآن

 مديره مؤثر باشد.ه ئت انتخاب اعضاي

ها و اوراق بهادار موضوب اين قانون را مورد ارزش ابي اي است كه داراييكارشناس ماليياب: ارزش. 23

 دهد.قرار 

 وانتقال براي مالبکنقلكه متضمن حقوق مالي قابلاست  يا مستنديهر نوب ورقه  اوراق بهادار:. 24

اببزار  مفهبوم رد.ن و اعالم خواهد ك  معامله را تعق بهادار قابلاورا "شورا،" .ع ن و يا منفعت آن باشد

 ن قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.يو اوراق بهادار در متن ا يمال

 .عمومي براي عرضة انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار انتشار:. 25

 عرضة اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش. عمومي: ةعرض. 26

 است. يگذاران نهادهيسرمابه  "ناشر"م اوراق بهادار توسط  : فروش مستقيعرضة خصوص . 27

رداخبت وجبه آن و تعهبد پ ينبد  قبانونيا نماياز ناشر و يند خريد اوراق بهادار آفر نويسي:پذيره. 28

 كامل آن طبق قرارداد.

 "نويسييرهپذ"ه ظرف مهلت تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري ك نويسي:تعهد پذيره. 29

 فروش نرسد.به

ناشبر و اوراق بهبادار  اطالعات مربو  بهاز طريق آن، اي است كه اعالم ه نويسي:پذيره ةاعالمي. 30

 گ رد.نويسي در اخت ار عموم قرار ميقابل پذيره

ثبت شركت،  ياست كه در مرحلة تقاضا ياركها، اطالعات، و اسناد و مدمجموعة فرمة ثبت: يانيب. 31

 شود.يداده م "سازمان"به 
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ببه م  رمسبتق ا غيم و  طور مستقنشده براي عموم كه بهافشاءهرگونه اطالعات  :نهانياطالعات . 32

م ا تصببم يببببر ق مببت و  ،در صببورت انتشببارشببود، و ييببا ناشببر آن مرببو  م ، معببامالتاوراق بهبادار

 گذارد.مي أث راوراق بهادار مربو  ت گذاران براي معاملةسرمايه

 شود.يم يداريگذاران خرهياست كه از محل وجوه سرما يمال يهاييمجموعة دارا سبد:. 33

 

 فصل دوم: اركان بازار اوراق بهادار
 

ببازار شبفاف،  ةگذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعت از حقوق سرمايهيدر راستاي حما. 2مادة 

ببا  "ازمانسب"و  "شبورا"منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به 

 شود.ترك  ، وظايف و اخت ارات مندرج در اين قانون تشي ل مي

 را برعهبده بازارآن هاي كالن تصوي  س است بازار اوراق بهادار است كهباالترين ركن  "شورا". 3مادة 

 باشد:به شرح ذيل مي "شورا" اعضاي دارد.

 اقتصادي و دارايي وزير امور .1

 وزير بازرگاني .2

 ري   كل بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران .3

 و اتاق تعاون رانياتاق بازرگاني و صنايع و معادن ا ؤساير .4

ن بز انجبام وظ فبه  "سبازمان"و سبخنگوي  "شبورا"عنوان دب ر كه به "سازمان"ري    .5

 خواهد كرد

 دادستان كل كشور يا معاون وي .6

 ها"كانون"ف نده از طريک نفر نماي .7

ببازار اوراق  ياحرفه يهابا مشورت تشيلمنحصراً از بخ  خصوصي   مالي نفر خبر سه .8

 و تصوي  ه ئت وزيرانبه پ شنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي بهادار 

رببط و تصبوي  ه ئبت ببه پ شبنهاد وزيبر ذيمنحصراً از بخ  خصوصي يک نفر خبره  .9

 "بورس كااليي"وزيران براي هر 

 رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.  -1ة تبصر

سبال اسبت، و آنبان را پنج 9و  8 ،7 موضبوب بنبدهاي اعضايمدت مأموريت   -2تبصرة 

 انتخاب كرد. "سازمان" ه و كاركنانمديرتوان از م ان اعضاي ه ئتنمي

دوره دو براي  اكثرحداين ماده  9و  8 ،7انتخاب مجدد اعضاي موضوب بندهاي  -3تبصرة 

 پذير خواهد بود. اميان
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 همبان ببورس ير گم مص، فقط در جلسات مربو  به ت9موضوب بند  ياعضا  -4 ةتبصر

 كنند.يشركت م

 باشد:ر مييبه شرح ز "شورا"وظايف .  4مادة 

ر رت عال به ببو اِعمال نظبا بازار اوراق بهادار ةاتخاذ تداب ر الزم جهت ساماندهي و توسع. 1

 .جراي اين قانونا

هاي كلي نظام و قوان ن مشي بازار اوراق بهادار در قال  س استها و خطتع  ن س است  .2

 و مقررات مربو .

 .ت وزيرانجهت تصوي  ه ئ الزم براي اجراي اين قانون يهانامهني آ پ شنهاد. 3

 .تصوي  ابزارهاي مالي جديد. 4

هاي شبركت" "خارج از بورس، يبازارها" ها،"سبور"مجوز فعال ت  ، تعل ق، و لغوصدور. 5

 ."تأم ن سرمايه يهاشركت"و  "سوية وجوهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسپرده

 ."سازمان"هاي مالي تصوي  بودجه و صورت. 6

 ."مانساز" و رس دگي به شيايت از ت نظارت بر فعال. 7

 .هاآنو نظارت بر  "سازمان" هايوصولينوب و م زان تصوي  . 8

 .الزحمة آنو تع  ن حق "سازمان"حسابرس /بازرس انتخاب. 9

 ."سازمان" مدير انتخاب اعضاي ه ئت. 10

 ."سازمان"  مديراعضاي ه ئت وتع  ن حقوق و مزاياي ري   . 11

 .الزحمة آنانو تع  ن حق "داوريه ئت"انتخاب اعضاي  . 12

در خبود   شبدرفتهيپذ يهاشركت هاداراوراق ب عرضةمنظور به"بورس"مجوز به ياعطا. 13

 .يخارج يبازارها

 ."بورس"به  ياوراق بهادار خارج رشيمجوز پذ ياعطا. 14

 ."بورس"در  يجهت معامالت اشخاص خارج "بورس"مجوز به  ياعطا. 15

 ران، به بازار اوراق بهادار مربو  باشد.يوزئت ص ه ساير اموري كه به تشخ. 16

 .اجراء خواهد بودپ  از تأي د وزير امور اقتصادي و دارايي الزممصوبات شورا  – تبصره

ه و عمومي غ ردولتي است كه داراي شخص ت حقوقي و مالي مستقل بود ةمؤسس "سازمان،". 5مادة 

مبدها اداره هبا و سباير درآ"بورس"ها در و سهمي از حق پذيرش شركت هاي دريافتياز محل كارمزد

بورس  اندازي سازمان يادشده از محل وجوه اماني شورايآغاز فعال ت و راه خواهد شد. منابع الزم براي

 شود.نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأم ن مي

ماه از تباري  تصبوي  ايبن قبانون حداكثر ظرف سه "سازمان"اساسنامه و تشي الت  -تبصره

 . ه ئت وزيران خواهد رس دتصوي  به ته ه و  "شورا"توسط 
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و  تشبهرسنحافبراد امب ن و داراي عضو است كبه از م بان  5داراي  "سازمان"مدير  ه ئت. 6مادة 

صبوي  ت ابب و "شبورا" رئ   شنهاد به پمنحصراً از كارشناسان بخ  غ ردولتي  ماليرشتة در تجربه 

 كند.يمديره را صادر مه ئت يحيم اعضا "شورا"رئ    شوند.انتخاب مي "شورا"

 به شرح زير است: "سازمان"مدير  ظايف و اخت ارات ه ئتو. 7مادة 

 ورا.اين قانون و پ شنهاد آن به ش الزم براي اجراي يهانامهني آ ته ه. 1

 .هاي اجرايي اين قانونالعملدستورتدوين  و ته ه. 2

 .مربو  و مقرراتاجراي اين قانون حسن نظارت بر . 3

 .و نظارت بر آن اق بهاداراور "عمومي ةعرض"ثبت و صدور مجوز . 4

ها نكه تصوي  آ يينهادهاها و ساير "بورس"مجوز تأس   تعل ق و لغو  ،درخواست صدور. 5

 .ست"شورا"بر عهد  

كبه در ون وب اين قانموض "مالي نهادهاي"و  "هاكانون"مجوز تأس    ، تعل ق و لغوصدور. 6

 .ن ست "شورا" حوز  عمل مستق م

 .ين قانوناموضوب  "مالي نهادهاي"و  "،هاكانون" "ها،سبور" تصوي  اساسنامة. 7

 .گ ري از وقوب تخلفات در بازار اوراق بهاداراتخاذ تداب ر الزم جهت پ   . 8

  ن ببر عهبدطببق ايبن قبانو هادر بازار اوراق بهادار كه اعالم آنتخلفات  دسته ازاعالم آن. 9

 .هاگ ري آنيصالح و پاست به مراجع ذي "سازمان"

چنب ن همو  "سبازمان" هباي ادواري در مبورد عمليبردهاي مبالي و گزارشصورت ئةارا. 10

 ."شورا"بازار اوراق بهادار به ت  وضع

اتخبباذ تببداب ر ضببروري وانجببام اقببدامات الزم بببه منظببور حمايببت از حقببوق و منببافع . 11

 .در بازار اوراق بهادار گذارانسرمايه

گذاري نهادهاي س است سايربا  همياري ور بازار اوراق بهادار هاي الزم دايجاد هماهنگي. 12

 .و نظارتي

 .ه شورابجديد در بازار اوراق بهادار  "ابزارهاي مالي"كارگ ري پ شنهاد به. 13

 ."بورس"در  يخارج يو حقوق يق اشخاص حق يگذارهينظارت بر سرما. 14

ي  توسط جهت تصو "سازمان"دمات خهاي ته ة بودجه و پ شنهاد انواب درآمدها و نرخ. 15

 ."شورا"

موضبوب  "الينهادهاي م"و ساير  "بورس،" يكارمزدهاو هاي خدمات نرخ  سقف يتصو. 16

 .ن قانونيا

ها ركتنزد مرجع ثبت شعام  يسهام يهاثبت شركت قبل از "سازمان"تأي دنامة صدور . 17

 .هاشركت بر آن "سازمان"و نظارت 

 ."سازمان"شده نزد ثبت يهات توسط شركت اطالعات بااهم يافشاو نظارت بر  يبررس. 18
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 يان اسبتانداردهيئبت تبدو ژه هيوببه يبا مراجع حسابدار يک و هماهنگينزد يهميار. 19

 .يحسابرس

 .هاداربازار اوراق ب يآت يهااست ن سيتدو يقات كالن و بلندمدت برا انجام تحق . 20

و  ياهمنطقبمبرتبط  يهاوستن به سبازمان و پ يالمللن و مشاركت با مراجع ب يهميار. 21

 .يجهان

 شده باشد. محول "سازمان"به  "شورا"از طرف كه انجام ساير اموري . 22

ک يب يببرا و انتخاب مجبدد آنبان است السپنجمديره هر يک از اعضاي ه ئت عضويتمدت . 8مادة 

 بالمانع است. گريدور  د

 "شبورا"صبوي  به پ شنهاد اعضا و ته مديراز ب ن اعضاي ه ئت "سازمان" مدير ه ئت ري  . 9مادة 

 .تع  ن خواهد شدماه سيمدت  يبرا

 هد بود.سازمان و باالترين مقام اجرايي آن خوا "ري  "مديره، ري   ه ئت -1تبصرة 

 تع ب ن خواهبد "سازمان"در اساسنامة  "سازمان"   يوظايف و حدود اخت ارات ر -2ة تبصر

 شد.

يبا حق اشبتغال وجه ه چ بهوقت بوده و به صورت موظف و تمام مديرهاشتغال اعضاي ه ئت .10مادة 

ها و نهادها اعم از دولتبي و غ ردولتبي را نخواهنبد ها، بنگاهپذيرش مسئول ت ديگري در ساير دستگاه

 داشت.

اي وي ببرجانشب ن  مبديره،فوت و يا استعفاي هر يک از اعضباي ه ئتبركناري، در صورت . 11مادة 

ط يشبرا د.شب( منصوب خواهبد 6ترت   مقرر در ماد  )حس  مورد بهروز ظرف پانزده ،ماندهمدت باقي

 د خواهد شد. ق "سازمان"در اساسنامة  يبركنار

ند ياد سوگ "شورا"در جلسة ند اموظف "سازمان"كار در قبل از شروب به مديرهاعضاي ه ئت. 12مادة 

را  طرفبييبا به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و وظايف قانوني خود ركه كنند 

رار گ رند مقبرون ببه صبالح كشبور ببوده و رعايبت حفبظ اسبتصم ماتي را كه مي ةبه كار برند و كل 

 د.شمندرج خواهد  "سازمان" ةمديره را بنمايند. متن سوگندنامه در اساسنامو ه ئت "سازمان"

خبت پردا "سازمان" ةاز محل بودج "سازمان"  مديراعضاي ه ئت و ي ري  مزايا و حقوق. 13مادة 

 شود.مي

با  و "شورا"رئ   به پ شنهاد  ،در جلسات شورا "شورا" غ ردولتي حق حضور اعضاي -تبصره

 شود.پرداخت مي "سازمان"ع  ن و از محل بودجة ت "شورا"تصوي  
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، همسر، و هاي خودبايد فهرست دارايي مديرهئتعضويت، اعضاي ه  ةدر بدو انتصاب و خاتم. 14مادة 

 گزارش نمايند. "شورا"خود را به  تيفلافراد تحت

راي حسابداران رسمي ب ةاز ب ن مؤسسات حسابرسي عضو جامع "سازمان،"بازرس /حسابرس. 15مادة 

ير پبذه امياندوردو بازرس حبداكثر ببراي /انتخاب حسبابرس ؛شودانتخاب مي "شورا"سال توسط يک

 خواهد بود.

رگونبه هيبا  "سبازمان"نبزد ا در شرف ثببت يشده انجام هر گونه معامالت اوراق بهادار ثبت. 16مادة 

 "،زمانسا" "،شورا" فعال ت و مشاركت مستق م يا غ رمستق م در انجام معامالت مذكور توسط اعضاي

 .ممنوب استها اشخاص تحت تيفل آن و ن ز "سازمان"حسابرسي  ةمديران و شركاي مؤسس

ن مشاغل  ود و همچنخ يو مال ياقتصاد يهات اند، فعالموظف "سازمان"و  "شورا" ياعضا. 17مادة 

و  قب   ا دارنبد، ببه رئبيباند شبتهر به آن اشتغال دا دو سال اخ يوقت خود را كه طا پارهيوقت تمام

 گزارش دهند. قضائ ه

 از نبد اميلبف "سبازمان"حسابرسبي  ةمؤسسب يو شركامديران  "،سازمان" "،شورا"اعضاي . 18مادة 

 شبوند،ها مطلع مياي كه در اجراي وظايف خود از آنمحرمانه افشاي مستق م يا غ رمستق م اطالعات

( اين 46هاي مقرر در ماد  )متخلف به مجازات خودداري كنند. ،خوددوران تصدي  ةحتي پ  از خاتم

 شود.قانون محيوم مي

عات مورد اطال كل كشور، دادستانمجوز تواند در اجراي وظايف قانوني خود با مي "سازمان". 19 مادة
هاي هاي دولتبي، دسبتگاهركتشب ها، مؤسسبات اعتبباري،بانک ةن از در چارچوب اين قانون را از كل 

ها مسبتلزم ذكبر يبا تصبريم نبام ه آنهايي كه شمول حيم نسبت بدولتي و عمومي، از جمله دستگاه
ها و اشبخاص مبذكور دستگاه ةاشخاص حق قي يا حقوقي غ ردولتي مطالبه نمايد. كل  هاست و ن زآن

 ه نمايند.ئارا شدهموعد تع  نرا در  "سازمان"ند اطالعات موردن از اميلف

 

 فصل سوم: بازار اوليه
 

 ا رعايبتبب "سبازمان"نبزد منو  به ثبت آن  "بازار اول ه "در اوراق بهادار  "عمومي ةعرض". 20مادة 

قبانون فاد ايبن ماوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت  "عرضة عمومي"، و باشدمي مقررات اين قانون

 ممنوب است.

اطم نبان از رعايبت مقبررات قبانوني و  حصبول منظورببه "سبازمان"ثبت اوراق بهادار نبزد . 21مادة 

ه و  ا توصبيبو ن سبودآوري تضبم  ،تأي د مزايا ةمنزلو شفاف ت اطالعاتي بوده و به "سازمان"مصوبات 
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باشد. اين موضبوب نمي "سازمان"هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط ها يا طرحشركتدر مورد  يسفارش

 ق د گردد. "نويسياعالم ة پذيره"بايد در 

ة  بباعالم"و  "ة ثببت ببان ب"ناشببر موظبف اسبت تقاضبباي ثببت اوراق بهببادار را همبراه ببا . 22مرادة 

 تسل م نمايد. "نسازما"به  يعرضة عموممجوز  جهت اخذ "يسينورهيپذ

كبه  "نويسبيهپذير ةاعالم ب"و  "ة ثببت ان ب" فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتويات -تبصره

و نحبو   "نويسبيپذيره ةاعالم ب"تسل م شود و ن ز چگونگي انتشبار  "سازمان"بايد به 

ت كبه اسب لعمليدسبتوراموج  ببه "نسبازما"ها و هماهنگي ب ن مرجع ثبت شبركت

 رسد.مي "شورا" تنظ م و به تأي د "سازمان"توسط 

ها با طباق آنپ  از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطم نان از ان "نسازما". 23مادة 

 كند.اقدام مي "نويسيپذيره ةاعالم "تأي د مقررات، نسبت به 

تع ب ن  "سبازمان"مدتي انجبام پبذيرد كبه اوراق بهادار بايد ظرف  "عمومي عرضة" -1تبصرة 

توانبد مبدت مي "سبازمان" روز تجباوز نخواهبد كبرد.. مدت مبذكور از سبيكندمي

روز ديگبر سبي مدت حداكثر بهموجه  ةادلو احراز  "ناشر"تقاضاي را با  نويسيپذيره

 تمديد كند.

 "عمبومي، ةعرضب"مهلبت موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پ  از اتمام  "ناشر" -2 ةتبصر

 ن معب "سبازمان"فروش اوراق بهبادار از طريقبي كبه  و را از نتايج توزيع "نسازما"

 فبروش كامبل، در درخصبوص عبدم "ناشر "نحو  برخورد خواهد نمود، مطلع نمايد.

 شود.يممشخص  "نويسياعالم ة پذيره"

توسبط  "يضبة عمبومعر"نبد يل فرآ بد تيمي بشده، پ  از تأهياستفاده از وجوه تأد -3تبصرة 

 مجاز است. "،سازمان"

د حبداكثر يبشبده بايوجبوه گردآور "،يعرضة عموم"ند يل فرآ در صورت عدم تيم -4تبصرة 

 د.گذاران عودت داده شوهيروز به سرماپانزده ظرف مدت 

نتشبار ام ارسالي را براي ثببت و اخبذ مجبوز ئشده و ضمافرم تقاضاي تيم ل "نسازما"اگر . 24مادة 

اسبت درخورسبانده و  "ناشبر"مرات  را به اطبالب روز سيطي مدت  ،بهادار ناقص تشخ ص دهد اوراق

از  روزسبيموظف اسبت حبداكثر ظبرف  ،مدارک كامل بودندر صورت  "نسازما"نمايد. اصالح ه مي

 "ناشبر"اق بهادار به خود را با ثبت اورموافقت ا عدميمرات  موافقت  ،در سازماندرخواست تاري  ثبت 

 د.كناعالم 

يبا افبزاي  سبرماية  هاي سبهامي عبامبراي ثبت شركت ،اين قانون جراشدنالاالزماز تاري  . 25مادة 

 "نسبازما"ها، پب  از موافقبت توسط مرجع ثببت شبركت "نويسيپذيره ةاعالم "انتشار   اجاز ها،آن

 شود.صادر مي
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سالمي ايبران اارات بانک مركزي جمهوري اين قانون، وظايف و اخت جراشدن الاالزماز تاري   .26مادة 

 شود.يمواگذار  "نسازما"به  30/6/1376مصوب  ،( قانون نحو  انتشار اوراق مشاركت4موضوب ماد  )

ول ، از شبمباشبد "نسبازما"اوراق مشاركتي كه به موج  اين قانون معاف از ثبت نزد  -هتبصر

 .استمستثني  هاين ماد

 :است "معاف"ثبت نزد سازمان ر از ياوراق بهادار ز .27مادة 

 هايو شهردار ياوراق مشاركت دولت، بانک مركز .1

نظبارت بانبک تحت يو اعتببار يمؤسسات مالها و اوراق مشاركت منتشره توسط بانک .2

 مركزي

 "يخصوص يهاعرضه"شده در اوراق بهادار عرضه .3

شده ن  كه كل حقوق صاحبان سهام آن كمتر از رقم تع يعام يسهام هر شركت سهام .4

 باشد. "سازمان"توسط 

وراق ااز قب بل  ،از به ثبت نداشته باشبند ن "شورا"ص  كه به تشخ ير اوراق بهاداريسا .5

 .ها و مراجع قانوني ديگرمنتشره توسط سازمان

اوراق بهاداري كه از ثبت معباف اسبت، موظبف اسبت مشخصبات و  "ناشر" -هتبصر

كبه  شبرايطين را طبق خصوص ات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آ

 گزارش كند. "سازمان"كند، به تع  ن مي "نسازما"

نو  به ن قانون ميموضوب ا "يمال ينهادها"و"خارج از بورس يبازارها"ها، "بورس"   تأس. 28مادة 

 .شوديانجام م "سازمان"ها تحت نظارت ت آن است و فعال "سازمان "ثبت نزد

ت در  به، موضبوب فعاليران، حبداقل سبرمايره و مبديمبدئت ه ياعضبا يات حرفبه صالح .29 مادة

د ين قانون، بايضوب امو "يمال ينهادها" يحسابرس هاي ويژ نوب گزارشو  يدهاساسنامه، نحو  گزارش

 برسد. "مانساز"د ي به تأ

 

 : بازار ثانويهچهارمفصل 
 

ببه  و "ببورس" هر ادشنه است كه به پ يدستورالعمل طبق "بورس"رش اوراق بهادار دريپذ .30مادة 

 ثببت "سبازمان"ست كبه نبزد  ن يرش اوراق بهاداريمجاز به پذ "بورس"رسد. يم "سازمان"  يتصو

 نشده است.

 است. ين ماده مستثنيشمول ااز ثبت از اوراق بهادار معاف . هتبصر
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ه را عاملبشده در روزهباي ممعاملهتعداد و ق مت اوراق بهادار  ،ميلف است فهرست "بورس". 31مادة 

در حيم سند رسمي اسبت،  اين فهرست اطالب عموم برساند.ته ه و به  "نسازما"مصوب  طبق ضوابط

 داري خواهد شد.هادر سوابق بورس نگو 

عامالت شرايط اضطراري، دستور تعط ل و يا توقف انجام مص  با تشخمجاز است  "نسازما". 32مادة 

 اضطراري، صادر نمايد. در صورت تداوم شرايط يكار حداكثر به مدت سه روز ،ها را"بورس"هر يک از 

 قابل تمديد خواهد بود. "شورا"مدت مزبور با تصوي  

 "سازمان"پ شنهاد به  خواهد بود كه دستورالعمل اجرايي آن شرايط اضطرار براساس -تبصره

 رسد.مي "شورا"به تأي د 

يل و تحت به هر ش "يگردانبازار"و  "گريمعامله/يكارگزار" "،يكارگزار"فعال ت شروب به . 33مادة 

ها و نامبهمرببو  و رعايبت مقبررات ايبن قبانون و آيب ن "كبانون"ت در يعضبوهر عنوان، منبو  ببه 

 اجرايي آن است. يهادستورالعمل

ي ل نشده اسبت، تش "گردانانبازار"و  "گرانمعاملهكارگزاران/" "كانونِ"تا زماني كه  -هتبصر

اعضباي كه تعداد هنگامي .دهدميانجام  "سازمان"را  "انونك"آن وظايف مربو  به 

 "كبببانونِ"تشبببي ل  ،ازده نفبببر رسببب ديبببدر سبببطم كشبببور ببببه  "كبببانون"

 الزامي است. "گردانانبازار"و  "گرانمعاملهكارگزاران/"

موكبول ببه  "ببورس"در هر  "يگردانبازار"و  "گريمعامله/يكارگزار" "كارگزاري،"فعال ت . 34مادة 

 .رسديم "سازمان" أي دبه ت "بورس"شنهاد  است كه به پ يطبق دستورالعمل "،بورس"آن ر پذيرش د

 "گران،كارگزار/معاملببه" "كببارگزاران،" يانضببباط بببه تخلفببات "بببورس"مببدير  ه ئت. 35مررادة 

رببط هاي ذينامبهاز هريک از مقررات اين قانون يا آي ناعضاي خود و ساير  "ناشران" "بازارگردانان،"

از تباري  اببالق قاببل مباه مبدت يکبه  "بورس"نمايد. رأي نامة انضباطي خود رس دگي ميبق آي نط

 باشد.االجرا ميقطعي و الزم "سازمان"رأي  .باشدمي "سازمان" تجديدنظر در

 مشبباوران" "گران،كارگزار/معاملببه" "گردانببان،بازار" "كببارگزاران،"اختالفببات ببب ن . 36مررادة 

، در هباآن يات حرفه ناشي از فعال ربط، و ساير اشخاص ذيگذارانسرمايه "ناشران،" "،يگذارهيسرما

 شود.يم يدگ رس "داوري ه ئت"ها توسط "كانون"سازش در صورت عدم 

ن    قو  قضاي ه از ببي باشد كه يک عضو توسط رمتشيل از سه عضو مي "يداور ئت ه". 37مادة 

و  "سبازمان" شنهاد به پ يو مال ياقتصاد يهانه نظران در زمن صاح  قضات باتجربه و دو عضو از ب

عالوه بر  "شورا" با تأي د "سازمان" ه و نمايند. ري   قو  قضايبه اختالفات رس دگي مي "شورا" أي دت



 

12 

نمايند تا در صورت غ بت عضبو اصبلي البدلي تع  ن و معرفي مينمايند  اصلي خود، هريک عضو علي

 باشد.البدل همانند عضو اصلي ميشركت نمايند. شرايط عضو علي "داوري ئته"مربو  در 

 نمايند  قو  قضائ ه خواهد بود.با  "داوري ه ئت"رياست  -1 ةتبصر

حبداكثر ب مجدد آنان باشد و انتخاالبدل دوسال ميمدت مأموريت اعضاي اصلي و علي -2 ةتبصر

 بالمانع است.براي دو دور  ديگر 

 .گرددتشي ل مي "سازمان"كه در محل  است ايداراي دب رخانه "داوري ه ئت" -3 ةتبصر

 شود.و پرداخت مي منظور "سازمان"در قال  بودجة  "داوري ه ئت"بودجة  -4 ةتبصر

 عهبد االجراست و اجراي آن ببه قطعي و الزم "داوري ه ئت"آراي صادر شده از سوي  -5تبصرة 

 باشد.ثبت اسناد و امالک ميها و دواير اجراي اداره

و ساير  "،يگذارهيسرما مشاور" "گردان،بازار" "،گركارگزار/معامله" "كارگزار،"كه در صورتي. 38مادة 

 مراتب  را ببه شبند،خود را داشبته با م از فعال تئگ ري موقت يا دادرخواست كنارههاي مشابه تشيل

توديع  "نونكا"خود را نزد  ت مجوز فعالم نموده و اعال همربوط "بورس"و ن ز به  "كانون" "سازمان،"

به قبوت  هاآنشده و ساير تعهدات ها و وثايق مربو  تا تع  ن تيل ف معامالت انجامتضم ن نمايند.مي

 "،گرانكارگزار/معاملبه" "كبارگزاران،"خود باقي خواهبد مانبد. قسبمت اخ بر ايبن مباده نسببت ببه 

هبا براسباس مباد  آن يتعضوكه  هاي مشابهو ساير تشيل "،يگذارهيسرما مشاوران" "گردانان،بازار"

 ت.ن ز مجري اس ،شوداين قانون تعل ق يا لغو مي (35)

و سباير  "،يگذارهيسبرما مشباوران" "گردانبان،بازار" "،گرانكارگزار/معاملبه" "كارگزاران،". 39مادة 

هباي شود، گزارشتنظ م و ابالق مي "انسازم"وسط تاند طبق دستورالعملي كه ملزم هاي مشابهتشيل

 ربط تسل م نمايند.الزم را ته ه و به مراجع ذي
 

 نويهرساني در بازارهاي اوليه و ثا: اطالعپنجم فصل
 

اوراق  ينبد ثببتااطالعاتي كبه در فر ةموظف است ترت بي اتخاذ نمايد تا مجموع "سازمان". 40مادة 

در دسترس عموم قبرار نامة مربوطه طبق آي ن ،روزپانزده ت حداكثر ظرف مد ،آوردبهادار به دست مي

 گ رد.

 "گرانمعاملبه" "كبارگزاران،"اوراق بهبادار، "ناشبرانِ"هبا، "بورس"موظف است  "سازمان". 41مادة 

 تبارا ملبزم نمايبد ازار سبرمايه هاي فعال در بتشيلو كل ة  "،يگذارهيسرما مشاوران" "بازارگردانان،"

شبار داردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشبور، اطالعبات جبامع فعال بت خبود را انتاس استانببراس

 دهند.
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هاي مالي را طببق مقبررات قبانوني، اسبتانداردهاي اوراق بهادار موظف است صورت "ناشر". 42مادة 

اببالق  "سبازمان"كبه توسبط اجرايبي  يهاها و دستورالعملنامهني آدهي مالي و حسابداري و گزارش

 ته ه كند.ود، شمي

مسئول  ناشر، يو مشاوران حقوق "ابانيارزش"حسابرس و  "ه،ين سرما شركت تأم" "ناشر،". 43مادة 

ارائبة ل  دلببه ايبتخلبف و ر،  تقصبكه در اثر قصبور،  هستند يگذارانهيجبران خسارات وارده به سرما

 اند.دهيها باشد، متضرر گردآن فعلا ترکياز فعل  يكه ناشه  اول ةدر عرضطالعات ناقص و خالف واقع ا

  يسال پ  از تارکي مدت توانند حداكثر ظرفين ماده، ميدگان موضوب ايدخسارت -1تبصرة 

ببر  ت كنند، مشبرو يشيا "ه ئت داوري"يا  "بورس"مدير  ه ئتكشف تخلف به 

 نگذشته باشد. "ناشر"توسط  يال از عرضة عمومسه س   از ن كه بيا

تخلبف  و اعالمن ماده را قبل از كشف يكه اوراق بهادار ناشر موضوب ا يخاصفقط اش  -2تبصرة 

 .باشندمي خسارت يده باشند، مجاز به ادعايخر

كننبده از ا گمبراهيباز ارائة اطالعات خالف واقع، ناقص  يتواند در صورت آگاهيم "سازمان". 44مادة 

را در هبر  اوراق بهبادار "يعمبوم عرضبة" "،يسبينورهية پذ باعالم"ا ي "ة ثبت ان ب"در  "ناشر"طرف 

 كه باشد، متوقف كند. يامرحله

ميلف است ، افت كرده استيدر "سازمان"خود را از اوراق بهادار مجوز انتشار كه  يناشر هر. 45مادة 

 "مانسباز"ببه  تع  ن خواهد شبد، "سازمان"توسط كه  اجرايي دستورالعملموارد زير را طبق حداقل 

 ه نمايد:ئارا

 شده.حسابرسي ةهاي مالي ساالنصورت. 1

شببده، و ماهببة حسابرسي 6هاي مببالي شببامل صببورت ايدورههاي مببالي م ببانصببورت. 2

 ماهههاي مالي سهصورت

 ره به مجامع و اظهارنظر حسابرسيمدئت گزارش ه. 3

 گذاران دارد.طالعاتي كه اثر با اهم تي بر ق مت اوراق بهادار و تصم م سرمايها. 4
 

 ها: جرايم و مجازاتششمفصل 
 

ر براب پنجتا و دمعادل  سال يا به جزاي نقدييک ماه تا  سهاشخاص زير به حب  تعزيري از . 46مادة 

 يا هر دو مجازات محيوم خواهند شد:نشده ان متحمليا زيدست آمده سود به

را كه حس  مربو  به اوراق بهادار موضوب اين قانون  "ياطالعات نهان"هر شخصي كه . 1

ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع نحوي از انحاء به وظ فه در اخت ار وي قرارگرفته به 
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از انتشار عمومي، مورد ها به هرعنوان نمايندگي داشته باشد، قبل اشخاصي كه از طرف آن

 يد.ها را در غ ر موارد مقرر فراهم نماو يا موجبات افشاء و انتشار آن استفاده قرار دهد

 د.درت نمايبه معامالت اوراق بهادار مبا "ياطالعات نهان"كه با استفاده از  هر شخصي . 2

عامالت اوراق كننده از روند منوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه وي اقدامات هر شخصي كه . 3

 هادار شود.بهاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار يا ايجاد ق مت

ة اعالم "آگهي يا  ن قانون اقدام به انتشاريكه بدون رعايت مقررات ا هر شخصي. 4

 عمومي اوراق بهادار نمايد.منظور عرضة به "نويسيپذيره

شركت شناخته  "ياطالعات نهان"اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي  -1تبصرة 

 شوند:مي

مديرعامل و عامل، مديره، ه ئتمديران شركت شامل اعضاي ه ئتالف( 

 معاونان آنان.

 مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكالي شركت. ن،اسبازر    (ب

 از دهب   خود، تيفلافراد تحتا به همراه يو  ييبه تنها هك يسهامداران    (ج

 .ننانمايندگان آا يار دارند  در اختدرصد سهام شركت را 

ندگان يماا نيربط يران ذيره و مديمدئت ه يرعامل و اعضايمد   (د

 يا دارايكه مالک حداقل ده درصد سهام مادر )هلدينگ(  يهاشركت

 ر باشند.يپذهيشركت سرما  ريمدئت ک عضو در هيحداقل 

د به ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف، اخت ارات و يا موقع ت خو   هب(

 دسترسي دارند. "ياطالعات نهان"

وراق امعامالت آن بخ  از اند وظفماشخاص موضوب تبصر  يک اين ماده  -2تبصرة 

ز پ  ا ظرف پانزده روزنباشد،  "ياطالعات نهان"را كه مبتني بر خود بهادار

 مربو  گزارش كنند. "بورس"و  "سازمان"انجام معامله، به 

ارائه  "سبور"و يا  "سازمان"اشخاصي كه اطالعات خالف واقع يا مستندات جعلي را به . 47مادة 

هاي موضوب اين قانون گزارش ةيا مدارک جعلي را در ته  ، اسناد وكنند و يا اطالعاتنمايند يا تصديق 

وب مقرر در قانون مجازات اسالمي مص يهاحس  مورد به مجازات ،مورد استفاده قرار دهند

 محيوم خواهند شد. 6/3/1375

كه اسرار اشخاصي  "يارگذهيمشاور سرما"و  "بازارگردان" "،گركارگزار/معامله" "كارگزار،". 48مادة 

، به نمايد افشاءبدون مجوز ها مطلع شده يا در اخت ار وي قرار دارد، را كه برحس  وظ فه از آن

 د.محيوم خواهد ش 6/3/1375( قانون مجازات اسالمي مصوب 648مقرر در ماد  ) يهامجازات
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ا سه برابر ک تيدي معادل جزاي نق ماه يا بهماه تا ش اشخاص زير به حب  تعزيري از يک. 49مادة 
 د شد:نيا هر دو مجازات محيوم خواهان متحمل نشده يا زيدست آمده سود به

 ي از قب لهايبه فعال تتحت هرعنوان رعايت مقررات اين قانون  شخصي كه بدون هر . 1
مبادرت ست اكه مستلزم اخذ مجوز  "يبازارگردان"يا  ي"گركارگزار/معامله" "كارگزاري،"

 يا خود را تحت هر يک از عناوين مزبور معرفي كند. نمايد
د و يا ، اسناهر شخصي كه به موج  اين قانون ميلف به ارائة تمام يا قسمتي از اطالعات  .2

 ند.مربو  بوده و از انجام آن خودداري ك "بورس" يا و "سازمان"مدارک مهم به 

 اعالم ة"يا  "ثبت ة نا ب" ،هر شخصي كه مسئول ته ة اسناد، مدارک، اطالعات. 3
ه كباشد و ن ز هر شخصي مي "سازمان"ها جهت ارائه به و امثال آن "نويسيپذيره

يق ه تصدفني يا اقتصادي يا هرگون ،گزارش مالي ةول ت بررسي و اظهارنظر يا ته ؤمس
 رات ايندر اجراي وظايف محوله از مقرو مستندات و اطالعات مذكور را برعهده دارد 

 ف نمايد.قانون تخل

هاي خالف واقع هرگونه اطالعات، اسناد، مدارک يا گزارشو عامداً هر شخصي كه عالماً  . 4
 ورد سوءاستفاده قرار دهد.به اوراق بهادار را به هر نحو م مربو 

ام وهي را كه براي انجكه اوراق بهادار و وج "يبازارگردان"يا  "گركارگزار/معامله" "كارگزار،". 50مادة 
ررات برخالف مق ،جداگانه است يهاآن در حساب يدارموظف به نگاه يو و ه به وي سپرده شدهمعامل

( قانون مجازات 674مقرر در ماد  ) يهابه مجازات ،و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار دهد
 .محيوم خواهد شد 6/3/1375اسالمي مصوب 

 يها، مجازاتيقانون توسط اشخاص حقوقن يدر صورت ارتياب تخلفات مندرج در ا .51مادة 
اشخاص  شود كه از طرفياعمال م يق شده بر حس  مورد دربار  آن دسته از اشخاص حقين ب  پ

 اند.را بر عهده داشته ير گم ت تصم ، مسئوليادشده يحقوق

 يرردآوگ را م موضوب اين قانونئجرا مستندات و مدارک مربو  بهميلف است  "سازمان". 52مادة 
  گ ري نمايد.عنوان شاكي پنموده و حس  مورد موضوب را بهم صالح اعالبه مراجع قضايي ذيكرده و 

تواند براي ديده ميزياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيان و م مذكور ضررئچنانچه در اثر جرا
 نمايد. سل مزيان ت و و وفق مقررات، دادخواست ضررنموده جع قانوني مراجعه اجبران آن به مر

 

 : مقررات متفرقهفتمفصل ه
 

يلفند مار اوراق بهادار ر فعاالن بازيو سا "بازارگردانان" "گرانكارگزاران/معامله" "كارگزاران". 53مادة 
قبدام   اساسبنامة آن ايخود، پ  از تصو "كانون"جاد ينسبت به ا "سازمان"ماه از تشي ل ظرف ش 

 كنند.

 "بورس" از سهام (%5/2دو و ن م درصد )   از تواند بي، نميا حقوقي يق چ سهامدار حق ه. 54مادة 

 ت داشته باشد. م در مالي رمستق ا غيم  طور مستقرا به
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 شبركت"از سبهام  (%5پبنج درصبد )   از بب توانبدينم يا حقبوقيب يق چ سهامدار حق ه. 55 مادة

ت داشبته  باليمم در  رمستق ا غيم  قطور مسترا به "ة وجوهياوراق بهادار و تسو يمركز يگذارسپرده

 باشد.

أس   تسوابق، اسناد و مدارک شوراي بورس موضوب قانون  ةكل  "،سازمان"پ  از تشي ل . 56مادة 

 شود.منتقل مي "سازمان"به  ،1345مصوب  ،تهران بورس اوراق بهادار

نقبول و غ رمنقبول، وجبوه اعم از م موجود يهاكارگزاران بورس سازمان يهااموال و دارايي. 57مادة 

ها و هبا پب  از كسبر ببدهيدارايي و سبايرحقبوق و تعهبدات  ،هاي ببانيي و اوراق بهبادارنقد، سپرده

نماينبد  منتخب   "سبازمان،"اي مرك  از رئ   در كم ته "بورس،"چن ن وجوه ذخ ر  گسترش هم

بب ن شبركت سبهامي احصبا و حسب  ضبرورت و ن باز  "شبورا"مربو  و نمايند   "بورس"كارگزاران 

شبود. عنوان سبرمايه و منبابع مبالي در اخت بار تسبه م ميترت   ببهببه "سازمان"مربو  و  "بورس"

 .باشدمياالجرا الزمتصم مات اين كم ته پ  از تصوي  وزير امور اقتصاد و دارايي 

 موج  مقبررات قبانون كبارببه "،ببورس"هر  "سازمان كارگزاران"سوابق كاركنان  -هتبصر

 گردد.زخريد ميبا

هاي كبااليي و تطب بق آن ببا ايبن قبانون و ارائبة كردن بورساقدامات الزم براي فعالدولت . 58مادة 

 عمل خواهد آورد.موردن از را به كارهاي قانونيراه

االجبرا اسبت و ه ئبت وزيبران و سباير الزمطور كامبل به  يچهارماه پ  از تصواين قانون . 59 مادة

الت ي و تشي ند به نحوي اقدام نمايند كه مقررات اجرايي و سازمانااين قانون، موظف مراجع مذكور در

 استقرار يافته و به تصوي  رس ده باشد. ن مدتيظرف ا ،مناس  اجرايي اين قانون

   ببورس اوراق بهبادار مصبوب قبانون تأسب هاي مقرر در اين قبانون،پ  از انقضاي مهلت. 60مادة 

 د.شويلغو م ،كه مغاير با اين قانون است يان ن و مقرراتو كل ة قو 27/2/1345

ذرمباه آول آشنبه مورخ سهفوق مشتمل بر شصت ماده و ب ست و نه تبصره در جلسة علني روز قانون 

د ببه تأي ب 2/9/1384و در تباري  ييهزار و س صد و هشتاد و چهار مجل  شبوراي اسبالمي تصبوي  

 رس د.شوراي نگهبان 


