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 به نام خدا
 
 
 
 

  رانرانيياا  يياسالماسالم  ييبازار اوراق بهادار جمهوربازار اوراق بهادار جمهورقانون قانون 
 

 

 

 ف و اصطالحاتيتعار –فصل اول 
 

 :باشند داراي معاني زير مي ،ي كه در اين قانون به كار رفته استيها اصطالحات و واژه. 1 ةماد

تشهيل    ( ايهن قهانون  3) مهاد  : شورايي است كه بهه موبه    بورس و اوراق بهادارعالي  شوراي . 1

 شود. ناملده مي "شورا"، و بعد از اين شود مي

، و شود اين قانون تشيل  مي( 5) ماد است كه به موب  سازماني  اوراق بهادار: و سازمان بورس. 2

 شود. ناملده مي "سازمان"بعد از اين 

ا يزاران و خودانتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگ ي متشي  وبازار بورس اوراق بهادار:. 3

ن په   يه بورس اوراق بهادار )كه از ا گلرد. گران طبق مقررات اين قانون، مورد دادوستد قرار مي معامله

 .شود شود( در قال  شركت سهامي عام تأسل  و اداره مي يده ملبورس نام

 شود. ي  ملن قانون تشييا 37است كه به موب  ماد   يئتله :يداور ئتيه. 4

گهااران و سهاير    هيمشهاوران، ناشهران، سهرما   گران، بازارگردانان،  كارگزاران، معاملههاي  كانون كانون:.5

منظور تنظلم روابط بلن اشخاصهي كهه طبهق ايهن      كه به انتظامي است هاي خود تشي مجامع مشابه، 

صهورت    به "سازمان"مصوب  يها ت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعم لقانون به فعال

 رسند. اعي به ثبت ميفسسة غلردولتي، غلرتجاري و غلرانتمؤ

عههده   رتشيلي است كه براي حسن انجام وظايفي كه به موب  اين قهانون به   تشكل خودانتظام:. 6

مجاز است  ،بخشلدن به روابط بلن اعضا خود و انتظاماي  حرفههاي  تنظلم فعاللتبراي چنلن  دارد و هم

 داند، با رعايت اين قانون، وضع و ابرا كند. و انضباطي را كه الزم مي اي ضوابط و استانداردهاي حرفه

است كهه امهور مربهوه بهه      يشركت ة وجوه:ياوراق بهادار و تسو يمركز يگذار شركت سپرده. 7

 دهد. ية وبوه را انجام ميت اوراق بهادار و تسول، انتقال مالييثبت، نگهدار
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ک كهه  له راليترونلا غيه ک له ر قال  شبية ارتبهاه اليترون است د يبازار خارج از بورس: يبازارها. 8

 رد.لگ ية مااكره صورت ميمعامالت اوراق بهادار در آن بر پا

در آن انجهام  بديداالنتشهار  نويسهي اوراق بههادار    بازاري است كه اوللن عرضه و پهايره  بازار اوليه:. 9

 .گلرد ر ميو منابع حاص  از عرضة اوراق بهادار در اختلار ناشر قرا شود مي

 گلرد. در آن مورد دادوستد قرار مي ،اولله ةبازاري است كه اوراق بهادار، پ  از عرض بازار ثانويه:. 10

بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اختلار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا كاال  بازار مشتقه:. 11

 شود. دادوستد مي

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

 .كند ها معامله مي حساب آنبه است كه اوراق بهادار را براي ديگران و  حقوقيشخص  كارگزار:. 13

هها و يها    حسهاب آن  شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و بهه  گر: كارگزار/معامله. 14

 كند. نام و حساب خود معامله مي به

با اخا مجوز الزم بها تعههد بهه افهزايد نقدشهوندگي و       است كهگري  كارگزار/معامله :دانگربازار. 15

مهت آن، بهه دادوسهتد آن اوراق    لنوسهان ق   ن و تحديهد دامنهة  لاوراق بهادار معه  يتقاضا و م عرضهلتنظ

 پردازد. مي

ش دوفرويه مشخص، دربار  خر ياست كه در قال  قرارداد يشخص حقوق :يگذار هيمشاور سرما. 16

 دهد. يگاار مشاوره م هياوراق بهادار، به سرما

مشخص و به منظهور كسه  انتفهاب، بهه      ياست كه در قال  قرارداد يشخص حقوق سبدگردان:. 17

 پردازد. يگاار م هيسرما يدوفروش اوراق بهادار برايخر

بهلن ناشهر اوراق بههادار و عامهة      هعنهوان واسهط   اسهت كهه بهه    يشهركت  ه:ين سرمايشركت تأم. 18

، مشهاوره،  ي، بهازارگردان يگهر  ، معاملهه يكارگزار يها تلتواند فعال يكند، و م گااران فعاللت مي سرمايه

انجهام   "سهازمان "مشابه را با اخا مجهوز از   يها تلو فعال يسينو رهي، تعهد پايسينو رهي، پايسبدگردان

 دهد.

انهداز و   په   يهها  حاسهت كهه بها اسهتفاده از طهر      ييگاار هيصندوق سرما :يصندوق بازنشستگ. 19

 كند. يآن فراهم م ياعضا يدوران بازنشستگ يرا برا يللتيم ياي، مزايگاار هيسرما
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در اوراق بههادار   يگهاار  هيآن سهرما  يت اصللاست كه فعال يمال ينهاد :يگذار هيصندوق سرما. 20

 .اند کيان صندوق شريخود، در سود و ز يگاار هيباشد و ماليان آن به نسبت سرما يم

 تهوان بهه   يفعال در بازار اوراق بهاداراند كهه از آن بملهه مه    يمال ي: منظور نهادهايمال ينهادها. 21

مؤسسههات " "،يگههاار هيمشههاوران سههرما" "بازارگردانههان،" "گههران، كارگزاران/معاملههه" "كههارگزاران،"

پهردازش   يهها  شهركت " "،يگهاار  هيسهرما  يهها  شهركت " "،يگهاار  هيسرما يها صندوق" "،يبند رتبه

 اشاره كرد. "يبازنشستگ يها صندوق"و  "هين سرمالتأم يها شركت" "،ياطالعات مال

پاير بهت كس  انتفاب،  گااري در شركت سرمايه شركتي كه با سرمايه شركت مادر )هلدينگ(:. 22

مهديره را انتخهاب كنهد و يها در      كند كه براي كنترل عمللات شركت، هلئت قدر حق رأي كس  مي آن

 مديره مؤثر باشد. هلئت انتخاب اعضاي

هها و اوراق بههادار موضهوب ايهن قهانون را مهورد        اي اسهت كهه دارايهي    كارشناس ماليياب:  ارزش. 23

 دهد. ارزشلابي قرار 

 وانتقال براي مالهک  نق  كه متضمن حقوق مالي قاب است  يا مستنديهر نوب ورقه  اوراق بهادار:. 24

مفههوم ابهزار    ن و اعالم خواهد كرد.للمعامله را تع ق بهادار قاب اورا "شورا،" .علن 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 بهت فروش. عمومي: ةعرض. 26

 است. يگااران نهاد هيسرمابه  "ناشر"م اوراق بهادار توسط ل: فروش مستقيعرضة خصوص . 27

آن و تعههد پرداخهت وبهه     يند  قهانون يا نماياز ناشر و يند خريد اوراق بهادار آفر نويسي: پذيره. 28

 كام  آن طبق قرارداد.

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

 فروش نرسد. به

اطالعات مربوه به ناشهر و اوراق بههادار   از طريق آن، اي است كه  اعالمله نويسي: پذيره ةاعالمي. 30

 گلرد. نويسي در اختلار عموم قرار مي قاب  پايره

ثبت شركت،  ياست كه در مرحلة تقاضا يها، اطالعات، و اسناد و مدارك مجموعة فرمة ثبت: يانيب. 31

 شود. يداده م "سازمان"به 
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بهه  م لرمسهتق لا غيم و لطور مستق نشده براي عموم كه به افشاءهرگونه اطالعات  :نهانياطالعات . 32

ا تصهملم  يه بهر قلمهت و    ،در صهورت انتشهار  شهود، و   ييها ناشهر آن مربهوه مه     ، معهامالت اوراق بهادار

 گاارد. مي أثلراوراق بهادار مربوه ت گااران براي معاملة سرمايه

 شود. يم يداريگااران خر هياست كه از مح  وبوه سرما يمال يها ييمجموعة دارا سبد:. 33

 

 فصل دوم: اركان بازار اوراق بهادار
 

بهازار شهفاف،    ةگااران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسع  ت از حقوق سرمايهيدر راستاي حما. 2مادة 

بها   "سهازمان "و  "شهورا "منظور نظارت بر حسن ابراي اين قانون، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به 

 شود. تركل ، وظايف و اختلارات مندرج در اين قانون تشيل  مي

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

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

 اقتصادي و دارايي وزير امور .1

 وزير بازرگاني .2

 ريل  ك  بانک مركزي بمهوري اسالمي ايران .3

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

نلهز انجهام وظلفهه     "سهازمان "و سهخنگوي   "شهورا "عنوان دبلر  كه به "سازمان"ريل   .5

 خواهد كرد

 دادستان ك  كشور يا معاون وي .6

 ها "كانون"ف نده از طريک نفر نماي .7

بهازار اوراق   يا حرفه يها با مشورت تشي منحصراً از بخد خصوصي   مالي نفر خبر سه .8

 و تصوي  هلئت وزيرانبه پلشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي بهادار 

ربهط و تصهوي  هلئهت     بهه پلشهنهاد وزيهر ذي   منحصراً از بخد خصوصي يک نفر خبره  .9

 "بورس كااليي"وزيران براي هر 

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

سهال اسهت، و آنهان را     پهن   9و  8 ،7 موضوب بنهدهاي  اعضايمدت مأموريت   -2تبصرة 

 انتخاب كرد. "سازمان" ه و كاركنانمدير توان از ملان اعضاي هلئت نمي

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

 پاير خواهد بود.  اميان
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همهان بهورس    يرلگ ملمص، فقط در بلسات مربوه به ت9موضوب بند  ياعضا  -4 ةتبصر

 كنند. يشركت م

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

و اِعمال نظهارت عاللهه بهر     بازار اوراق بهادار ةاتخاذ تدابلر الزم بهت ساماندهي و توسع. 1

 .براي اين قانونا

هاي كلي نظام و قوانلن  مشي بازار اوراق بهادار در قال  سلاست ها و خط تعللن سلاست  .2

 و مقررات مربوه.

 .بهت تصوي  هلئت وزيران الزم براي ابراي اين قانون يها نامه نيلآ پلشنهاد. 3

 .تصوي  ابزارهاي مالي بديد. 4

ههاي   شركت" "خارج از بورس، يبازارها" ها،"سبور"مجوز فعاللت  ، تعللق، و لغوصدور. 5

 ."تأملن سرمايه يها شركت"و  "گااري مركزي اوراق بهادار و تسوية وبوه سپرده

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

 ."مانساز" و رسلدگي به شيايت از  تلنظارت بر فعال. 7

 .ها آنو نظارت بر  "سازمان" هاي وصولينوب و ملزان تصوي  . 8

 .الزحمة آن و تعللن حق "سازمان"حسابرس /بازرس انتخاب. 9

 ."سازمان" مدير  انتخاب اعضاي هلئت. 10

 ."سازمان"  مدير اعضاي هلئت وتعللن حقوق و مزاياي ريل  . 11

 .الزحمة آنان و تعللن حق "داوري هلئت"انتخاب اعضاي  . 12

در خهود    شهد  رفتهيپا يها شركت هاداراوراق ب عرضةمنظور  به"بورس"مجوز به ياعطا. 13

 .يخارب يبازارها

 . "بورس"به  ياوراق بهادار خارب رشيمجوز پا ياعطا. 14

 ."بورس"در  يبهت معامالت اشخاص خارب "بورس"مجوز به  ياعطا. 15

 ران، به بازار اوراق بهادار مربوه باشد.يوز ئتلص هلساير اموري كه به تشخ. 16

 .ابراء خواهد بود پ  از تأيلد وزير امور اقتصادي و دارايي الزممصوبات شورا  – تبصره

عمومي غلردولتي است كه داراي شخصلت حقوقي و مالي مستق  بوده و  ةمؤسس "سازمان،". 5مادة 

هها و سهاير درآمهدها اداره     "بورس"ها در  و سهمي از حق پايرش شركت هاي دريافتياز مح  كارمزد

اندازي سازمان يادشده از مح  وبوه اماني شوراي بورس  آغاز فعاللت و راه خواهد شد. منابع الزم براي

 شود. نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأملن مي

ماه از تهاري  تصهوي  ايهن قهانون      حداكثر ظرف سه "سازمان"اساسنامه و تشيلالت  -تبصره

 . هلئت وزيران خواهد رسلدتصوي  به تهله و  "شورا"توسط 
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و  تشههر  افهراد امهلن و داراي حسهن   عضو است كه از ملهان   5داراي  "سازمان"مدير   هلئت. 6مادة 

تصهوي    ابه  و "شهورا " رئل  شنهادلبه پمنحصراً از كارشناسان بخد غلردولتي  ماليرشتة در تجربه 

 كند. يمديره را صادر م هلئت يحيم اعضا "شورا"رئل   شوند. انتخاب مي "شورا"

 به شرح زير است: "سازمان"مدير   ظايف و اختلارات هلئتو. 7مادة 

 اين قانون و پلشنهاد آن به شورا. الزم براي ابراي يها نامه نيلآ تهله. 1

 .هاي ابرايي اين قانون  العم  دستورتدوين  و تهله. 2

 .مربوه و مقرراتابراي اين قانون حسن نظارت بر . 3

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

ها  كه تصوي  آن يينهادهاها و ساير "بورس"مجوز تأسل  تعللق و لغو  ،درخواست صدور. 5

 .ست"شورا"بر عهد  

كهه در  وب اين قانون موض "مالي نهادهاي"و  "ها كانون"مجوز تأسل   ، تعللق و لغوصدور. 6

 .نلست "شورا" حوز  عم  مستقلم

 .موضوب اين قانون "مالي  نهادهاي"و  "،ها كانون" "ها، سبور" تصوي  اساسنامة. 7

 .گلري از وقوب تخلفات در بازار اوراق بهادار اتخاذ تدابلر الزم بهت پلد . 8

  طبهق ايهن قهانون بهر عههد      ها در بازار اوراق بهادار كه اعالم آنتخلفات  دسته از اعالم آن. 9

 .ها گلري آن يصالح و پ است به مرابع ذي "سازمان"

چنهلن   ههم و  "سهازمان " ههاي ادواري در مهورد عمليهرد    هاي مالي و گزارش صورت ئةارا. 10

 ."شورا"بازار اوراق بهادار به ت لوضع

اتخههاذ تههدابلر ضههروري وانجههام اقههدامات الزم بههه منظههور حمايههت از حقههوق و منههافع   . 11

 .در بازار اوراق بهادار گااران سرمايه

گااري  ساير نهادهاي سلاستبا  همياري ور بازار اوراق بهادار هاي الزم د ايجاد هماهنگي. 12

 .و نظارتي

 .بديد در بازار اوراق بهادار به شورا "ابزارهاي مالي"كارگلري  پلشنهاد به. 13

 ."بورس"در  يخارب يو حقوق يقلاشخاص حق يگاار هينظارت بر سرما. 14

بهت تصوي  توسط  "سازمان"دمات خهاي  تهلة بودبه و پلشنهاد انواب درآمدها و نرخ. 15

 ."شورا"

موضهوب   "نهادهاي مالي"و ساير  "بورس،" يكارمزدهاو هاي خدمات  نرخ  سقف يتصو. 16

 .ن قانونيا

ها  نزد مربع ثبت شركتعام  يسهام يها ثبت شركت قب  از "سازمان"تأيلدنامة صدور . 17

 .ها شركت بر آن "سازمان"و نظارت 

 ."سازمان"شده نزد  ثبت يها ت توسط شركتلاطالعات بااهم يافشاو نظارت بر  يبررس. 18
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 ين اسهتانداردها يئهت تهدو  لژه هيه و به يبا مرابع حسابدار يک و هماهنگينزد يهميار. 19

 .يحسابرس

 .بازار اوراق بهادار يآت يها استلن سيتدو يقات كالن و بلندمدت برالانجام تحق . 20

و  يا منطقهه مهرتبط   يهها  وستن به سازمانلو پ يالملل نلو مشاركت با مرابع ب يهميار. 21

 .يبهان

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

ک يه  يبهرا  و انتخاب مجهدد آنهان   است الس پن مديره  هر يک از اعضاي هلئت عضويتمدت . 8مادة 

 بالمانع است. گريدور  د

 "شهورا "به پلشنهاد اعضا و تصهوي   ه مدير از بلن اعضاي هلئت "سازمان" مدير  هلئت ريل . 9مادة 

 .تعللن خواهد شدماه  سيمدت  يبرا

 سازمان و باالترين مقام ابرايي آن خواهد بود. "ريل "مديره،  ريل  هلئت -1تبصرة 

تعلهلن خواههد    "سازمان"در اساسنامة  "سازمان"ل  يوظايف و حدود اختلارات ر -2ة تبصر

 شد.

يها  حهق اشهتغال   وبه  هلچ  بهوقت بوده و  به صورت موظف و تمام مديره اشتغال اعضاي هلئت .10مادة 

ها و نهادها اعم از دولتهي و غلردولتهي را نخواهنهد     ها، بنگاه پايرش مسئوللت ديگري در ساير دستگاه

 داشت.

وي بهراي  بانشهلن   مهديره،  فوت و يا استعفاي هر يک از اعضهاي هلئهت  بركناري، در صورت . 11مادة 

ط يشهرا  ( منصوب خواههد شهد.  6ترتل  مقرر در ماد  ) حس  مورد بهروز  ظرف پانزده ،مانده مدت باقي

 د خواهد شد.لق "سازمان"در اساسنامة  يبركنار

سوگند ياد  "شورا"در بلسة ند ا موظف "سازمان"كار در  قب  از شروب به مديره اعضاي هلئت. 12مادة 

را  طرفهي  ا به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بيوظايف قانوني خود ركه كنند 

گلرند مقهرون بهه صهالح كشهور بهوده و رعايهت حفهظ اسهرار          تصملماتي را كه مي ةبه كار برند و كلل

 مندرج خواهد شد. "سازمان" ةمديره را بنمايند. متن سوگندنامه در اساسنام و هلئت "سازمان"

پرداخهت   "سهازمان " ةاز مح  بودب "سازمان"  مدير اعضاي هلئت و ي ريل مزايا و حقوق. 13مادة 

 شود. مي

و با  "شورا"رئل  به پلشنهاد  ،در بلسات شورا "شورا" غلردولتي حق حضور اعضاي -تبصره

 شود. پرداخت مي "سازمان"عللن و از مح  بودبة ت "شورا"تصوي  
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، همسر، و هاي خود بايد فهرست دارايي مديره ئتعضويت، اعضاي هل ةدر بدو انتصاب و خاتم. 14مادة 

 گزارش نمايند. "شورا"خود را به  تيف  افراد تحت

حسابداران رسمي براي  ةاز بلن مؤسسات حسابرسي عضو بامع "سازمان،"بازرس /حسابرس. 15مادة 

ير پها  ه اميهان دوردو بازرس حهداكثر بهراي   /انتخاب حسابرس ؛شود انتخاب مي "شورا"سال توسط  يک

 خواهد بود.

يها هرگونهه    "سهازمان "نهزد  ا در شرف ثبهت  يشده  انجام هر گونه معامالت اوراق بهادار ثبت. 16مادة 

 "،سازمان" "،شورا" فعاللت و مشاركت مستقلم يا غلرمستقلم در انجام معامالت ماكور توسط اعضاي

 .ممنوب استها  اشخاص تحت تيف  آن و نلز "سازمان"حسابرسي  ةمديران و شركاي مؤسس

ن مشاغ  لخود و همچن يو مال ياقتصاد يها تلاند، فعال موظف "سازمان"و  "شورا" ياعضا. 17مادة 

قهو     لا دارنهد، بهه رئه   يه انهد   ر به آن اشتغال داشتهلدو سال اخ يوقت خود را كه ط ا پارهيوقت  تمام

 گزارش دهند. قضائله

 از نهد  ا ميلهف  "سهازمان "حسابرسهي   ةمؤسسه  يو شركامديران  "،سازمان" "،شورا"اعضاي . 18مادة 

 شهوند،  ها مطلع مي اي كه در ابراي وظايف خود از آن محرمانه افشاي مستقلم يا غلرمستقلم اطالعات

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

 شود. قانون محيوم مي

اطالعات مورد  ك  كشور، دادستانمجوز تواند در ابراي وظايف قانوني خود با  مي "سازمان". 19 مادة
ههاي   ههاي دولتهي، دسهتگاه    شهركت  ها، مؤسسات اعتباري، بانک ةنلاز در چارچوب اين قانون را از كلل
ها مسهتلزم ذكهر يها تصهريم نهام       هايي كه شمول حيم نسبت به آن دولتي و عمومي، از بمله دستگاه

ها و اشهخاص مهاكور    دستگاه ةاشخاص حقلقي يا حقوقي غلردولتي مطالبه نمايد. كلل هاست و نلز آن
 ه نمايند.ئارا شده موعد تعللنرا در  "سازمان"ند اطالعات موردنلاز ا ميلف

 

 فصل سوم: بازار اوليه
 

 بها رعايهت   "سهازمان "نهزد  منوه به ثبت آن  "بازار اولله "در اوراق بهادار  "عمومي ةعرض". 20مادة 

قهانون  اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد ايهن   "عرضة عمومي"، و باشد مي مقررات اين قانون

 ممنوب است.

اطملنان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات  حصول منظور به "سازمان"ثبت اوراق بهادار نزد . 21مادة 

در  يه و سفارشلا توصيو ن سودآوري تضمل ،تأيلد مزايا ةمنزل و شفافلت اطالعاتي بوده و به "سازمان"
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باشهد. ايهن موضهوب بايهد در      نمهي  "سهازمان "هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط  ها يا طرح شركتمورد 

 قلد گردد. "نويسي اعالملة پايره"

ة لههاعالم"و  "ة ثبههتلههانلب"ناشهر موظههف اسههت تقاضهاي ثبههت اوراق بهههادار را همههراه بها    . 22مااادة 

 تسللم نمايد. "نسازما"به  يعرضة عموممجوز  بهت اخا "يسينو رهيپا

كهه   "نويسهي  پهايره  ةاعالمله "و  "ة ثبتلانلب" فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتويات -تبصره

و نحهو    "نويسهي  پهايره  ةاعالمله "تسللم شود و نلز چگونگي انتشار  "سازمان"بايد به 

اسهت كهه    لعمليدسهتورا موبه    بهه  "نسهازما "ها و  هماهنگي بلن مربع ثبت شركت

 رسد. مي "شورا" تنظلم و به تأيلد "سازمان"توسط 

ها با  پ  از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطملنان از انطباق آن "نسازما". 23مادة 

 كند. اقدام مي "نويسي پايره ةاعالمل"تأيلد مقررات، نسبت به 

تعلهلن   "سهازمان "مهدتي انجهام پهايرد كهه     اوراق بهادار بايد ظرف  "عمومي  عرضة" -1تبصرة 

توانهد مهدت    مهي  "سهازمان " روز تجهاوز نخواههد كهرد.    . مدت ماكور از سهي كند مي

روز ديگهر  سهي  مدت  حداكثر بهموبه  ةادلو احراز  "ناشر"تقاضاي را با  نويسي پايره

 تمديد كند.

 "عمهومي،  ةعرضه "مهلهت  موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پ  از اتمام  "ناشر" -2 ةتبصر

معهلن   "سهازمان "فروش اوراق بههادار از طريقهي كهه     و  را از نتاي  توزيع "نسازما"

 فهروش كامه ، در    درخصهوص عهدم   "ناشر "نحو  برخورد خواهد نمود، مطلع نمايد.

 شود. يممشخص  "نويسي اعالملة پايره"

توسهط   "يضهة عمهوم  عر"نهد  ي  فرآله د تيميله شده، پ  از تأ هياستفاده از وبوه تأد -3تبصرة 

 مجاز است. "،سازمان"

د حهداكثر  يه شهده با  يوبوه گهردآور  "،يعرضة عموم"ند ي  فرآلدر صورت عدم تيم -4تبصرة 

 گااران عودت داده شود. هيروز به سرماپانزده ظرف مدت 

م ارسالي را براي ثبهت و اخها مجهوز انتشهار     ئشده و ضما فرم تقاضاي تيمل  "نسازما"اگر . 24مادة 

درخواسهت  رسهانده و   "ناشهر "مرات  را به اطهالب  روز   سيطي مدت  ،بهادار ناقص تشخلص دهد اوراق

از  روز سهي موظف اسهت حهداكثر ظهرف     ،مدارک كام  بودندر صورت  "نسازما"نمايد.  اصالحله مي

 "ناشهر "خود را با ثبت اوراق بهادار به موافقت  ا عدميمرات  موافقت  ،در سازماندرخواست تاري  ثبت 

 د.كناعالم 

يها افهزايد سهرماية     هاي سههامي عهام   براي ثبت شركت ،اين قانون براشدنالا الزماز تاري  . 25مادة 

 "نسهازما "هها، په  از موافقهت     توسط مربع ثبت شهركت  "نويسي پايره ةاعالمل"انتشار   اباز ها، آن

 شود. صادر مي
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ارات بانک مركزي بمهوري اسالمي ايهران  اين قانون، وظايف و اختلبراشدن الا الزماز تاري   .26مادة 

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

، از شهمول  باشهد  "نسهازما "اوراق مشاركتي كه به موب  اين قانون معاف از ثبت نزد  -هتبصر

 .استمستثني  هاين ماد

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

 ها يو شهردار ياوراق مشاركت دولت، بانک مركز .1

نظهارت بانهک    تحهت  يو اعتبار يمؤسسات مالها و  اوراق مشاركت منتشره توسط بانک .2

 مركزي

 "يخصوص يها عرضه"شده در  اوراق بهادار عرضه .3

شده  نللكه ك  حقوق صاحبان سهام آن كمتر از رقم تع يعام يسهام هر شركت سهام .4

 باشد. "سازمان"توسط 

از قبله  اوراق   ،از به ثبت نداشته باشهند لن "شورا"ص لكه به تشخ ير اوراق بهاداريسا .5

 .ها و مرابع قانوني ديگر منتشره توسط سازمان

اوراق بهاداري كه از ثبت معهاف اسهت، موظهف اسهت مشخصهات و       "ناشر" -هتبصر

كهه   شهرايطي ن را طبق خصوصلات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آ

 گزارش كند. "سازمان"كند، به  تعللن مي "نسازما"

ن قانون منوه به يموضوب ا "يمال ينهادها"و"خارج از بورس يبازارها"ها، "بورس"  لتأس. 28مادة 

 .شود يانجام م "سازمان"ها تحت نظارت  ت آنلاست و فعال "سازمان "ثبت نزد

ت در له ه، موضهوب فعال يران، حهداق  سهرما  يره و مهد يمهد  ئهت له ياعضها  يا ت حرفهلصالح .29 مادة

د ين قانون، بايموضوب ا "يمال ينهادها" يحسابرس هاي ويژ  نوب گزارشو  يده اساسنامه، نحو  گزارش

 برسد. "مانساز"د يلبه تأ

 

 : بازار ثانويهچهارمفصل 
 

و بهه   "بهورس " هر ادشنهلاست كه به پ يدستورالعمل طبق "بورس"رش اوراق بهادار دريپا .30مادة 

ثبهت   "سهازمان "ست كهه نهزد   لن يرش اوراق بهاداريمجاز به پا "بورس"رسد.  يم "سازمان"  يتصو

 نشده است.

 است. ين ماده مستثنيشمول ااز ثبت از اوراق بهادار معاف . هتبصر
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ه را شده در روزههاي معامله   معاملهتعداد و قلمت اوراق بهادار  ،ميلف است فهرست "بورس". 31مادة 

اين فهرست در حيم سند رسمي اسهت،   اطالب عموم برساند. تهله و به  "نسازما"مصوب  طبق ضوابط

 داري خواهد شد. هادر سوابق بورس نگو 

شرايط اضطراري، دستور تعطل  و يا توقف انجام معامالت ص لبا تشخمجاز است  "نسازما". 32مادة 

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

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

 "سازمان"پلشنهاد به خواهد بود كه   دستورالعم  ابرايي آن  شرايط اضطرار براساس -تبصره

 رسد. مي "شورا"به تأيلد 

به هر شي  و تحت  "يگردانبازار"و  "گري معامله/يكارگزار" "،يكارگزار"فعاللت شروب به . 33مادة 

هها و   نامهه  مربهوه و رعايهت مقهررات ايهن قهانون و آيهلن       "كهانون "ت در يعضهو هر عنوان، منوه بهه  

 ابرايي آن است. يها دستورالعم 

تشيل  نشده اسهت،   "گردانانبازار"و  "گران  معاملهكارگزاران/" "كانونِ"تا زماني كه  -هتبصر

اعضهاي  كه تعداد  هنگامي .دهد ميانجام  "سازمان"را  "انونك"آن وظايف مربوه به 

 "كهههانونِ"تشهههيل   ،ازده نفهههر رسهههلد يهههدر سهههطم كشهههور بهههه   "كهههانون"

 الزامي است. "گردانانبازار"و  "گران معاملهكارگزاران/"

موكهول بهه    "بهورس "در هر  "يگردانبازار"و  "گري معامله/يكارگزار" "كارگزاري،"فعاللت . 34مادة 

 .رسد يم "سازمان" أيلدبه ت "بورس"شنهاد لاست كه به پ يطبق دستورالعمل "،بورس"آن ر پايرش د

 "گههران، كارگزار/معاملههه" "كههارگزاران،" يانضههباط بههه تخلفههات "بههورس"مههدير   هلئههت. 35مااادة 

ربهط   ههاي ذي  نامه از هريک از مقررات اين قانون يا آيلناعضاي خود و ساير  "ناشران" "بازارگردانان،"

از تهاري  ابهالق قابه     مهاه   مدت يهک  به  "بورس"نمايد. رأي  نامة انضباطي خود رسلدگي مي بق آيلنط

 باشد. االبرا مي قطعي و الزم "سازمان"رأي  .باشد مي "سازمان" تجديدنظر در

 مشههاوران" "گههران، كارگزار/معاملههه" "گردانههان،بازار" "كههارگزاران،"اختالفههات بههلن  . 36مااادة 

، در هها  آن يا ت حرفهلناشي از فعال ربط ، و ساير اشخاص ذيگااران سرمايه "ناشران،" "،يگاار هيسرما

 شود. يم يدگلرس "داوري   هلئت"ها توسط  "كانون"سازش در  صورت عدم 

ن ل  قو  قضايله از به يلباشد كه يک عضو توسط ر متشي  از سه عضو مي "يداور   ئتله". 37مادة 

و  "سهازمان " شنهادلبه پ يو مال ياقتصاد يها نهلنظران در زم ن صاح لقضات باتجربه و دو عضو از ب

عالوه بر  "شورا" با تأيلد "سازمان"له و نمايند. ريل  قو  قضاي به اختالفات رسلدگي مي "شورا" أيلدت
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نمايند تا در صورت غلبت عضهو اصهلي    البدلي تعللن و معرفي مي نمايند  اصلي خود، هريک عضو علي

 باشد. البدل همانند عضو اصلي مي شركت نمايند. شرايط عضو علي "داوري لئته"مربوه در 

 نمايند  قو  قضائله خواهد بود.با  "داوري   هلئت"رياست  -1 ةتبصر

حهداكثر  باشد و انتخاب مجدد آنان  البدل دوسال مي مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي -2 ةتبصر

 بالمانع است.براي دو دور  ديگر 

 .گردد تشيل  مي "سازمان"كه در مح   است  اي داراي دبلرخانه "داوري   هلئت" -3 ةتبصر

 شود. و پرداخت مي منظور "سازمان"در قال  بودبة  "داوري هلئت"بودبة  -4 ةتبصر

  عههد   االبراست و ابراي آن بهه   قطعي و الزم "داوري   هلئت"آراي صادر شده از سوي  -5تبصرة 

 باشد. ثبت اسناد و امالک ميها و دواير ابراي  اداره

و  "،يگهاار  هيسهرما  مشهاور " "گردان،بهازار " "،گر كارگزار/معامله" "كارگزار،"كه  در صورتي. 38مادة 

مراته  را   شهند، م از فعاللت خود را داشته بائگلري موقت يا دا درخواست كنارههاي مشابه  ساير تشي 

 "كهانون "خهود را نهزد    تله مجوز فعالم نموده و اعال همربوط "بورس"و نلز به  "كانون" "سازمان،" به

 هها  آنشده و ساير تعههدات   ها و وثايق مربوه تا تعللن تيللف معامالت انجام تضملن نمايند. ميتوديع 

 "،گهران  كارگزار/معاملهه " "كهارگزاران، "به قوت خود باقي خواهد ماند. قسمت اخلر اين ماده نسبت به 

هها براسهاس مهاد      آن عضويتكه  هاي مشابه و ساير تشي  "،يگاار هيسرما مشاوران" "گردانان،بازار"

 نلز مجري است. ،شود اين قانون تعللق يا لغو مي  (35)

و سهاير   "،يگهاار  هيسهرما  مشهاوران " "گردانهان، بازار" "،گران  كارگزار/معامله" "كارگزاران،". 39مادة 

ههاي   شود، گزارش تنظلم و ابالق مي "انسازم"اند طبق دستورالعملي كه توسط  ملزم هاي مشابه تشي 

 ربط تسللم نمايند. الزم را تهله و به مرابع ذي
 

 رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه : اطالعپنجم فصل
 

ينهد ثبهت اوراق   ااطالعهاتي كهه در فر   ةموظف است ترتلبي اتخاذ نمايد تا مجموع "سازمان". 40مادة 

در دسترس عموم قهرار  نامة مربوطه  طبق آيلن ،روزپانزده ت حداكثر ظرف مد ،آورد بهادار به دست مي

 گلرد.

 "گهران  معاملهه " "كهارگزاران، "اوراق بههادار،  "ناشهرانِ "هها،  " بورس"موظف است  "سازمان". 41مادة 

 تها را ملهزم نمايهد   هاي فعال در بازار سهرمايه   تشي  و كللة  "،يگاار هيسرما مشاوران" "بازارگردانان،"

داردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشهور، اطالعهات بهامع فعاللهت خهود را انتشهار       اس استانهبراس

 دهند.
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هاي مالي را طبهق مقهررات قهانوني، اسهتانداردهاي      اوراق بهادار موظف است صورت "ناشر". 42مادة 

ابهالق   "سهازمان "كهه توسهط   ابرايهي   يها ها و دستورالعم  نامه نيلآدهي مالي و  حسابداري و گزارش

 تهله كند.ود، ش مي

ناشر، مسئول  يو مشاوران حقوق "اباني ارزش"حسابرس و  "ه،ين سرمالشركت تأم" "ناشر،". 43مادة 

ارائهة    له دل ا بهه يه تخلهف و  ر، لتقصه كه در اثر قصور،  هستند يگااران هيببران خسارات وارده به سرما

 اند. دهيها باشد، متضرر گرد آن فع  ا ترکياز فع   يكه ناشه لاول ةدر عرضطالعات ناقص و خالف واقع ا

  يسال پ  از تار کي مدت توانند حداكثر ظرف ين ماده، ميدگان موضوب ايد خسارت -1تبصرة 

ت كنند، مشهروه بهر   يشيا "هلئت داوري"يا  "بورس"مدير   هلئتكشف تخلف به 

 نگاشته باشد. "ناشر"توسط  يال از عرضة عمومسه س د ازلن كه بيا

تخلهف  و اعالم ن ماده را قب  از كشف يكه اوراق بهادار ناشر موضوب ا يخاصفقط اش  -2تبصرة 

 .باشند مي  خسارت يده باشند، مجاز به ادعايخر

كننهده از   ا گمهراه يه از ارائة اطالعات خالف واقع، ناقص  يتواند در صورت آگاه  يم "سازمان". 44مادة 

اوراق بههادار را در ههر    "يعمهوم  عرضهة " "،يسه ينو رهية پها لاعالم"ا ي "ة ثبتلانلب"در  "ناشر"طرف 

 كه باشد، متوقف كند. يا مرحله

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

 "سهازمان "بهه   تعللن خواهد شهد،  "سازمان"توسط كه  ابرايي دستورالعم موارد زير را طبق حداق  

 ه نمايد:ئارا

 شده. حسابرسي ةهاي مالي ساالن صورت. 1

شهده، و   ماههة حسابرسهي   6ههاي مهالي    شهام  صهورت   اي دوره ههاي مهالي ملهان    صورت. 2

 ماهه هاي مالي سه صورت

 ره به مجامع و اظهارنظر حسابرسيمد ئتلگزارش ه. 3

 گااران دارد. طالعاتي كه اثر با اهملتي بر قلمت اوراق بهادار و تصملم سرمايها. 4
 

 ها : جرايم و مجازاتششمفصل 
 

برابر  پن تا دو معادل  سال يا به بزاي نقدييک ماه تا   سهاشخاص زير به حب  تعزيري از . 46مادة 

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

را كه حس  مربوه 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 وظلفه در اختلار وي قرارگرفته به 
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از انتشار عمومي، مورد  ها به هرعنوان نمايندگي داشته باشد، قب   اشخاصي كه از طرف آن

 يد.ها را در غلر موارد مقرر فراهم نما و يا موببات افشاء و انتشار آن استفاده قرار دهد

 به معامالت اوراق بهادار مبادرت نمايد. "ياطالعات نهان"كه با استفاده از   هر شخصي . 2

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

 هاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود. بهادار يا ايجاد قلمت

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

 عمومي اوراق بهادار نمايد.منظور عرضة  به "نويسي پايره

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

 شوند: مي

مديرعام  و عام ،  مديره، هلئت مديران شركت شام  اعضاي هلئتالف( 

 معاونان آنان.

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

  از ده بلد خود، تيف  افراد تحتا به همراه يو  ييبه تنها هك يسهامداران    ( ج

 . ننانمايندگان آا يار دارند لدر اختدرصد سهام شركت را 

ندگان يماا نيربط  يران ذيره و مديمد ئتله يرعام  و اعضايمد   ( د

 يا دارايكه مالک حداق  ده درصد سهام مادر )هلدينگ(  يها شركت

 ر باشند.يپا هيشركت سرما  ريمد ئتلک عضو در هيحداق  

ساير اشخاصي كه با توبه به وظايف، اختلارات و يا موقعلت خود به    هه(

 دسترسي دارند. "ياطالعات نهان"

معامالت اوراق آن بخد از اند  وظفماشخاص موضوب تبصر  يک اين ماده  -2تبصرة 

ظرف پانزده روز پ  از نباشد،  "ياطالعات نهان"را كه مبتني بر خود بهادار

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

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

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

مقرر در قانون مجازات اسالمي مصوب  يها حس  مورد به مجازات ،مورد استفاده قرار دهند

 محيوم خواهند شد. 6/3/1375

كه اسرار اشخاصي  "يارگا هيمشاور سرما"و  "بازارگردان" "،گر كارگزار/معامله" "كارگزار،". 48مادة 

افشاء نمايد، به بدون مجوز ها مطلع شده يا در اختلار وي قرار دارد،  را كه برحس  وظلفه از آن

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

 ي از قبل هاي به فعاللتتحت هرعنوان رعايت مقررات اين قانون   شخصي كه بدون هر . 1
مبادرت كه مستلزم اخا مجوز است  "يبازارگردان"يا  ي"گر كارگزار/معامله" "كارگزاري،"

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

 مربوه بوده و از انجام آن خودداري كند. "بورس" يا و "سازمان"مدارک مهم به 

اعالملة "يا  "ثبت ةلنالب" ،هر شخصي كه مسئول تهلة اسناد، مدارک، اطالعات. 3
باشد و نلز هر شخصي كه  مي "سازمان"ها بهت ارائه به  و امثال آن "نويسي پايره

فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق  ،گزارش مالي ةوللت بررسي و اظهارنظر يا تهلؤمس
در ابراي وظايف محوله از مقررات اين و مستندات و اطالعات ماكور 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 مربوه

كه اوراق بهادار و وبوهي را كه براي انجام  "يبازارگردان"يا  "گر كارگزار/معامله" "كارگزار،". 50مادة 
برخالف مقررات  ،بداگانه است يها آن در حساب يدار موظف به نگاه يو و ه به وي سپرده شدهمعامل

( قانون مجازات 674مقرر در ماد  ) يها به 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 
شود كه از طرف اشخاص  ياعمال م يقلشده بر حس  مورد دربار  آن دسته از اشخاص حق ينلب دلپ

 اند. را بر عهده داشته يرلگ ملت تصمل، مسئوليادشده يحقوق

 يرگردآو را م موضوب اين قانونئبرا مستندات و مدارک مربوه بهميلف است  "سازمان". 52مادة 
 عنوان شاكي پلگلري نمايد. نموده و حس  مورد موضوب را به م صالح اعال به مرابع قضايي ذيكرده و 

تواند براي  ديده مي زياني متوبه ساير اشخاص شده باشد، زيان و م ماكور ضررئچنانچه در اثر برا
 سللم نمايد.زيان ت و و وفق مقررات، دادخواست ضررنموده بع قانوني مرابعه اببران آن به مر

 

 : مقررات متفرقهفتمفصل ه
 

ميلفند ر فعاالن بازار اوراق بهادار يو سا "بازارگردانان" "گران كارگزاران/معامله" "كارگزاران". 53مادة 
  اساسهنامة آن اقهدام   يخود، پ  از تصو "كانون"جاد ينسبت به ا "سازمان"ماه از تشيل   ظرف شد

 كنند.

 "بورس"از سهام  %(5/2دو و نلم درصد ) د ازلتواند ب ي، نميا حقوقي يقلچ سهامدار حقله. 54مادة 

 ت داشته باشد.لم در ماليلرمستقلا غيم لطور مستق را به
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شهركت  "از سههام   %(5پهن  درصهد )   د ازلبه  توانهد  ينمه  يا حقهوق ي يقلچ سهامدار حقله. 55  مادة

ت داشهته  له م در ماليلرمستقلا غيم لقطور مست را به "ة وبوهياوراق بهادار و تسو يمركز يگاار سپرده

 باشد.

سوابق، اسناد و مدارک شوراي بورس موضوب قانون تأسل   ةكلل "،سازمان"پ  از تشيل  . 56مادة 

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

نقهول و غلرمنقهول، وبهوه    اعم از م موبود يها كارگزاران بورس  سازمان يها اموال و دارايي. 57مادة 

هها و   هها په  از كسهر بهدهي     و سهاير دارايهي  حقهوق و تعههدات    ،هاي بانيي و اوراق بهادار نقد، سپرده

نماينهد  منتخه     "سهازمان، "اي مرك  از رئل   در كملته "بورس،"چنلن وبوه ذخلر  گسترش  هم

بهلن شهركت سههامي    احصها و حسه  ضهرورت و نلهاز      "شهورا "مربوه و نمايند   "بورس"كارگزاران 

شهود.   عنهوان سهرمايه و منهابع مهالي در اختلهار تسههلم مهي        ترتل  به به "سازمان"مربوه و  "بورس"

 .باشد مياالبرا  الزمتصملمات اين كملته پ  از تصوي  وزير امور اقتصاد و دارايي 

 موبه  مقهررات قهانون كهار     بهه  "،بورس"هر  "سازمان كارگزاران"سوابق كاركنان  -هتبصر

 گردد. زخريد ميبا

هاي كااليي و تطبلهق آن بها ايهن قهانون و ارائهة       كردن بورس اقدامات الزم براي فعالدولت . 58مادة 

 عم  خواهد آورد. موردنلاز را به كارهاي قانوني راه

االبهرا اسهت و هلئهت وزيهران و سهاير       الزمطور كامه    به  يچهارماه پ  از تصواين قانون . 59 مادة

ند به نحوي اقدام نمايند كه مقررات ابرايي و سازماني و تشيلالت ا اين قانون، موظف مرابع ماكور در

 استقرار يافته و به تصوي  رسلده باشد. ن مدتيظرف ا ،مناس  ابرايي اين قانون

قهانون تأسهل  بهورس اوراق بههادار مصهوب       هاي مقرر در اين قهانون،  پ  از انقضاي مهلت. 60مادة 

 د.شو يلغو م ،كه مغاير با اين قانون است يانلن و مقرراتو كللة قو 27/2/1345

آول آذرمهاه  شنبه مورخ  سهفوق مشتم  بر شصت ماده و بلست و نه تبصره در بلسة علني روز قانون 

بهه تأيلهد    2/9/1384و در تهاري   ييهزار و سلصد و هشتاد و چهار مجل  شهوراي اسهالمي تصهوي     

 رسلد.شوراي نگهبان 


