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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 

 قانون صدور چک
 با اصالحات اخیر ۱0/62/۱۹11مصوب: 

 

 :از عبارتند چک انواع - ۱ ماده
 آن صادرکننده اعتبار جز تضمینی آن دارنده و کنندمی صادر خود جاری حساب به هابانک عهده اشخاص که است چکی عادی، چک. ۱

 .ندارد
 .ودشمی تایید آن وجه پرداخت هیعلمحال بانک توسط و صادر خود جاری حساب به هابانک عهده اشخاص که است چکی شده، تایید چک. ۲
 تضمین بانک توسط آن وجه پرداخت و صادر مشتری درخواست به بانک همان عهده به بانک توسط که است چکی شده،تضمین چک. ۹

 .شودمی
 .گرددمی پرداخت آن کارگزاران و نمایندگان توسط بانک آن شعب از هریک در آن وجه و صادر بانک توسط که است چکی مسافرتی، چک. 2

 الرعایهزمال نیز شوندمی صادر( پیام داده) الکترونیکی شکل به که هاییچک به راجع مورد، حسب چک با مرتبط مقررات و قوانین - تبصره

 هداد) الکترونیکی هایچک خصوص در الزم اقدامات قانون، این شدن االجراالزم از پس سال یک مدت ظرف است مکلف مرکزی بانک. است

 .نماید صادر را الزم یهادستورالعمل و داده انجام را( پیام
 کشور از خارج در هاآن شعب همچنین شوندمی یا شده دایر کشور داخل در ایران قوانین طبق که هاییبانک عهده صادر یهاچک - ۲ ماده

 به یا محل نبودن علت به آن وجه از قسمتی یا تمام دریافت عدم و بانک به مراجعه صورت در چک دارنده و است االجراالزم اسناد حکم در

 جهو رسمی اسناد اجرای به مربوط هاینامهآیین و قوانین طبق تواندمی گردد پرداخت عدم و چک برگشت به منتهی که دیگری دلیل هر

 .نماید وصول صادرکننده از را آن باقیمانده یا چک
 محلاسناد ثبت اجرای به را 1 ماده در مندرج نامهگواهی یا و 2 ماده در مذکور نامهگواهی و چک عین باید چک دارنده اجرائیه صدور برای

 .نماید تسلیم
 .اشدب شدهگواهی بانک طرف از بانک در صادرکننده امضای نمونه به چک امضای مطابقت که کندمی صادر اجرا دستور صورتی در ثبت اجرا

 یا( حامل وجه در هایچک مورد در) چک حامل یا شده نویسیپشت او نام به یا گردیده صادر او وجه در چک که کسی از اعم چک دارنده

 .آنان قانونی مقامقائم
 متعارف طور به و ماًیمستق که شده وارد هایهزینه و خسارات کلیه پرداخت به نسبت را صادرکننده محکومیت تواندمی چک دارنده - تبصره

 در. نماید تقاضا دادگاه از باشد، آن از پس یا حکم صدور از قبل آنکه از اعم است، شده متحمل وی ناحیه از خود طلب وصول جهت در

 دادگاه همان به را خود درخواست باید کند، درخواست حکم صدور از پس را مزبور هایهزینه و خسارت جبران چک دارنده که صورتی

 .نماید تقدیم حکم صادرکننده
 متیقس یا تمام نباید و باشد داشته نقد وجه علیهمحال بانک در مذکور مبلغ معادل آن در مندرج تاریخ در باید چک صادرکننده - ۳ ماده

 هب را چک نباید نیز و بدهد را چک وجه پرداخت عدم دستور یا نماید خارج بانک از صورتی به کرده، صادر چک آن اعتبار به که را وجهی از

 از نآ امثال و چک مندرجات در اختالف یا چک، متن در خوردگیقلم یا امضا مطابقت عدم قبیل از عللی به بانک که نماید تنظیم صورتی

 .نماید خودداری چک وجه پرداخت
 .داد نخواهد اثر ترتیب شرط آن به بانک باشد، شده ذکر پرداخت برای شرطی چک متن در هرگاه

 .بود خواهد بانک از وصول قابل مذکور تاریخ از پس با و آن در مندرج خیتار در فقط چک -مکرر  ۳ ماده
 رقابلیغ فوراً چک دارنده درخواست بر بنا است مکلف بانک نگردد، پرداخت( ۹) ماده در مندرج علل از علتی به چک وجه هرگاه - ۴ ماده

 و چک مشخصات که ایگواهینامه در آن درج و رهگیری کد دریافت با و نماید ثبت مرکزی بانک یکپارچه سامانه در را آن بودنپرداخت 

 متسلی متقاضی به و مهر و امضاء را آن و قید صریحاً را پرداخت عدم علل یا علت باشد، شده ذکر آن در صادرکننده کامل نشانی و هویت

 .شودنمی داده اثر ترتیب ثبتی و قضائی مراجع در حقوقی شخص مهر فاقد و رهگیری کد فاقد گواهینامه به. نماید
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 بانک طرف از( یبانکدار عرف حدود در) بانک در موجود امضای نمونه با صادرکننده امضای مطابقت عدم یا مطابقت باید مزبور برگ در

 کبان در که حساب صاحب نشانی آخرین به را برگ این دوم نسخه فوراً چک، صادرکننده اطالع منظور به است مکلف بانک. شود گواهی

 .گردد قید نیز چک دارنده کامل نشانی و خانوادگی نام و نام باید مزبور برگ در. دارد ارسال است، موجود
 بلغم است مکلف چک، بانک دارنده تقاضای به باشد، چک مبلغ از کمتر بانک نزد چک صادرکننده حساب موجودی که صورتی در - ۵ ماده

 ستا مکلف بانک. نماید تسلیم بانک به را آن چک، پشتشده  افتیدر مبلغ قید با دارنده و بپردازد چک دارنده به را حساب در موجودی

 در آن درج و رهگیری کد دریافت با و نماید وارد مرکزی بانک یکپارچه سامانه در را چک مبلغ کسری فوراَ چک دارنده درخواستبنا به 

 رتیبت ثبتی و قضائی مراجع در رهگیری کد فاقد گواهینامه به. دهد تحویل متقاضی به را آن قبل، ماده در مذکور مشخصات با ایگواهینامه

 .شودنمی داده اثر
 چک اصل جانشین چک، دارنده برای مورد این در بانک گواهینامه و محسوب محلبی نگردیده، پرداخت که مبلغی به نسبت مزبور چک

 .نماید ارسال حساب صاحب برای را قبل ماده در مذکور اعالمیه است مکلف بانک نیز ماده این مورد در. شودمی
 رتصو به را مراتب سامانه این مرکزی، بانک یکپارچه سامانه در چک مبلغ کسری یا بودن پرداخت غیرقابل ثبت از بعد -مکرر  ۵ ماده

 وردم حسب اعتباری مؤسسات و هابانک کلیه ساعت چهار و بیست گذشت از پس. دهدمی اطالع اعتباری مؤسسات و هابانک تمام به برخط

 :نمایند اعمال حساب صاحب به نسبت را زیر اقدامات چک، از اثر سوء رفع هنگام تا مکلفند
 جدید. بانکی کارت صدور و حساب هرگونه افتتاح عدم -الف
 اریاعتب مؤسسه یا بانک نزد عنوان هر تحت که صادرکننده به متعلق مبلغ هر و بانکی هایکارت و هاحساب کلیه وجوه کردن مسدود -ب

 مرکزی. بانک سوی از اعالمی ترتیب به چک مبلغ کسری میزان به دارد
 ریالی. یا ارزی یهانامهضمانت صدور یا بانکی تسهیالت هرگونه پرداخت عدم -ج
 .ریالی یا ارزی اسنادی اعتبار گشایش عدم -د

 و اوضاع شرایط، به توجه با اقتصادی هایبنگاه خصوص در( د) و( ج) ،(الف) بندهای در مذکور هایمحرومیت اعمال چنانچه - ۱تبصره 

 هب سال یک مدت به مذکور موارد استان تأمین شورای تشخیص به شود، مربوط استان اقتصادی امنیت در اخالل موجب اقتصادی احوال

 آن در شاغل افراد تعداد و بنگاه صادرات و تولید میزان مانند معیارهایی گرفتن نظر در با تبصره این اجرایی نامهآیین. دیآیدرم تعلیق حالت

 رانوزی هیأت تصویب به مرکزی بانک و دارایی و اقتصادی امور وزارت مشترک پیشنهاد به قانون این شدناالجرا الزم از ماه سه مدت ظرف

 .رسدیم
 موضوع اقدامات شود، صادر حقوقی یا حقیقی شخص از اعم حساب صاحب طرف از نمایندگی یا وکالت به چک که صورتی در - ۲تبصره 

 تپرداخ عدم نماید اثبات صالح قضائی مرجع در اینکه مگر گرددمی اعمال نیز نماینده یا وکیل مورد در حساب، صاحب بر عالوه ماده این

 هک صورتی در پرداخت، عدم گواهینامه صدور هنگام به مکلفند هابانک. است او بعدی نماینده یا وکیل یا حساب صاحب عمل به مستند

 .نمایند درج مذکور گواهینامه در نیز را نماینده مشخصات باشد، صادرشده نمایندگی به چک
 کچ از برخط صورت به وفوراً  تا کند اعالم مرکزی بانک یکپارچه سامانه در را مراتب است مکلف بانک زیر، موارد از یک هر در - ۳تبصره 

 :شودسوء اثر  رفع
 ضمن است مکلف بانک صورت این در که مسدودی درخواست ارائه و علیهمحال بانک نزد جاری حساب به چک مبلغ کسری واریز -الف 

 شبخاطمینان ایشیوه به را مبلغ واریز روز سه مدت ظرف سال، یک مدت به حداکثر و چک دارنده مراجعه زمان تا مذکور مبلغ کردن مسدود

 .برساند چک دارنده اطالع به استناد قابل و
 علیه.محال بانک به چک الشه ارائه -ب 
 غیردولتی عمومی یا دولتی حقوقی شخص از رسمی نامه یا چک دارنده از( رسمی اسناد دفاتر در شدهتنظیم) رسمی نامهرضایت ارائه -ج 

 چک. دارنده
 چک. خصوص در اجرائی عملیات اتمام بر مبنی صالحذی ثبتی یا قضائی مرجع از رسمی نامه ارائه -د 
 چک. خصوص در حساب صاحب ذمه برائت بر مبنی قضائی حکم ارائه -ه 
 چک خصوص در کیفری یا حقوقی دعوای طرح عدم به مشروط پرداخت عدم گواهینامه صدور تاریخ ازسه سال  مدت شدن سپری -و 

 .دارنده توسط
سوء اثر  باشد، آن یهاتبصره و قانون این( ۱2) ماده طبق پرداخت عدم دستور دلیل به پرداخت عدم گواهینامه صدور چنانچه - ۴تبصره 

 .شد نخواهد محسوب

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 1صفحه                                                                                       حقوق تجارتقوانین خاص ویژه آزمون وکالت / 

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یهاتبصره و ماده این در مقرر تکالیف انجام عدم از که بود خواهند خساراتی جبران مسئول مورد حسب اعتباری موسسه یا بانک - ۵تبصره 

 .است گردیده وارد ثالث اشخاص به آن
 قداما مرکزی بانک نزد( صیاد) چک یکپارچه صدور سامانه طریق از صرفاً خود، مشتریان بهچک دسته ارائه برای مکلفند هابانک - ۶ ماده

 ممنوعیت ودنب و بانکی الکترونیکی سنجیهویت نظام سامانه از استعالم با متقاضی مشخصات صحت از اطمینان از پس سامانه این. نمایند

 کاهش و تسهیالت اعطای تسهیل قانون»( 1) ماده موضوع اعتبارسنجی ملی سامانه از اعتباری گزارش دریافت به نسبت مورد حسب قانونی،

 از اعتباری بندیرتبه یا «۱۹۱0/ 2/ 1 مصوب هابانک کارایی و مالی منابع افزایش و تولیدی هایطرح اجرای در تسریع و طرح هایهزینه

 نتایج با متناسب و نموده اقدام «۱۹۱2/۳/۱ مصوب ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون»( ۱) ماده( ۲۱) بند موضوع مؤسسات

 از کچ اعتبار مدت حداکثر. دهدمی اختصاص اعتبار مدت و یکتا شناسه چک برگه هر به و محاسبه را متقاضی مجاز اعتبار سقف دریافتی،

 ضوابط. شوندنمی قانون این مشمول باشد، اعتبار مدت از پس هاآن در مندرج تاریخ که هاییچک و است سه سال چکدسته دریافت زمان

 مطابق حساب صاحب هویت مانند چک برگه در مندرج موارد و اعتبار سقف محاسبه نحوه چک،دسته دریافت شرایط جمله از ماده این

 و ولپ شورای تصویب به و شودمی تهیه مرکزی بانک توسط قانون این شدن االجراالزم از پس یک سال مدت ظرف که است دستورالعملی

 .رسدمی اعتبار
 یاراخت در را اعتباری بندیرتبه یا اعتبارسنجی ازیموردن اطالعات مربوط، مقررات یا قوانین طبق که اشخاصی سایر و هابانک - ۱ تبصره

 .باشندمی کامل و صحیح اطالعات ارائه به مکلف دهند،می قرار مربوط مؤسسات
 یک مدت ظرف است مکلف مرکزی بانک دار،وعده پرداخت ابزار به اشخاص نیاز رفع و چکدسته برای تقاضا کاهش منظور به - ۲ تبصره

 کچدسته که اشخاصی برای موردی چک صورت به را مستقیم برداشت خدمات زیرساخت و ضوابط قانون، این شدن االجراالزم از پس سال

 چک،دسته زا استفاده و اعتباری بندیرتبه اعتبارسنجی، به نیاز بدون تا نماید اندازیراه و تدوین بانکی نظام در یکپارچه صورت به ندارند،

 صاحب موردی، چک پرداخت برای کافی موجودی عدم صورت در. شود فراهم معین نفعانذی برای اشخاص این حساب از برداشت امکان

 چک،دسته دریافت از محرومیت نیز و قانون این مکرر( 1) ماده( د) تا( الف) بندهای در مندرج موارد مشمول دین، پرداخت زمان تا حساب

 .هست موردی چک از استفاده و جدید چک صدور
 یا ردهک خود اعتباری و مالی اوضاع با غیرمتناسب چکیدسته دریافت به مبادرت متقلبانه یهاوهیش به توسل با که شخصی هر - ۳ تبصره

 به و محروم موردی چک از استفاده و جدید چک صدور چک،دسته دریافت از سال سه مدت به نماید، تسهیل را دیگری توسط آن دریافت

 مجازات با دیگری مجرمانه عنوان با منطبق ارتکابی عمل که صورتی در و شودمی محکوم اسالمی مجازات قانون پنج درجه نقدی جزای

 .شودمی محکوم جرم آن مجازات به مرتکب باشد، شدیدتر
 :شد خواهد محکوم ذیل شرح به گردد بالمحل چک صدور بزه مرتکب کس هر - ۷ ماده
 .شد خواهد محکوم ماه شش حداکثر تا حبس به باشد ریال میلیون ده از کمتر چک متن در مندرج مبلغ چنانچه -الف 
 .شد خواهد محکوم حبس سال یک تا ماه شش از باشد ریال میلیون پنجاه تا ریال میلیون ده از چک متن در مندرج مبلغ چنانچه -ب 
 چکدسته داشتن از ممنوعیت و سال دو تا سال یک از حبس به باشد بیشتر ریال میلیون پنجاه از چک متن در مندرج مبلغ چنانچه -ج 

 در مندرج مبالغ مجموع باشد نموده بالمحل یهاچک صدور به اقدام چک که صادرکننده صورتی در و شد خواهد محکوم دو سال مدت به

 .بود خواهد عمل مالک هاچک متون
 .باشدنمی صادرشده، ربوی بهره یا و نامشروع معامالت بابت بالمحل هایچک شود ثابت که مواردی شامل مجازات این - تبصره

 .بود خواهند قانون این مقررات مشمول کیفری لحاظ از باشند صادرشده کشور از خارج هایبانک عهده ایران در که هاییچک - ۸ ماده
 صوصیخ شاکی موافقت به یا پرداخته آن دارنده بهنقداً  را چک وجه کیفری، شکایت تاریخ از قبل چک صادرکننده که صورتی در - ۹ ماده

 .نیست کیفری تعقیب قابل نماید فراهم علیهمحال بانک در را آن پرداخت موجبات یا باشد داده آن پرداخت برای ترتیبی
 وجه چک تسلیم و دارنده مراجعه محض به و نماید مسدود را صادرکننده حساب چک وجه میزان تا است مکلف مذکور بانک اخیر مورد در

 .بپردازد را آن
 و بود خواهد محلبی چک صدور حکم در وی عمل نماید چک صدور به مبادرت خود بانکی حساب بودن بسته به علم با کس هر - ۱۱ ماده

 .بود خواهد تعلیق غیرقابل شده تعیین مجازات و شد خواهد محکوم ۷ ماده در مندرج مجازات حداکثر به
 دورص تاریخ از ماه شش تا چک دارنده که صورتی در و نیست تعقیب قابل چک دارنده شکایت بدون قانون این در مذکور جرایم - ۱۱ ماده

 فریکی شکایت حق دیگر ننماید شکایت پرداخت عدم گواهی صدور تاریخ از ماه شش ظرف یا ننماید مراجعه بانک به آن وصول برای چک

 .داشت نخواهد
 .است داده ارائه بانک به را چک بار اولین برای که است شخصی ماده این در چک دارنده از منظور
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 ویته چک دارنده مراجعه محض به مکلفند هابانک است، کرده مراجعه بانک به چک وصول برای بار اولین کسی چه کهاین تشخیص برای

 .نمایند قید تاریخ ذکر با چک پشت در را او کامل
 .باشد قهری انتقال آنکه مگر داشت نخواهد کیفری شکایت حق گردیده منتقل وی به بانک از برگشت از پس چک که کسی

 ورتص در او کیفری شکایت حق و کند وصول خود طرف از نمایندگی به دیگری شخص وسیله به را چک بخواهد چک دارنده که صورتی در

 انکب صورت در و نماید قید چک ظهر در مذکور شخص نمایندگی تصریح با را خود نشانی و هویت باید باشد، محفوظ چک بودن محلبی

 .بود خواهد محفوظ وی کیفری شکایت حق و کندمی صادر چک صاحب نام به را 1 و 2 ماده در مذکور اعالمیه
 مایدن واگذار دیگری نحو هر به چک به نسبت را خود حقوق با دهد انتقال دیگری به را چک شاکی کیفری، شکایت از بعد هرگاه - تبصره

 .شد خواهد موقوف کیفری تعقیب
 آن دارنده بهنقداً  را تأدیه تأخیر خسارت و چک وجه متهم اینکه یا و نماید گذشت شاکی قطعی، حکم صدور از قبل هرگاه - ۱۲ ماده

 اجرا یا دادگستری صندوق در یا کند فراهم را( بانک به چک ارائه تاریخ از) مذکور خسارت و چک وجه پرداخت موجبات یا کند، پرداخت

 ادگاهد که نیست آن از مانع کیفری دادگاه در تعقیب موقوفی قرار صدور. کرد خواهد صادر موقوفی قرار رسیدگی مرجع نماید تودیع ثبت

 .کند صادر حکم و رسیدگی مطالبه مورد خسارت سایر به نسبت
 أدیهت تأخیر خسارات و چک وجه پرداخت موجبات فوق ترتیب به علیهمحکوم اینکه یا و کند گذشت شاکی قطعی حکم صدور از پس هرگاه

 جزای سومیک معادل مبلغی پرداخت به ملزم فقط علیهمحکوم و شودمی موقوف حکم اجرای نماید فراهم را حکم در مندرج خسارات سایر و

 .شد خواهد وصول دولت نفع به دادستان دستور به که بود خواهد حکم در مقرر نقدی
 مصوب چک صدور قانون از موادی اصالح قانون ۲ ماده به تبصره یک الحاق قانون مبنای بر آن احتساب نحوه و خسارات میزان - تبصره

 .بود خواهد نظام مصلحت تشخیص مجمع ۱۹۷0٫۹٫۱6
 :نیست کیفری تعقیب قابل چک صادرکننده زیر موارد در - ۱۳ ماده
 .باشد شده داده امضا سفید چک شود ثابت که صورتی در -الف 
 .باشد شده شرطی تحقق به منوط آن وجه وصول چک متن در هرگاه -ب 
 .است تعهدی یا و معامله انجام تضمین بابت چک که باشد شده قید چک متن در چنانچه -ج 
 تعهدی یا معامله انجام تضمین بابت چک یا بوده شرطی تحقق به منوط آن وجه وصول که شود ثابت چک متن در قید بدون هرگاه -د 

 .است
 .باشد چک متن در مندرج تاریخ بر مقدم چک صدور واقعی تاریخ یا و صادرشده تاریخ بدون چک شود ثابت که صورتی در - ه

 یا یبردارکاله طریق از یاشده جعل یا سرقت یا مفقود چک اینکه به تصریح با هاآن قانونی مقامقائم یا ذینفع یا چک صادرکننده - ۱۴ ماده

 یتهو احراز از پس بانک. بدهد بانک به را چک وجه پرداخت عدم دستورکتباً  تواندمی گردیده تحصیل دیگری جرائم یا امانت در خیانت

 و صادرشده اعالم علت ذکر با را پرداخت عدم گواهی بانک چک ارائه صورت در و کرد خواهد خودداری آن وجه پرداخت ازدستوردهنده 

 .نمایدمی تسلیم
 گردد ثابت شده پرداخت عدم موجب که ادعایی خالف هرگاه و کند شکایت داده پرداخت عدم دستور که کسی علیه تواندمی چک دارنده

 .شد خواهد محکوم چک دارنده به وارده خسارات کلیه پرداخت به قانون این ۷ ماده در مقرر مجازات بر عالوه دستوردهنده
 جهو در چک یا) باشد گردیده واگذار او به چک یا شده ظهرنویسی یا صادر او نام به چک که است کسی ماده این مورد در ذینفع - ۱ تبصره

 (گردیده واگذار او به حامل
 ای رسیدگی مرجع در آن تکلیف تعیین تا را چک وجه است مکلف بانک شودمی صادر ماده این مطابق پرداخت عدم دستور که موردی در

 .نماید نگهداری مسدودی حساب در دستوردهنده انصراف
 هیگواهفته  کی مدت ظرف حداکثر و تسلیم قضایی مراجع به را خود شکایت بانک به اعالم از پس است مکلف دستوردهنده - ۲ تبصره

 وجه کچ دارنده تقاضای به موجودی محل از بانک مذکور مدت انقضا از پس صورت این غیر در نماید تسلیم بانک به را خود شکایت تقدیم

 .کندمی پرداخت را آن
. ایدنم جعل ادعای آن به نسبت صادرکننده بانک آنکه مگر نمود متوقف تواننمی را مسافرتی و شدهتضمین هایچک پرداخت - ۳ تبصره

 .بود خواهد محفوظ ۱2 ماده اخیر قسمت مفاد طبق قضایی مراجع به شکایت به راجع چک دارنده حق نیز مورد این در
 .نماید مطالبه رسیدگی مرجع کیفری دادگاه در را خود زیان و ضرر و چک وجه تواندمی چک دارنده - ۱۵ ماده
 نوبت از خارج و فوری دادرسی، خاتمه تا دادگاه و دادسرا در چک به مربوط حقوقی و جزایی دعاوی و شکایات کلیه به رسیدگی - ۱۶ ماده

 .آمد خواهد عمل به
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 .گردد ثابت امر این خالف مگر است شکایت از شاکی انصراف و آن وجه پرداخت دلیل صادرکننده دست در چک وجود - ۱۷ ماده

 نییآ قانون ۱۹2 ماده در مقرر ضوابط طبق اتهام توجه صورت در متهمان ازبالمحل،  چک به مربوط جرائم کنندهرسیدگی مرجع - ۱۸ ماده

 یکی مورد حسب -اسالمی شورای مجلس قضایی کمیسیون ۱۹۷۱٫0٫۲۱ مصوب - (کیفری امور در) انقالب و عمومی هایدادگاه یدادرس

 .نمایدمی اخذ( غیرمنقول و منقول مال یا بانکی نامهضمانت یا نقد وجه از اعم) وثیقه یا کفالت تامین قرارهای از
 صادرکننده باشد، صادرشده حقوقی یا حقیقی شخص از اعم حساب صاحب طرف از نمایندگی یا وکالت به چک که صورتی در - ۱۹ ماده

. شودمی صادر نفر دو هر علیه تضامن اساس بر زیان و ضرر حکم و اجرائیه و بوده چک وجه پرداخت مسئول متضامنا امضا صاحب و چک

 عمل به مستند پرداخت عدم که نماید ثابت اینکه مگر داشت خواهد کیفری مسئولیت قانون این مقررات طبق چک امضاکننده عالوهبه

 .بود خواهد مسئول کیفری نظر از شده پرداخت عدم موجب که کسیصورت  نیا در که است، او بعدی نماینده یا وکیل یا حساب صاحب
 .است باقی خود قوت به کماکان مربوط مقررات و قوانین طبق چک نویسانپشت مدنی مسئولیت - ۲۱ ماده
 صدور به منجر هاآن تعقیب وصادر کرده  محلبی چک یک بار از بیش که را اشخاصی جاری یهاحساب کلیه مکلفند هابانک - ۲۱ ماده

 .ننمایند باز دیگری جاری حساب هاآن نام به سال سه تا و بسته باشد شده کیفرخواست
 یکپارچه سامانه در چک درباره محاکم قطعی آرای و پرداخت عدم یهانامهیگواه اطالعات تجمیع با است مکلف مرکزی بانک - ۱ تبصره

 عدم هایگواهینامه استعالم امکان همچنین و چک پرداخت و صدور سوابق به را اعتباری مؤسسات و هابانک برخط دسترسی امکان خود،

 بانک برخط دسترسی امکان است مکلف نیز قضائیه قوه. نماید ایجاد عدالت ملی شبکه طریق از ثبتی و قضائی مراجع برای را پرداخت

 قطب مطروحه دعاوی و برگشتی هایچک درباره صادرشده قطعی آرای همچنین و بهمحکوم پرداخت از اعسار ورشکستگی، احکام به مرکزی

 .نماید فراهم مالی یهاتیمحکوم سجل سامانه طریق از را مربوط پرداخت عدم گواهینامه همراه به قانون این( ۱2) ماده
 اینامهآیین موجب به هابانک استعالمات به پاسخ نحوه و جاری حساب افتتاح از افراد محرومیت به مربوط مقررات و ضوابط - ۲ تبصره

 .رسدمی دولت هیأت تصویب به و تنظیم ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط ماهسه  مدت ظرف که بود خواهد
 از معسر ورشکسته، اشخاص مورد در قانون این شدن االجراالزم از پس سال دو مدت ظرف است مکلف مرکزی بانک -مکرر  ۲۱ ماده

 چک از استفاده و صیاد سامانه در جدید چک صدور و چکدسته دریافت از نشده،سوء اثر  رفع برگشتی چک دارای یا بهمحکوم پرداخت

 هس در برگشتی چک سابقه مجاز، اعتبار سقف شامل چک صادرکننده وضعیت آخرین استعالم امکان همچنین و کرده جلوگیری موردی

 وینح به مذکور سامانه. نماید فراهم دارند، را چک دریافت قصد که کسانی برای صرفاً را نشده تسویه هایچک تعهدات میزان و اخیر سال

 رکنندهصاد توسط چک برگه یکتای شناسه برای چک در مندرج تاریخ و مبلغ دارنده، هویت ثبت مستلزم چک برگه هر صدور که بود خواهد

 کچ یکتای شناسه همان برای جدید شخص هویت ثبت با آن، تسویه از قبل تا دارنده توسط دیگر شخص به چک انتقال امکان و بوده

 .باشد بیشتر نشده تسویه هایچک تعهدات و مجاز اعتبار سقف اختالف از نباید چک مبلغ. باشد پذیرامکان
 تسویه سامانه در صرفاً چک تسویه شوند،می صادر قانون این شدن االجراالزم از سال دو گذشت از پس که هاییچک مورد در - ۱ تبصره

 در و شد خواهد انجام صیاد سامانه از استعالمبر اساس  چک نهائی دارنده وجه در و سامانه در مندرج تاریخ و مبلغ طبق( چکاوک) چک

. مایندن خودداری هاآن وجه پرداخت از مکلفند هابانک و نبوده قانون این مشمول باشد، نشده ثبت صیاد سامانه در هاآن مالکیتکه  یصورت

 خواهد چک یسینوپشت جایگزین صیاد سامانه در چک انتقال ثبت و است ممنوع حامل وجه در چک نویسیپشت و صدور موارد، این در

 .هست صدور زمان قانون تابع باشد، مذکور زمان از قبل هاآن صدور تاریخ که هاییچک. بود
 هب که نشده سوء اثر رفع برگشتی چک دارای یا بهمحکوم پرداخت از معسر ورشکسته، اشخاص مورد در ماده این هایممنوعیت - ۲ تبصره

 .است مجری نیز کنندمی اقدام حقوقی یا حقیقی شخص از اعم حساب صاحب طرف از نمایندگی یا وکالت

 و شودمی محسوب او قانونی اقامتگاه علیهمحال بانک در متهم نشانی آخرین نشود، حاصل دسترسی متهم به که صورتی در - ۲۲ ماده

 .آیدمی عمل به مزبور نشانی به ابالغی هرگونه
 ابالغ نزلهم به مأمور گواهی باشد نداشته وجود محلی چنین یا نشود شناخته شدهتعیین نشانی یا بانکی نشانی به مورد حسب متهم هرگاه

 .یافت خواهد ادامه مطبوعات وسیله متهم احضار لزوم بدون متهم به رسیدگی و شودمی تلقی اوراق

 کیلوالوکاله حق و چک مبلغ کسری به نسبت اجرائیه صدور صالح دادگاه از پرداخت، عدم گواهینامه ارائه با تواندمی چک دارنده - ۲۳ ماده

 دو هر یا صادرکننده حساب، صاحب علیه مورد حسب زیر شرایط وجود صورت در است مکلف دادگاه. نماید درخواست را قانونی تعرفه طبق

 .نماید صادر اجرائیه
 باشد. نشده شرطی تحقق به منوط آن وجه وصول چک، متن در - الف
 است. تعهدی یا معامله انجام تضمین بابت چک که باشد نشده قید چک متن در - ب
 .باشد نشده صادر آن هایتبصره و قانون این( ۱2) ماده طبق پرداخت عدم دستور دلیل به پرداخت عدم گواهینامه - ج
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 نآ پرداخت برای ترتیبی چک دارنده موافقت با یا بپردازد، را خود بدهی اجرائیه، ابالغ تاریخ از روز ده مدت ظرف است مکلف صادرکننده

 را اجرائیه دادگستری، احکام اجرای دارنده، درخواست حسبصورت  نیا غیر در کند؛ میسر را حکم اجرای که کند معرفی مالی یا بدهد

 .نمایدمی اقدام چک مبلغ استیفای به نسبت و گذاشته اجرا مورد به «۱۹۳2/۹/۲۹ مصوب مالی یهاتیمحکوم نحوه قانون» طبق
 امانت در تخیان یا یبردارکاله طریق از چک تحصیل یا چک بودن تضمین بابت یا مشروط مانند دعاوی او قانونی مقامقائم یا صادرکننده اگر

 ظن قضائی مرجع که مواردی در مگر شد؛ نخواهد اجرائی عملیات جریان از مانع دعوی اقامه کند، اقامه قضائی مراجع در جرائم دیگر یا

 صادر اجرایی عملیات توقف قرار مناسب، تأمیناخذ  با صورت این در که گردد وارد ناپذیر جبران ضرر مذکور سند اجرای از یا کند پیدا قوی

 و بوده کچ شدن مفقود مدعی قانونی مقامقائم یا صادرکننده اینکه یا باشدرسمی  سند به مستند شده ارائه دلیل که صورتی در. نمایدمی

 نوبت از خارج مذکور دعاوی به. شد خواهد صادر تأمیناخذ  بدون اجرائی عملیات توقف بداند،قبول قابل را شده ارائه دالیل قضائی مرجع

 .شد خواهد رسیدگی
 کارمند غیردولتی، و دولتی از اعم اعتباری مؤسسات یا هابانک برای قانون این در مقرر تکالیف از یک هر از تخلف صورت در - ۲۴ ماده

 به رسیدگی قانون»( ۳) ماده در مقرر هایمجازات به مراتب و دفعات امکانات، شرایط، به توجه با مورد حسب مربوط شعبه مسئول و خاطی

 .است مرکزی بانک صالحیت در تخلفات این به رسیدگی که شوندمی محکوم «۱۹۷۲/۳/۷ مصوب اداری تخلفات
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 هاشرکتقانون راجع به ثبت 
 ۱۱/6۹/۱۹۱6مصوب: 

 

 محسوب است. یرانیباشد شرکت ا یرانآن در ا یو مرکز اصل یلتشک یرانکه در ا یهر شرکت - ۱ماده 

قانون موجود و مطابق  یناجرا ا یخ( که در تاریمختلط، تعاون ی،ضمانت ی،مذکور در قانون تجارت )سهام یرانیهای اشرکت کلیه - ۲ ماده

ورت محکوم خواهد کرد و در ص یددر آنجا به عمل آ یدکه ثبت با یمحل یتالمعلوم بدا یمدع یثبت کنند واال به تقاضا یقانون مزبور تقاضا

جارت و با قانون ت یالتتشک یقتطب یمدت فوق برا که یصادر خواهد شد. در صورت یزحکم انحالل شرکت متخلف ن علومالم یمدع یتقاضا

 خواهد داد. یشرکت تا سه ماه مهلت اضاف یمحل به تقاضا یابتدائ یمحکمه یسنباشد رئ یثبت کاف یتقاضا

در  یمال ای یصنعت یا یبه امور تجارت یندهنما یاشعبه  یوسیله بهبتواند  ینکها یبرا یقانون هر شرکت خارج ینا یاجرا یختار از - ۳ ماده

 باشد. یدهشناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رس یخود شرکت قانون یدر مملکت اصل یدبا یدامبادرت نم یرانا

است  یمال یا یصنعت یا یمشغول به امور تجارت یندهنما یاشعبه  یلۀبه وس یرانقانون در ا یناجرا ا یخکه در تار یشرکت خارج هر - ۴ ماده

 یاوراق الزمه به اداره ثبت کاف یمو تسل یهته یمدت برا ینکه در ا ی. در صورتیدثبت نما یمزبور تقاضا یخدر ظرف چهار ماه از تار یدبا

 خواهد داد. یماه مهلت اضاف 0شرکت تا  یندۀنما یتهران به تقاضا یابتدائ یکمهمح یسنباشد رئ

ه و قبل کرد یمال یا یصنعت یا یاقدام به امور تجارت یراندر ا یخارج یهاشرکت ۀشعب یریتمد یا یندگیکه به عنوان نما اشخاصی - ۵ ماده

 16از  یدنق یمحکوم به جزا تهران یابتدائ یو به حکم محکمه یتالمعلوم بدا یمدع یثبت نکنند به تقاضا یاز اقتضاء موعود مقرر تقاضا

پنجاه تومان محکوم  یپنج ال یۀمتخلف را به تأد پس از صدور حکم یرهر روز تأخ یخواهند شد و به عالوه محکمه برا نتومان تا هزار توما

رکت ش ۀشعب یرمد یا یندهنما یاتدولت از عمل یابدابالغ آن تخلف ادامه  یخشده و تا سه ماه پس از تار یخواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطع

 خواهد نمود. یریمتخلف جلوگ

را در موعد  یازمقرر است و صحت امت یو منظم یحصح یامتیازنامهها به موجب آن یاتکه شرائط عمل یخارج یهامورد شرکت در - ۶ ماده

 یرهر روز تأخ یبرا ینقد یجزا ینخواهد شد ول یفوق مجر ۀماد یرمفاد قسمت اخ یدنما یقثبت وزارت امور خارجه تصد یتقاضا یقانون

 تومان است. یکصد یده ال وزیبعد از صدور حکم از قرار ر

اطالع  ینکه ا یثبت اسناد کتباً اطالع داده شود و تا وقت ۀبه ادار یدشعب آن با یرانمد یاشرکت و  یندگانراجع به نما تغییرات - ۷ ماده

را  یشرکت اطالع اشخاص ینکهشرکت محسوب است مگر ا یاتسابق به نام شرکت انجام داده عمل یرمد یاو  یندهکه نما یاتیداده نشده عمل

 خود به ثبوت رساند. یرمد یا یندهنما ییراز تغ کنندیم یحق یادعا ادهم ینکه به استناد ا

 یقبول تقاضا شودیم یمتنظ یهخواهند بود که از طرف وزارت عدل هایینظامنامهتابع  یو خارج یرانیاعم از ا یمهب هایشرکت - ۸ ماده

 مزبور خواهد بود. یهامقررات نظامنامه یتها منوط به رعاآن یاتعمل ۀراجعه به ادام یطفوق و شرا یهاثبت شرکت

راجع به مسائل  یدمزبوره با یهاخواهد شد. در نظامنامه یمالزمه تنظ یهانظامنامه یهقانون از طرف وزارت عدل ینا یاجرا برای - ۹ ماده

 شود: یفتکل یینتع یحاًصر یلذ

 اظهارنامه ثبت بدهند. یدکه با اشخاصی

 شود. یددر اظهارنامه ق یدکه با نکاتی

 اظهارنامه شود. یمهضم یدها باترجمه مصدق آن یا ینکه ع یو مدارک اوراق

 مجدداً به ثبت برسد. یدبا ییرکه در صورت تغ نکاتی
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 .یدجد یندگاننما یاثبت شعب  طرز

 .یدوسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آبه یدکه پس از ثبت با اعالناتی

 صحت ترجمه. یقراجع به ترجمه و تصد تعرفه

 :شودیم یینتع یرمطابق تعرفه ز یو خارج یرانیها و مؤسسات اعم از اثبت شرکت یبرا یثبت حقوق - ۱۱ ماده

 قرار: ینبد یهاز مأخذ کل سرما یها و مؤسسات تجارثبت شرکت یبرا - الف

 کمتر نخواهد بود. یالر یک هزارکه در هر صورت از  یالر ۱6آن  یالهر ده هزار ر یبرا یهاز کل سرما یالر یلیوندو م تا

 .یالر 16 یالهر ده هزار ر یالر یلیوننسبت به مازاد دو م یهاز کل سرما یالر یلیونچهار م تا

 .یالر ۹1 یالهر ده هزار ر یالر یلیوننسبت به مازاد چهار م یهاز کل سرما یالر یلیونهشت م تا

 .یالر ۱1 یالهر ده هزار ر یالر یلیوننسبت به مازاد ده م یهاز کل سرما یالر یلیونده م تا

 .یالر ۱1 یالهر ده هزار ر یالر یلیوننسبت به مازاد ده م یهاز کل سرما یالر یلیونم یکصد تا

 .یالهزار ر 052از مبدأ، مقطوعاً  یهسرما یالر یلیونتا پانصد م یالر یلیونم یکصد از

 .یالهزار ر 052 از مبدأ مقطوعا به باال یهسرما یالر یلیونپانصد م از

ثبت فوق الذکر است و حق ال یهااضافه شده تابع نرخ یهنسبت به سرما ییربه ازاء هر دفعه تغ یهسرما یادمربوط به ازد ییراتالثبت تغ حق

 است. یالدر هزار ر یهسرما ییربه استثناء تغ یگردر موارد د ییرهر دفعه تغ

 خواهد بود. یبه قوت خود باق ۳/۳/۱۹۱6مصوب  یمهب یهاقانون حق الثبت شرکت -۲ تبصره

 یترعا ۱۹۹1مهرماه  ۱۱مصوب  یخارج هاییهسرما یتقانون جلب و حما ینامهآیین ۱1 ۀماد یخارج یهادر مورد ثبت شرکت -۳ تبصره

 خواهد شد.

قرار  نیاز ا یهبا سرما یتجارت یرمؤسسات غ یو حقوق ثبت یالدو هزار ر باشندیم یهکه بدون سرما یتجارت یرمؤسسات غ یحقوق ثبت -ب

 است:

 یالر 1666مقطوعاً  یهکل سرما یالر یلیونتا دو م -۱

 یالر ۷166مقطوعاً  یهسرما یالر یلیونم 02تا  یالر یکو  یلیونم 0از  -۲

 لیار ۱6666مقطوعاً  یهسرما یالر یلیونم 02تا  یالر یکو  یلیونم 02از  -۹

 یالر ۲6666به باال مقطوعاً  یهسرما یالر یکو  یلیونم 022از  -2

ثبت فوق الذکر و حق ال یهااضافه شده تابع نرخ یهنسبت به سرما ییربه ازاء هر دفعه تغ یهو سرما یادمربوط به ازد ییراتحق الثبت تغ -1

 است. یالر یک هزار یهسرما ییربه استثناء تغ یگردر موارد د ییرهر دفعه تغ

وسعه ت یدولت یهاتابع آن و شرکت یاقتصاد یکه اساسنامه آن مطابق و واحدها یتعاون یهاشرکت یرو سا ییروستا یتعاون یهاشرکت -پ

 باشند. یمعاف م یکشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبت یدولت یهاو شرکت یکشاورز

 ماه خواهد بود. ینر در امقر یآن حسب مورد مطابق بندها ییراتهر شعبه و تغ یحقوق ثبت -ت
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قانون  ینها و مؤسسات مندرج در اثبت شرکت یبرا یو اختصاص یاعم از عموم یگریگونه حقوق د یچقانون ه ینا یاجرا یخاز تار -ث

 .شودمیقانون لغو  ینبا ا یرنخواهد شد و مقررات مغا یافتدر

 یرانشرکت در ا یشعبه یریتمد یا یندگیقبل از ثبت به سمت نما ۹ ۀماد برخالفان  یشعبه یرمد یا یهر شرکت خارج نماینده - ۱۱ ماده

که  یداخل یهاخواهد شد. در مورد شرکت ینقد یقانون محکوم به جزا ینا 1 ۀمطابق ماد یدنما یمال یا یصنعت یا یتجار یاتاقدام به عمل

ود عمل نکنند خ یفبه تکل یثبت شرکت بوده و در موعد قانون یکه مکلف به تقاضا یشوند کسانمی یلن قانون تشکیا یاجرا یخپس از تار

 خواهند شد. ینقد یقانون محکوم به جزا ینا ۲ ۀمطابق ماد

 یبه موقع اجرا گذارده م ۱۹۱6خرداد ماه  ۱1قانون از  ینقانون ثبت اسناد فسخ و ا ۲2۱ ۀقانون تجارت و ماد ۱2۱و  00 مواد - ۱۲ ماده

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 ۱۲صفحه                                                                                       حقوق تجارتقوانین خاص ویژه آزمون وکالت / 

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 قانون شرکت های تعاونی
 با اصالحات اخیر ۱0/6۹/۱۹16مصوب: 

 

 تعاریف -فصل اول 
 :شودمی تعریف زیر شرح به قانون این اجرای نظر از است شدهکاربرده به قانون این در که اصطالحاتی - ۱ماده 

یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده سهم اعم از اینکه شخص حقیقی های تعاونی هر صاحبها و اتحادیهعضو: در شرکت - ۱

 شود.می

 شود.سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می - ۲

استهالکات ها و درآمد ویژه: مبلغی است که از عملیات و معامالت یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه - ۹

 شود.می حاصل

 شود.سود سهم: مبلغی از درآمد ویژه ساالنه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که در هر سال به هر سهم اختصاص داده می - 2

رکت ها با شمازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء به تناسب میزان معامالت آن - 1

 شود.اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصاص داده می یا

 کشاورز: کسی که حرفه اصلی او تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری باشد. - 0

 دامدار: کسی که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد. - ۷

ار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کاال به منظور فروش یا عرضه خدمت معین صاحب حرفه: کسی که با کمک نیروی ک - ۱

 کند.کسب درآمد میبرای

 کند.صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسائل و یا با وسائل الزم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد می - ۳

 شود.ارت اقتصاد مشخص و اعالم میصنایع کوچک صنایعی است که به وسیله وز - ۱6

 کلیات -فصل دوم 
های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی - ۲ماده 

 شود.خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می قیاجتماعی اعضاء از طر

 .باشد کمتر عضو ۷ از نباید تعاونی شرکت اعضای تعداد - تبصره

ها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات یا سکونت آن فعالیت محل که اشخاصی تمام برای تعاونی شرکت در عضویت - ۳ماده 

 شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.

 .باشدمی سهم یک الاقل یبهاتمام پرداخت و خرید تعاونی شرکت در عضویت شرط - ۴ماده 

ت مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسا باشد داشته وجود نباید شرکت در عضویت برای محدودیتی یا تبعیضگونه هیچ - ۵ماده 

 و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد. و وسائل

توان در اساسنامه شرکت شرط قبول اعضای جدید را عالوه بر خرید سهام پرداخت مبلغی به عنوان حق عضویت متناسب با می - تبصره

 ات شرکت برای انجام خدمات اضافی موکول کرد.توسعه وسائل و یا امکان نهیهز

 یک ظرف باید اسمی ارزش به حداکثر او سهام یا سهم بهای و کرد منع را آن تواننمی و است اختیاری شرکت از عضو هر خروج - ۶ماده 

بینی ساسنامه شرایطی پیشا در توانمی شرکت از شده خارج عضو مجدد پذیرش برای. گردد پرداخت نقداً شرکت از عضو خروج خیاز تار سال

 نمود.

مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضا برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند  نیتریمجمع عمومی عال - ۷ماده 

حضور به هم رسانند و رأی خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای 

 یک رأی است.

 با دیگر عضو یک به عمومی مجمع در رأی دادن و حضور برای را خود حق از استفاده تواندمی تعاونی تشرک اعضای از یک هر - ۸ماده 

 تواند عالوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.نمی عضوی هیچ لکن کند،وکالت واگذار 
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زیاد عضو ممکن است اعمال حق رأی به وسیله نماینده یا های تعاونی با حوزه عمل وسیع و یا تعداد در مجامع عمومی شرکت - ۹ماده 

های مختلف فعالیت شرکت به نسبت تعداد عضو در هر حوزه و یا ترکیبی از تعداد اعضا و مجموع معامالت منتخب اعضاء در حوزه ندگانینما

 نحوی که در اساسنامه مقرر خواهد شد انجام شود.همان حوزه به

 رکت خریداریش سرمایه از که است سهمی میزان به محدود عضو هر مسئولیت و نام با آن سهام و نامحدود تعاونی شرکت سرمایه - ۱۱ماده 

 تعهد نموده است ایو 

های تعاونی معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود و در صورتی که اوراق قرضه دولتی سود ساالنه سهام شرکت -۱تبصره  

نباشد سود ساالنه سهام به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و تصویب هیأت وزیران تعیین و جهت اجرا اعالم خواهد شد. در  انیدر جر

مواردی که میزان درآمد خالص شرکت تکافوی پرداخت سود سهام را بر اساس مفاد این تبصره ننماید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت 

  یین مقدار سود سهام آن اقدام خواهد نمود.مربوط نسبت به تع یتعاون

افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت  - ۲تبصره 

 گیرد.می

 وعض یک سهام میزان حال هر در و نمود تعیین شرکت با او معامالت امکان نسبت به اساسنامه در توانمی را عضو هر سهام میزان - ۱۱ماده 

 هفتم کل سرمایه تجاوز کند. کیاز  نباید

 قدین که شرکت از خریداری سهم نخستین استثنای به را عضو هر شده خریداری سهام بهای پرداخت توانمی اساسنامه موجب به - تبصره

ت سبن به سهام سود پرداخت صورت این در دانست مجاز نباشد کمتر تعهدی مبلغ دهم یک از قسط هر که معین مدت بابه اقساط  است

یه گیرد موکول است به تصفاز بابت معامالت عضو که موافق مقررات این قانون از تاریخ عضویت تعلق می یمبلغ پرداختی و مازاد برگشت

 .یداریتمام اقساط تعهدی او بابت سهام خر

 .نیست مجاز شرکت عضو غیر به تعاونی شرکت سهام انتقال - ۱۲ماده 

یک از اعضای شرکت تعاونی به عنوان تضمین بدهی یا تعهدات آن عضو در قبال بستانکاران از طریق  هر سهام که صورتی در - ۱۳ماده 

کت ربازداشت شود ترتیب استیفای طلب بستانکاران مشمول مقررات بازپرداخت سهام مذکور در این قانون خواهد بود. ش یمراجع قانون

هام و ها بابت ساند با حق تقدم نسبت به سایر طلبکارها از کل مطالبات آنتواند طلب خود را از اعضایی که از شرکت خارج شدهتعاونی می

 ها در شرکت برداشت کند.های آنمربوط و یا سپرده یا سود آن، همچنین مازاد برگشتی

 د سهام مطابق مقرراتسو و هاذخیره وضع از پس ترتیب به باشد تقسیم قابل اساسنامه موافق که صورتی در شرکت ویژه درآمد - ۱۴ماده 

 این قانون به صورت مازاد برگشتی به تناسب میزان معامالت هر عضو با شرکت قابل تقسیم است.

 قابل تقسیم به اعضاء نیست و به مازاد برگشتی حاصل از معامالت با غیر اعضاء در صورتی که موافق اساسنامه این نوع معامالت آزاد باشد

 شود.تقسیم شرکت منتقل می رقابلیغ یقانون رهیحساب ذخ

 :شودمی منظور مربوط هایحساب به و کسر زیر مبالغ تعاونی هایشرکت ساالنه ویژه درآمد محل از - ۱۵ماده 

 درصد به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم. ۱۲حداقل  - ۱

از محل درآمد حاصل از معامالت با اعضاء در حساب ذخیره مندرج در این بند تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از احتساب مبالغ مربوط 

مذکور به میزان معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی خواهد بود ولی مبالغ حاصل از معامالت با غیر اعضاء و  درآمدهای

ساله به حساب ذخیره قانونی غیرقابل ارج از حدود عملیات جاری آن باشد بدون رعایت معدل مذکور همهشرکت که خ سایر درآمدهای مجاز

 شود.تقسیم منتقل می

سه درصد از درآمد ویژه ساالنه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در منطقه تعاونی مربوط در سراسر کشور در اختیار اتحادیه تعاونی  - ۲

اند، در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها های مزبور تشکیل نشدهای و مرکزی رشته مربوطه و تا زمانی که اتحادیهنطقهم ینظارت و هماهنگ

 رهای کشوتعاونی یشود و به تصویب شورای عالی هماهنگای که به وسیله آن وزارت تنظیم مینامهشود تا به موجب آیینگذاشته می

های تعاونی کارگری سه درصد مزبور را وزارت کار و امور اجتماعی دریافت و به مصرف آموزش و مورد شرکترسد به مصرف برسد. در می

 تعاونی کارگران خواهد رسانید. تعلیمات

 ذخایر دیگری که در اساسنامه مقرر شده باشد. - ۹

پس از تصفیه به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها سیم شرکت تق غیرقابل قانونی ذخیره حساب مانده تعاونی شرکت انحالل با - ۱۶ماده 

 رسد یا به وجوه ذخیره قانونیهای کشور میای که به وسیله آن وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونینامهموجب آیینو به

تماعی شود و یا به مصرف امور اجند انتقال داده میکنشرکت یا اتحادیه تعاونی که با همان مقاصد در حوزه مربوط فعالیت می میغیرقابل تقس
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که مصارف مربوط بنا به پیشنهاد  ۱۱های تعاونی کارگری موضوع تبصره ماده المنفعه همان حوزه خواهد رسید مگر در مورد شرکتو عام

 های کشور معین خواهد شد.شورای عالی هماهنگی تعاونیوزارت کار و امور اجتماعی و تصویب 

 :است زیر ارکان دارای تعاونی شرکت - ۱۷ه ماد

 مجمع عمومی. - ۱

 هیأت مدیره. - ۲

 بازرس یا بازرسان. - ۹

 :شودمی بندیطبقه زیر شرح به تعاونی رشته سه در تعاونی هایشرکت انواع - ۱۸ماده 

 های کشاورزی و روستایی.رشته کشاورزی: شامل تعاونی - ۱

 ها.اعتبار و آموزشگاه -مسکن  -کنندگان های مصرفتعاونیرشته مصرف: شامل  - ۲

های تهیه و توزیع، های صنایع کوچک، تعاونیهای حرف و صنایع دستی، تعاونیهای کار، تعاونیرشته کار و پیشه: شامل تعاونی - ۹

 های صیادان.های مشاغل آزاد و تعاونیتعاونی

 تخدما و صنایع کارکنان سایر و کارگران عضویت با که "پیشه و کار" یا "مصرف " هایرشته در تعاونی هایشرکت از یک هر - ۱تبصره 

 .ودشمی خوانده کارگری تعاونی شرکت باشند بیمه اجتماعی هایبیمه سازمان نزد شرکت اعضای چهارم سه حداقل وشود  لیتشک حرف و

 که بود خواهد ممکن صورتی در فوق گانه سه هایرشته از یا رشته یک از تعاونی هایشرکت انواع عملیات و هاهدف بین جمع - ۲تبصره 

 هاز وزارت تعاون و امور روستاها تحصیل شده باشد و این شرکتا قبالً آن مجوز محلی مقتضیات و خاص شرایط وواحوال سبب اوضاع به

 اشند.های مربوط را نیز داشته بتعاونی رشته یهاهیاتحاد تیتوانند عضومی

 های تعاونیتشکیل و ثبت شرکت -فصل سوم 
گردد. در مجمع مذکور اساسنامه شرکت مطرح و با رأی شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل می - ۱۹ماده 

یا بازرسان شرکت با اکثریت نسبی اعضاء حاضر رسد و همچنین اولین هیأت مدیره و بازرس در جلسه به تصویب می حاضر اعضاء  اکثریت

 شود.ای که قبولی خود را کتباً اعالم کرده باشند داده میانتخاب و مأموریت ثبت شرکت به هیأت مدیره

 باشد. ۷باید کمتر از در جلسات مجمع مؤسس تعداد اعضاء موافق با اساسنامه ن - تبصره

 مؤسس عمومی مجمع در اینکه از اعم نباشند موافق مؤسس عمومی مجمع مصوبات با که شرکت تشکیل داوطلبان از عده آن - ۲۱ماده  

ضویت علفت خود را کتباً اعالم نمایند، حق استرداد تقاضای مخا مجمع تشکیل از پس هفته یک که صورتی در باشند افتهین ای یافته حضور

در این صورت سرمایه شرکت تعاونی به مبلغی پس از کسر وجوه سهام  -اند دارند سهم یا سهام پرداخته دیخر یخود و مبالغی را که برا

  گونه اشخاص به ثبت خواهد رسید.این

 .گردد مسترد باید شرکت مجاز امضاهای معرفی از بعد بالفاصله ماده این در مذکور داوطلبان سهام بابت پرداختی وجوه - ۱تبصره 

وزارت کار و  یا) روستاها امور و تعاون وزارت شود رد قطعی طور به قانون این ۲2 ماده طبق شرکتی ثبت تقاضای که صورتی در - ۲تبصره 

 های تعاونی کارگری( بالفاصله دستور استرداد وجوه پرداختی داوطلبان عضویت را خواهد داد.در مورد شرکت یامور اجتماع

 ره نشود اقدام شرکت ثبت به نسبت عضویت داوطلبان وسیله به سهام بهای پرداخت تاریخ از ماه شش ظرف که صورتی در - ۳تبصره 

های تعاونی کارگری به وزارت کار برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد شرکت تواندمی سهمیصاحب

 ، در این صورت وزارت مربوط بالفاصله دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.دیو امور اجتماعی مراجعه نما

ها و همچنین هر گونه تغییرات بعدی در شرکت رعاملیبازرس یا بازرسان و مد و مدیره هیأت و مؤسس اعضای نام و اساسنامه - ۲۱ماده 

بت در اداره ث های تعاونی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها از نظر تطبیق با مقررات قانوناتحادیه

های تعاونی کارگری ثبت شرکت با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی انجام تدر مورد شرک رسد.مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می

 خواهد شد و آن وزارت باید مراتب را کتباً به اطالع وزارت تعاون و امور روستاها برساند.

 توجه به مقررات این قانون باید شامل نکات زیر باشد: با تعاونی شرکت اساسنامه - ۲۲ماده 

 مدت و حوزه عملیات شرکت. -مرکز اصلی و نشانی شرکت  -لمه تعاونی( با قید کنام ) - ۱

 موضوع و حدود عملیات شرکت. - ۲

وق حق -فوت و یا ترک عضویت(  -استعفا  -اخراج خروج از عضویت ) -مقررات مربوط به قبول یا عدم قبول عضویت  -شرایط عضویت  - ۹

 مسئولیت اعضاء. -و تعهدات اعضاء 

بازپرداخت یا  -حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد  -ارزش هر سهم  -تعداد سهام اولیه  سرمایه و - 2

 مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو. -انتقال سهام

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 ۱1صفحه                                                                                       حقوق تجارتقوانین خاص ویژه آزمون وکالت / 

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

ت مجامع عمومی و حد نصاب مقررات راجع به دستور جلسا -االجل مربوط به دعوت مجامع مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب - 1

 تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه. یبرا

تعداد، نحوه انتخاب، وظایف، عزل، استعفا و فوت( و مقررات مربوط به جلسات آنان، تعیین صاحبان اعضای هیأت مدیره و بازرسان ) - 0

رنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از گیآنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم یهاتیمجاز حدود اختیارات و مسئولامضای و 

 وجوه زائد بر احتیاج شرکت.

بودجه  -ها ها و برنامههای هیأت مدیره و بازرسان و طرحمقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش -سال مالی  - ۷

 حسابرسی شرکت. -شرکت  اتیمخارج و عمل

 یره قانونی غیرقابل تقسیم و سایر ذخایر.طرز عمل شرکت درباره ذخ - ۱

 سود ساالنه سهام و مازاد برگشتی. - ۳

 طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی. - ۱6

 چگونگی اعالم و آگهی تصمیمات شرکت به اعضاء. -۱۱

 های تعاونی.های تعاونی و اتحادیهمقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکت -۱۲

 تغییر اساسنامه. مقررات مربوط به -۱۹

 موارد انحالل و طرز تصفیه شرکت. -۱2

 امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن. -۱1

 ای و شخصی اعضاء با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها.های حرفهگذاری در مؤسسات تولیدی به منظور رفع نیازمندیسرمایه -۱0

ی ثبت شرکت تعاونی را رد کند و نظر خود را مستدالً به شرکت اعالم تقاضا زیر لیدال به تواندمی روستاها امور و تعاون وزارت - ۲۳ماده 

 های تعاونی کارگری این وظیفه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.مورد شرکتدارد. در

 عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات این قانون. -۱

 های تعاونی مقرر در این قانون.های انواع شرکتبا مقاصد و هدف های شرکتعدم تطبیق هدف -۲

 است شده رد اجتماعی امور و کار وزارت یا و روستاها امور و تعاون وزارت طرف از آن ثبت درخواست که تعاونی شرکت گاه هر - ۲۴ماده 

دالیل و مدارک  با همراه را خود اعتراض مربوط وزارت نظر اعالم وصول تاریخ از روز ده ظرف تواندمی باشد داشته اعتراض مذکور میبه تصم

 های مذکور در اینتقاضای ثبت و رونوشت اعالم نظر دائر به رد تقاضای ثبت به شورای رسیدگی و داوری در اختالفات تعاونیمربوط به

 جرا است.االالزمو قطعی مذکور شورای نظر. دارد ارسال قانون

 واندتمی شرکت. رسدمی عموم اطالع به شاهنشاهی کشور رسمی روزنامه در آگهی وسیله به اساسنامه تغییرات و شرکت ثبت - ۲۵ماده 

 میعمو معابر در آگهی الصاق با یا و تعاونی نشریات یا و محلی جراید از یکی در لزوم صورت در شاهنشاهی کشور رسمیبر روزنامه  عالوه

تغییرات اساسنامه را اعالم دارد. انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی برای اعالم تغییر هیأت مدیره،  ایرکت، ثبت و ش مرکز

 بازرسان و مدیرعامل الزامی نیست.

 ستایی انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور و جرائد مورد لزوم نیست.رو تعاونی هایشرکت مورد در - تبصره

 مجمع عمومی -فصل چهارم 
 تدعو مدیره هیأت وسیله به زیر اشخاص یا مقامات درخواست اساس بر یا مدیره، هیأت اعضای اکثریت تصمیم با عمومی مجامع - ۲۶ماده 

 :شودمی لیبه تشک

 بازرس یا اکثریت بازرسان. - ۱

 پنجم اعضای شرکت.یک - ۲

 وزارت تعاون و امور روستاها. - ۹

 های تعاونی کارگری.کار و امور اجتماعی در مورد شرکتوزارت  - 2

روز از تاریخ وصول درخواست نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نکند وزارت تعاون  ۲6در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت  - تبصره

ع عمومی را برای رسیدگی به موضوع یا های تعاونی کارگری( مستقیماً مجمیا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتو امور روستاها )

 .نظر است دعوت خواهد کردموضوعاتی که مورد

 وسیله به جلسه تشکیل از قبل روز پانزده حداقل باید آن تشکیل محل و ساعت و روز و دستور قید با عمومی مجامع دعوت - ۲۷ماده 

 .گیرد انجام کتبی نامهدعوت یا و شرکت کار محل و عمل حوزه معابر و مراکز در آگهی الصاق یا و محلی جرایددر  یآگه انتشار
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 برای ابتدا مجمع جلسه در. کندمی افتتاح مدیره هیأت اعضای از یکی او غیاب در و مدیره هیأت رئیس را عمومی مجمع جلسه - ۲۸ماده 

 شد.ام خواهد اقد اعضا میان از ناظر نفر سه و منشی یک رئیس، نایب یک و رئیس یکانتخاب

 افتتاح جلسه در حاضر عضو ترینمسن وسیله به شودمی تشکیل و دعوت قانون این ۲0 ماده تبصره مفاد طبق که عمومی مجمع - تبصره

 خواهد شد.

 رئیس امضای به و شودمی ثبت مخصوصی دفتر در مجمع منشی توسط آن در متخذه تصمیمات و عمومی مجامع جلساتصورت - ۲۹ماده 

 گردد.و نظار خواهد رسید و رونوشت آن به وسیله رئیس مجمع به هیأت مدیره ابالغ می منشی مجمعو

 .بماند محفوظ شرکت در عیناً همواره باید شرکت اسناد عنوان به عمومی مجامع جلساتصورت - تبصره

مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در  عمومی مجمع تشکیل از قبل روز پنج ظرف منتهی تواندمی اعضاء از یک هر - ۳۱ماده 

تشکیل مجمع عمومی قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد دعوتنامه 

ان عد از تنفس هممجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه ب کنندهکند و مقام دعوت

مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء موکول است به موافقت رئیس مجمع و 

تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوع یا موضوعاتی که عالوه بر دستور جلسه آگهی شده به 

با دعوت از اعضاء( تشکیل از سی روز ) رتریزودتر از بیست روز و د دیشود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که نباهاد میمجمع پیشن

مجمع عمومی در جلسه بعد همان  سهیرئدر صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد هیأت گردد موکول خواهد شد. 

خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از اعالم تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند 

 انتخاب خواهند شد. یگریکه در این صورت به جای اشخاص غائب افراد د

 شود:ت زیر تشکیل مینی به سه صورتعاو شرکت عمومی مجمع - ۳۱ماده 

 مجمع عمومی مؤسس موضوع فصل سوم این قانون. - ۱

 مجمع عمومی عادی. - ۲

 العاده.مجمع عمومی فوق - ۹

شود و در موارد مقتضی مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل می - ۳۲ماده 

 العاده تشکیل داد.عمومی عادی را به طور فوق هر موقع از سال مجمعتوان در می

 :است زیر شرح به عادی عمومی مجمع وظایف - ۳۳ماده 

 ها.انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یک از آن - ۱

 بازرسان. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیأت مدیره و - ۲

 ها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت.اخذ تصمیم درباره گزارش - ۹

های شرکت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای الزم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابواب و برنامه یمشتعیین خط - 2

 یأت مدیره(.بنا به پیشنهاد همدیرعامل و کارکنان شرکت )جمعی 

 اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه. - 1

 های شرکت.گذاریاتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیأت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه - 0

 رکت.های داخلی شنامههای معامالت و سایر آییننامهتصویب آیین - ۷

اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت او از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع  - ۱

 امر به هیأتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومی. تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیأت پنج نفری قطعی است.

ها از طریق وزارت تعاون و امور روستاها ق دارد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان و یا در غیاب آنعضو اخراج شده ح - تبصره

های تعاونی کارگری( اعالم دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد و در این صورت یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت)

 الزم بدون داشتن حق رأی در مجمع شرکت نماید.تواند برای دادن توضیحات می

 بعد یمال دوره در سابق اعضای سهامبازپرداخت  بابت که مبلغی تعیین همچنین قبل مالی دوره در سرمایه تغییرات گزارش تصویب – ۳

 .شود پرداخت باید

سهام یا حق عضویت ساالنه پرداختی به اتحادیه طبق های تعاونی و میزان ها و اتحادیهاتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکت - ۱6

 قانون. نیا نیمواز

 شود و منطبق با اساسنامه شرکت باشد.رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می - ۱۱
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 حدنصاب نیامدن دست به صورت در و کندمی پیدا رسمیت آنان وکالی یا اعضاء یک بعالوه نصف حضور با عادی عمومی مجمع - ۳۴ماده 

این قانون با همان دستور جلسه قبلی منتشر  ۲۷آگهی دعوت مجدد مجمع عمومی باید حداکثر ظرف پانزده روز با رعایت مفاد ماده  مذکور،

به استثنای نمایندگی موضوع این قانون ) ۱نفر، بدون در نظر گرفتن وکالت موضوع ماده  ۷شود. جلسه دوم با حضور عده حاضر که نباید از 

تواند برای رسیدگی به موضوع یا می یحقیکمتر باشد، رسمیت خواهد یافت. در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذاین قانون( ۳ماده 

ونی کارگری( مراجعه نماید. های تعادر مورد شرکتوزارت کار و امور اجتماعی ) ایدرخواست انحالل شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها 

های الزم هرگاه تشکیل های تعاونی کارگری( پس از رسیدگییا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتوزارت تعاون و امور روستاها )

ه رکت یا اتحادیهای الزم انحالل شمجدد مجمع عمومی را ضرور بداند به طریقی مقتضی اقدام خواهند نمود و در صورتی که پس از رسیدگی

العاده را جهت اتخاذ تصمیم در مورد انحالل دعوت خواهد نمود و اگر مجمع عمومی را الزم تشخیص دهد بالفاصله مجمع عمومی فوق

های ها و اتحادیهیا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتنرسد وزارت تعاون و امور روستاها ) یالعاده مزبور هم به حد نصاب قانونفوق

دهد و نسبت به تعیین هیأت تصفیه از بین العاده حکم به انحالل شرکت یا اتحادیه میفوق یتعاونی کارگری( به جانشینی مجمع عموم

 اعضاء یا اشخاص صاحب صالحیت دیگر اقدام خواهد کرد.

در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که مگر شود، ع اتخاذ میمجم در حاضر اعضاء اکثریت با عادی عمومی مجمع تصمیمات - ۳۵ماده 

 تصمیمات مجمع به اکثریت نسبی خواهد بود.

عدی گردد و جلسه بتنفس تعطیل می عنوان به جلسه نشود منتهی تصمیم اخذ به مذاکرات عمومی مجمع جلسه در که صورتی در - تبصره

ساعت به طول  2۱شود نباید از جلسه اول بیش از که منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می

 انجامد.

 :شودمی تشکیل زیر موارد به نسبت تصمیم اتخاذ و رسیدگی برای العادهفوق عمومی مجمع - ۳۶ماده 

 تغییر مواد اساسنامه.- ۱

 ادغام با شرکت دیگر. - ۲

 انحالل شرکت. - ۹

 حصول عدم صورت در. کندمی پیدا رسمیت آنان وکالی یا و شرکت اعضای چهارم سه حداقل حضور با العادهفوق عمومی مجمع - ۳۷ماده 

 شود.و نتیجه جلسه قبل منتشر می جلسه تشکیل تاریخ و دستور ذکر با مجمع دعوت آگهی ۹2 ماده رعایت با نصاب حداین

کند و در صورت عدم حصول حد نصاب، مجمع برای بار این جلسه با حضور حداقل نصف به عالوه یک اعضا یا وکالی آنان رسمیت پیدا می

ر کند. دپیدا میشود. جلسه سوم مجمع با حضور اعضای حاضر که نباید از هفت نفر کمتر باشد رسمیت همان ترتیب دعوت می سوم با

 یا وزارتتواند برای رسیدگی به موضوع و انحالل شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها )می یحقیجلسه سوم هر ذ لیصورت عدم تشک

 این قانون عمل خواهد شد. ۹2در این صورت طبق ماده تعاونی کارگری( مراجعه نماید.  یهاکار و امور اجتماعی در مورد شرکت

 گردد.العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ میتصمیمات مجمع عمومی فوق - تبصره

مالک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتاً و یا  - ۳۸ماده 

  کنند.این قانون آن را امضاء می ۱وکالت موضوع ماده 

 هیأت مدیره -فصل پنجم 
ای مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی خواهد بود که در مجمع عمومی اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره - ۳۹ماده 

نفر عضو  ۲زمان با انتخاب این عده شوند مجمع عمومی هممدت سه سال از بین اعضای شرکت با رأی مخفی انتخاب می یعادی برا

 البدل بالمانع است.انتخاب خواهد نمود تجدید انتخاب هر یک از اعضاء اصلی و علی طیالبدل نیز با همان شراعلی

 اعضاء ی ازیک بشود اصلی اعضاء از یک هر وظیفه انجام از مانع که قانونی ممنوعیت یا و عضویت ترک - فوت - استعفا صورت در - ۱تبصره 

 شود.بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره دعوت میالبدل برای علی

 یا و البدلعلی اعضای یا و مستعفی اعضای از یک هر تقاضای به عمومی مجمع مدیره هیأت جمعیدسته استعفای صورت در - ۲تبصره 

های تعاونی وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتیا ون و امور روستاها )تعا وزارت یا شرکت اعضای پنجمیک یابازرسان  ای بازرس

 شود.هیأت مدیره جدید دعوت میکارگری( برای انتخاب 

 ارجخ شرکت امور اداره برای اساسنامه در مقرر اکثریت از مدیره هیأت - قانونی ممنوعیت یا فوت - استعفا علل به که صورتی در - ۳تبصره 

 این قانون دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام کند. ۲0عمومی بر اساس ماده  مجمع گردد
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 روستاها امور و تعاون وزارت نظر با شرکت جاری امور اداره برای مدیره هیأت اعضای تکمیل و انتخاب برای الزم مدت فاصله در - ۴تبصره 

های تعاونی کارگری( برای جانشینی اشخاصی که به یکی از علل فوق در هیأت مدیره شرکت شرکت مورد در اجتماعی امور و کاروزارت  ای)

 شرکت تعداد الزم موقتاً انتخاب خواهد شد. یاعضا انیکنند از منمی

 ر این فصلهایی است که برای هیأت مدیره دشوند عیناً همان مسئولیتمسئولیت اعضای هیأت مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب می

 بینی شده است.پیش

 .کرد خواهد انتخاب منشی یک و رئیس نایب یک و رئیس یک خود بین از مدیره هیأت - ۴۱ماده 

گردد و به امضای اعضای هیأت جلسات هیأت مدیره ثبت میو تصمیمات هیأت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت مذاکرات خالصه- تبصره

 رسد.جلسه میمدیره حاضر در هر

 گرددمی تشکیل مدیرعامل یا رئیس نایب یا رئیس دعوت به مدیره هیأت اعضای اکثریت با که جلساتی در مدیره هیأت تصمیمات - ۴۱ماده 

 جلسه ضروری است. در حاضر اعضای اکثریت رأی تصمیم، اتخاذ برای. شودمی اتخاذ

 .است بالعوض و افتخاری شرکت در مدیره هیأت خدمات - ۴۲ماده 

دار خدمات دیگری در شرکت هرگاه یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی عالوه بر وظایف خاص سمت خود عهده - تبصره

 الزحمه مناسب دریافت دارد.تواند با تصویب مجمع عمومی حقمی گردد

 ذیصالحیت مراجع در شرکت ثبت برای مؤسس مجمع جلسه تاریخ از ماه یک ظرف است موظف شرکت مدیره هیأت نخستین - ۴۳ماده 

 .آورد عمل به یاقدام قانون

شود و اخذ تضمین از مدیرعامل از طرف مجمع عمومی تصویب می س مقرراتی است کهاسا بر شرکت کارکنان اخراج و استخدام - ۴۴ماده 

کارکنان شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی همچنین قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به  ریو سا

و تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه  های شرکتیکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات این قانون و نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حساب

هایی که شرکت در ها و اتحادیهساالنه شرکت به بازرسان و مجمع عمومی و تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت

 است. رهیآن عضویت دارد از اختیارات هیأت مد

 مجمع عمومی وظیفه یا مأموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذوان از جانب عن هر به که را عضوی اخراج حق مدیره هیأت - تبصره

 گونه موارد با مجمع عمومی عادی شرکت است.تصمیم در این

( بازرسان و مدیره هیأت اعضای از غیر) شرکت اعضای بین از را صالحیتی واجد فرد شرکت امور انجام برای تواندمی مدیره هیأت - ۴۵ماده 

به صورت موظف و به عنوان مدیرعامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیأت طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات ا از خارج ی و

ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی نامهمدیرعامل طبق آیین فیانجام وظیفه نماید. وظامجمع عمومی 

 خواهد رسید.

 مراجع و هادادگاه در را نمایندگی این توکیل حق با وکالت با یا و مستقیماً تواندمی و است شرکت قانونی نماینده یرهمد هیأت - ۴۶ماده 

 .کند اعمال هاسازمان سایر و قانونی

 مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

شرکت به استثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده عهدآور ت اسناد و قراردادها کلیه - ۴۷ماده 

 باشد پس از تصویب هیأت مدیره با دو امضای مجاز شرکت معتبر خواهد بود.

اختیارات هیأت منفرداً ز ا ندارد حق مدیره هیأت اعضای از کیچیه و دهدمی انجام جمعی صورت به را خود وظایف مدیره هیأت - ۴۸ماده 

 استفاده کند مگر در موارد خاص با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره.

 کتشر به قانون این رعایت عدم یا و آنان اعمال نتیجه در که هستند زیانی گونه هر جبران مسئول مشترکاً مدیره هیأت اعضای - ۴۹ماده 

 .شود وارد

مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد هیأت مدیره سابق تا  انقضای از پس - ۵۱ماده 

 هیأت مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهند داشت. یانتخاب و قبول

 ایتواند عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عامل و و یا مدیرعامل یک شرکت تعاونی نمی بازرسان یا مدیره هیأت اعضای از هیچیک - ۵۱ماده 

 سمت بازرس شرکت تعاونی دیگری از همان نوع را قبول کند.

انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل یا بازرس شرکت تعاونی در حدود مقررات جاری کشور بالمانع خواهد  - ۵۲ماده 

 د.بو
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 تواندمین دارد محکومیت سابقه مؤثر هایجنحه از یکی یا جنایت به ارتکاب علت به که کسی و تقصیر به ورشکسته یا محجور - ۵۳ماده 

 هیأت مدیره و بازرس و مدیرعامل شرکت را داشته باشد. در تیسمت عضو

 بازرسان -فصل ششم 
 تجدید کندمی انتخاب مالی سال یک مدت برای شرکت اعضای میان از را بازرسانی یا بازرس تعاونی، شرکت عمومی مجمع - ۵۴ماده 

 .است بالمانع قبلی بازرسان یاانتخاب بازرس 

 وظایف بازرس به شرح زیر است: - ۵۵ماده 

برای این منظور بازرسان  های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی،نامهنظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آیین - ۱

ها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و توانند هر موقع که مقتضی بدانند به نحوی که به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود کلیه حسابمی

 رسیدگی کنند. های بهادار و موجودی کاال و غیره را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناسدارایی نقدی برگ

 های احتمالی موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیأت مدیره و تقاضای رفع نقیصه.اعالم کتبی تخلفات و بی ترتیبی - ۲

 ۲6ها و ترازنامه ساالنه و اعالم نظر خود تا های شرکت حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی به صورت حسابرسیدگی به حساب - ۹

 ساالنه.روز قبل از جلسه مجمع عمومی 

 این قانون در صورت لزوم. 1۱و ماده  ۲0دعوت مجمع عمومی بر اساس ماده  - 2

های تعاونی کارگری( یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتنظارت در اجرای تذکرات و پیشنهادهای وزارت تعاون و امور روستاها ) - 1

 گزارش الزم در این باره به مجمع عمومی.اند و تقدیم و حسابرسانی که از شرکت حسابرسی کرده

توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود دخالت مستقیم در امور شرکت ندارند و می حق بازرسان - تبصره

 ود.ها درج شجلسه هیأت مدیره با امضاء آنرا نسبت به مسائل جاری شرکت اظهار دارند، این نظرات باید در صورت

اند بازرسان قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله رسان جدید انتخاب نشدهباز که زمانی تا بازرسان مأموریت مدت خاتمه با - ۵۶ماده 

 را بر عهده خواهند داشت.

 .ندارند پاداش یا و دستمزد و حقوق از اعم وجهی گونههیچ دریافت حق خود وظیفه انجام برای بازرسان - ۵۷ماده 

ود تشخیص دهد که هیأت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی خ وظایف انجام ضمن بازرسان از یک هر که صورتی در - ۵۸ماده 

باشد باید مجمع عمومی را برای های مصوب مینامهها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آیینشده است و عملیات آن

 موضوعات موردنظر و اتخاذ تصمیم الزم دعوت نماید.رسیدگی به 

رکت با هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی ش معامالت - ۵۹ماده 

 شرکت برسد.

 های تعاونیاتحادیه -فصل هفتم 
های تهای تعاونی از عضویت شرکبینی شده در این فصل و ضوابط مربوط به تشکیل شرکتررات پیشمق اساس بر تعاونی اتحادیه - ۶۱ماده 

 شود.های تعاونی با یکدیگر تشکیل میاتحادیهتعاونی یا

 :شودمی تشکیل زیر منظور سه به تعاونی اتحادیه - ۶۱ماده 

ه ها کعضو و ایجاد هماهنگی و توسعه تعلیمات و حسابرسی آن هایاتحادیه تعاونی برای پیشرفت اداره امور و حفظ و حمایت تعاونی -اول 

 شوند.تدریج تشکیل میبه

 :شودمی تشکیل مرکزی و ایمنطقه شکل دو به هااتحادیه نوع این - ۱تبصره 

های ارت و هماهنگی تعاونیهای تعاونی مذکور در فصل دوم این قانون با نام اتحادیه تعاونی نظای برای هر یک از رشتهاتحادیه منطقه -الف 

 رشته مربوط در منطقه.

 های رشته موردنظر.اتحادیه مرکزی تعاونی -ب 

های تجاری و های مرکزی مذکور در این بند مجاز به انجام فعالیتای و یا اتحادیههای تعاونی نظارت و هماهنگی منطقهاتحادیه - ۲تبصره 

 نی عضو نیستند مگر در حدود انجام وظایف مندرج در این قانون.های تعاوها و اتحادیهاعتباری برای شرکت

و  ای(اتحادیه منطقههای تعاونی نظارت و هماهنگی )تعاونی عضو برای عضویت در اتحادیه هایشرکت طرف از که مبلغی از غیر - ۳تبصره 

ای برای عضویت در اتحادیه مرکزی به عنوان سرمایه باید پرداخت شود خدمات اتحادیه برای واحدهای عضو در های تعاونی منطقهاتحادیهیا

ن برای هر واحد عضو به تناسب تعداد اعضاء و یا درصدی از درآمد ساالنه آن در گیرد که میزان آای انجام میقبال حق عضویت ساالنه

 شود.میاساسنامه اتحادیه تعیین 
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ل حوزه عم -های عضو های تعاونی و یا اتحادیهاتحادیه تعاونی برای انجام امور اقتصادی و توسعه معامالت و عملیات بازرگانی شرکت -دوم 

 ود.شر موردبه تبعیت از مصالح اقتصادی و بازرگانی واحدهای عضو و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها تعیین میها در هنوع اتحادیه نیا

ای که معرف نوع کار و عملیات اتحادیه باشد به نام آن اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذکور در های تعاونی باید جملهدر این نوع اتحادیه

 گردد.در آن رعایت نمیاین قانون  ۲تبصره ماده 

اتحادیه تعاونی اعتباری که به تدریج برای انجام خدمات اعتباری موردنیاز واحدهای عضو با تأیید وزارت تعاون و امور روستاها و  -سوم 

 شود.ای و بر اساس مقررات فصل هشتم این قانون تشکیل میشورای پول و اعتبار به صورت منطقهموافقت 

 شود.عیناً به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منتقل می( ۱2موضوع ماده های تعاونی اعتباری مازاد درآمد ساالنه )یهحادات در - تبصره

 :است زیر شرح به هماهنگی و نظارت هایاتحادیه وظایف - ۶۲ماده 

 های عضو از طریق:ها و اتحادیهکمک به پیشرفت امور شرکت - ۱

آوری اطالعات مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات ای و جمعوسائل توسعه تعلیمات و ترویج تعاونی و آموزش حرفهفراهم کردن  -الف 

 و انتشارات الزم.

های عضو در امور اداری و سازمانی و مدیریت امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل چاپ ها و اتحادیهراهنمایی و کمک به شرکت -ب 

 های چاپی مشترک.دفاتر و اوراق و فرمو تهیه 

 های عضو به منظور اطمینان از اجرای مقررات این قانون و مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.ها و اتحادیهنظارت بر فعالیت شرکت - ۲

 های عضو.ها و اتحادیهایجاد هماهنگی و همکاری بین شرکت - ۹

 بینی الزم شده باشد.ها پیشتعاونی عضو در صورتی که در اساسنامه آنداوری و رفع اختالف بین واحدهای  - 2

 های عضو در صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها صالحیت اتحادیه را برای این کار تشخیص دهد.ها و اتحادیهحسابرسی شرکت - 1

 های مقرر در این قانون.شرکت در شوراها و کمیسیون - 0

های تعاونی مصرح در ها و مؤسسات دولتی و عمومی و سایر رشتهها با سازمانهای عضو در روابط آنها و اتحادیهکتدفاع از منافع شر - ۷

 این قانون.

 های کشور.ایجاد و بسط همکاری با سایر تعاونی - ۱

 های تعاونی سایر کشورها.ایجاد روابط با مؤسسات جهانی تعاون و اتحادیه - ۳

با های مرکزی تشکیل نشده است وزارت تعاون و امور روستاها )ارت و هماهنگی مناطق و یا اتحادیهنظ هایاتحادیه که زمانی تا - ۱تبصره 

 .داد خواهد انجام ها را در حدود امکانات خودهای تعاونی کارگری( وظایف این اتحادیهوزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت

این قانون فراهم نشده  0۱های تعاونی موضوع ماده ص وزارت تعاون و امور روستاها موجبات تشکیل اتحادیهتا زمانی که به تشخی - ۲تبصره 

گانه ههای ستوانند اتحادیه واحدی را برای انجام تمام یا قسمتی از وظایف اتحادیهشرکتهای تعاونی تهیه و توزیع در هر شهرستان میاست،

 دهند. این قانون تشکیل0۱مذکور در ماده 

 و هاشرکت تعاونی هایمعافیت و مزایا و عنوان از استفاده شرط منطقه هر در هماهنگی و نظارت هایاتحادیه تشکیل از پس - ۶۳ماده 

 حادیه نظارت و هماهنگی آن تشکیل شده است قبول عضویت آن اتحادیه خواهد بود.ات که ایرشته در های تعاونیاتحادیه

 :است زیر شرح به قانون این در مصرح هایاتحادیه مجامع در عضو هایشرکت رأی حق اعمال - ۶۴ماده 

 در اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی هر شرکت یا اتحادیه عضو یک رأی. - ۱

از تعداد  یشود هر شرکت به تعداد اعضاء و یا ترکیبهای اقتصادی و یا اعتباری تشکیل میدر اتحادیه تعاونی که به منظور تأمین هدف - ۲

 اعضاء و حجم معامالت خود با اتحادیه.

 عاون وت وزارت ندارند کافی تجهیزات و وسائل و مالی قدرت مختلف مناطق هماهنگی و نظارت تعاونی هایاتحادیه که زمانی تا - ۶۵ماده 

ها را فراهم خواهد تسهیل عملیات و فعالیت آنهای تعاونی کارگری( موجبات یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتامور روستاها )

 کرد.

 اعتبارات تعاونی -فصل هشتم 
 -ها و صنایع دستی صاحبان حرفه -کنندگان اعتبار های تعاونی مصرفوزارت تعاون و امور روستاها به تدریج با توسعه شرکت - ۶۶ماده 

های تعاونی روستایی و کشاورزی در هر منطقه تعاونی اقدامات عملیات شرکتها همچنین پیشرفت های تعاونی بازرگانی آنصیادان و اتحادیه

نی های تعاوهای مذکور و اتحادیهالزم را برای تشویق و کمک به تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری همان منطقه برای هر یک از انواع شرکت

ظایف مقرر در این ماده را وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد های تعاونی کارگری ودر مورد شرکتها فراهم خواهد کرد.بازرگانی آن

 داد.
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توانند با تصویب مجمع عمومی و با توجه به مقررات مربوط و موافقت وزارت تعاون و امور روستاها ی تعاونی روستایی میهااتحادیه - ۱تبصره 

سازمان ترویج و  -سازمان تعاون مصرف شهر و روستا  -روستایی ایران سازمان مرکزی تعاون  -قسمتی از سهام بانک تعاون کشاورزی 

 های دولتی را خریداری نمایند.های غیر کشاورزی و سایر شرکتتوسعه فعالیت

اخت ردها پسهم خود را به آنهای تعاونی روستایی صاحبتواند اعتبارات موردنیاز اتحادیهسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می -۲تبصره 

 .دینما

 شورک خصوصی هایبانک از یک هر به خود موردنیاز اعتبار تأمین برای توانندمی توزیع و تهیه تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت - ۳تبصره 

امور روستاها عاون و امور روستاها اعالم نمایند. وزارت تعاون و ت وزارت به را معامله طرف بانک نام مکلفند صورتی چنین و در کنند مراجعه

 ها نظارت خواهد نمود.های مزبور در بانکها و اتحادیههای شرکتبر اخذ وام یا اعتبار و همچنین بر تودیع سپرده

های تعاونی کشاورزی و روستایی با تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی در هر منطقه تعاونی سهام اتحادیه - ۶۷ماده 

اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی منطقه در  حساب به هاآن سرمایه از قسمتی عنوان به ایران کشاورزی عاونمنطقه در بانک ت

های تعاونی کشاورزی و شود و از آن پس اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی منطقه به جای اتحادیهمیبانک مذکور منتقل 

 سهم در بانک تعاون کشاورزی ایران خواهد بود.روستایی همان منطقه صاحب

ام شود مجاز به انجای تعاونی اعتباری به تبعیت از مقررات و ضوابطی که وسیله بانک تعاون کشاورزی ایران تهیه میهاتحادیه - ۶۸ماده 

ه توانند بهای عضو خواهند بود و میها و اتحادیهبرای پیشرفت معامالت و توسعه عملیات اقتصادی و بازرگانی شرکت یاعتبار اتیعمل

های سپرده باز های تعاونی عضو خود در منطقه حسابسهم و اتحادیههای صاحبایران فقط برای شرکت ینمایندگی بانک تعاون کشاورز

انداز و سپرده به نمایندگی بانک رفاه کارگران مجاز خواهد بود و این قبیل کارگری قبول پس یاعتبار یهای تعاونکنند. در مورد اتحادیه

 تبعیت از مقررات و ضوابطی که وسیله بانک رفاه کارگران تعیین خواهد شد اقدام خواهد کرد.ها برای انجام عملیات اعتباری به اتحادیه

 صنایع و هاحرفه صاحبان - اعتبار - کنندگانمصرف تعاونی هایشرکت انواع از یک هر برای اعتباری تعاونی اتحادیه که مادام - ۶۹ماده 

ها در های بازرگانی آنها و اتحادیهر یک منطقه تشکیل نشده باشد این نوع شرکتد هاآن بازرگانی تعاونی هایاتحادیه و ادانیو ص دستی

الزم  ها و تأسیساتاستفاده از اعتبارات مورد لزوم به منظور توسعه معامالت و عملیات بازرگانی خود و ایجاد ساختمان یتوانند برامنطقه می

مکان بانک تعاون کشاورزی ایران و به میزان اعتباراتی که همه ساله به وسیله مجمع عمومی سردخانه با توجه به ااز قبیل فروشگاه، انبار،

شود از اعتبارات آن بانک استفاده کنند. نسبت به تأمین اعتبارات گونه معامالت در سراسر کشور اختصاص داده میاین بانک برای انجام این

 انک رفاه کارگران در حدود امکان اقدام الزم خواهد کرد.ب یکارگر یهای تعاونها و اتحادیهموردنیاز شرکت

 رایب ایران کشاورزی تعاون بانک اعتبارات ماده، این در مذکور هایاتحادیه و هاشرکت از اعتباری تعاونی هایاتحادیه تشکیل با - تبصره

 عتباری مربوط اعطاء خواهد شد.ا تعاونی هایاتحادیه طریق از منحصراً هاآن بازرگانی عملیات و معامالت پیشرفتامور و  توسعه

 باراعت ایران کشاورزی تعاون بانک از که تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت یا و اعتباری تعاونی هایاتحادیه بانکی عملیات کلیه - ۷۱ماده 

ان انجام انک تعاون کشاورزی ایرب هاینمایندگی یا و هاشعبه وسیله به غیره و وجوه وانتقالنقل و بانکی هایافتتاح حساب قبیل از گیرندمی

 خواهد شد.

 دموجو بانکی و اعتباری مؤسسات از اول مرحله در اعتباری شرایط تساوی با استقراض منظور به مکلفند تعاونی هایشرکت - ۷۱ماده 

 انند با تأیید نماینده وزارتتومی نمایند تأمین را خود احتیاجات مؤسسات گونهاین از نتوانند چنانچه و نمایند تحصیل را احتیاجات خود

 های کارگری( از سایر منابع استقراض نمایند.تعاون و امور روستاها )یا نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونی

ره کمیت و دربا اطالعاتی بار یک ماه شش هر مکلفند ورزندمی مبادرت اعتبارات اعطای به که تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت - ۷۲ماده 

کیفیت اعتبارات خود بر اساس صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها تهیه خواهد نمود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند و در مورد 

 های کارگری صورت مزبور برای وزارت کار و امور اجتماعی ارسال خواهد شد.تعاونی

  

 های تعاونی کشاورزی و روستاییشرکت -فصل نهم 

 عسل زنبور - ابریشم کرم دهندگانپرورش - پروراندام - دامداران - باغداران - کشاورزان مشارکت با کشاورزی تعاونی شرکت - ۷۳ماده 

 :شودمی تشکیل زیر مقاصد از قسمتی یا تمام برای کشاورزی کارگران یا و روستایی و محلی صنایع در شاغل روستائیان و -ماهی -

 انداز و سپرده اعضاء به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران.قبول پس - ۱

ها و خوراک ای اعضاء همچنین تهیه وسائل و علوفه دامخرید و تهیه مواد و وسائل مورد احتیاج مصرف شخصی و خانوادگی یا حرفه - ۲

 وسائل دیگری از این قبیل.طیور و 
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 ونقل و یا فروش محصول اعضاء.بندی، حملبندی و بستهطبقه -تبدیل  -نگاهداری  -آوری عملیات جمع انجام - ۹

ایل تهیه وس -ها آالت کشاورزی و استفاده مشترک از آنای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشینانجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه - 2

تأمین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضاء با رعایت قانون ملی شدن منابع  -مسکن  ونقل برای استفاده اعضاء و تهیهحمل

تلقیح  -ایجاد شبکه تلفن  -وسائل بهداشتی و بهداری و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک، توزیع نیروی برق بینیآب، پیش

 انی.ها و مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیومصنوعی دام

 برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری.بهره - 1

 های موردنیاز اعضاء.تأمین اعتبارات و وام - 0

 برای بشوند یا شده زمین صاحب ارضی اصالحات مقررات و قوانین موجب به که زارعینی مشارکت با روستایی تعاونی هایشرکت - ۷۴ماده 

 .شوندمی تشکیل ۷۹ ماده بندهای در مقاصد مندرج

 ستیها حداکثر از باری اشتغال دارند و میزان مالکیت آنباغد یا زراعت به روستایی تعاونی هایشرکت عمل حوزه در که دیگری زارعین - ۱تبصره 

 یتوانند به عضویت شرکت تعاونهای تعاونی با موافقت هیأت مدیره شرکت میهکتار تجاوز ننماید و همچنین ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکت

 آن حوزه درآیند. ییروستا

ت مجاز به انجام مبادالهای تعاونی روستایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادالت مرزی و به شرط تجویز اساسنامه شرکت -۲تبصره 

 باشند.عضو و غیر عضو ساکن در حوزه عمل شرکت می یبرا یمرز

توانند با کسب اجازه از ها رفع حوائج اعتباری اعضاء است میهای تعاونی کشاورزی و یا روستایی که از جمله مقاصد آنشرکت - ۷۵ماده 

و غیر اعضاء در حوزه فعالیت شرکت های سپرده برای اعضاء کشاورزی ایران حسابوزارت تعاون و امور روستاها به نمایندگی بانک تعاون 

 باز کنند.

 حاصل از معامالت اعتباری برگشتی مازاد باشند اعتباری عملیات انجام به مجاز که روستایی یا و کشاورزی تعاونی هایشرکت در - ۷۶ماده 

 شود.نتقل میحساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت معیناً به

 شکیلت آینده در یا و اندشده تشکیل قانون این تصویب از قبل تا که روستایی یا کشاورزی تعاونی هایاتحادیه اساسنامه در - ۷۷ماده 

وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج تغییرات متناسب  تشخیص با خود عضو هایشرکت به اعتبار پرداخت همچنین ،نظارت یبرا شوندمی

 با این قانون داده خواهد شد.

  

 های تعاونی صیادانشرکت -فصل دهم 

 کیلتش زیر مقاصد از قسمتی یا و تمام برای آبزیان سایر و ماهی صیادان عضویت با که است شرکتی صیادان تعاونی شرکت - ۷۸ماده 

 :شودمی

 ها و تهیه وسائل و ادوات صید.جمعی برای اعضای شرکت از قبیل ساخت و تعمیر قایق تدارک خدمات - ۱

 صید ماهی و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید. - ۲

 تأسیس فروشگاه. - ۹

 پرداخت مساعده به صیادان. - 2

 ای و خانوادگی صیادان.های حرفهتهیه وسائل و تأمین نیازمندی - 1

ت شود تحهای سهامی شیالت ایران و شیالت جنوب ایران تشکیل شده یا میتعاونی که به وسیله صیادان شرکتهای شرکت -۱تبصره 

های نامبرده در این مورد احتیاج به کمک وزارت تعاون های مذکور در فوق خواهند بود و در صورتی که شرکتشرکت ینظارت و سرپرست

 وزارت اعالم خواهند کرد.و امور روستاها داشته باشند مراتب را به آن 

 ادالتمب انجام به مجاز اساسنامه، تجویز شرط به و مرزی مبادالت به مربوط مقررات و قوانین رعایت با صیادان تعاونی هایشرکت - ۲تبصره 

 .باشندمی شرکت عمل حوزه در ساکن عضو غیر و عضو یبرا یمرز

 کنندگانهای تعاونی مصرفشرکت -فصل یازدهم 
 نینهمچ آنان هایخانواده و اعضاء هاینیازمندی تأمین منظور به مصرفی کاالهای انواع تهیه برای کنندگانمصرف تعاونی شرکت - ۷۹ماده 

 شود:ل میتشکی آن امثال و زیر خدمات از قسمتی یا تمامانجام  یبرا

 تهیه آب مشروب. - ۱

 تأمین وسائل توزیع گاز. - ۲
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 تأمین وسائل توزیع برق. - ۹

 خدمات بهداشتی و درمانی. - 2

 ونقل.تدارک وسائل حمل - 1

 ها.ها و رستورانایجاد باشگاه - 0

 ها.تأسیس انواع آموزشگاه - ۷

بینی کرد که معادل نصف مازاد برگشتی حاصل از معامالت با غیر عضو در صورت تقاضای او توان پیشدر اساسنامه شرکت می - ۸۱ماده 

سهام شرکت با داشتن شرایط عضویت برای این منظور اختصاص یابد که در این صورت بقیه مازاد برگشتی طبق مقررات این  دیخر یبرا

 شود.قانونی غیرقابل تقسیم منتقل می رهیقانون به حساب ذخ

 های تعاونی مسکنشرکت -فصل دوازدهم 
 :شودمی تشکیل زیر مندرج امور از قسمتی یا تمام برای مسکن تعاونی شرکت - ۸۱ماده 

ها نقداً یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد ها و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری خانهتهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمان - ۱

 مورد استفاده مشترک آنان.تأسیسات عمومی 

 خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضاء نقداً و یا با اقساط. - ۲

 واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاء. - ۹

 ها.های متعلق به آنمهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت در ساختمان -کشی انجام خدمات نقشه - 2

رارت های تهویه و حاهکشی و ایجاد دستگکشی و سیمکشی و کابلهای ملکی اعضاء و یا اقدامات مربوط به لولهانجام تعمیرات ساختمان - 1

 مرکزی.

 ها و تأسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط.نگاهداری و اداره ساختمان - 0

تعاون  توزار تشخیص به هاآن وسیله به سازیآپارتمان و سازیخانه امر موجه علل به بنا که مسکن تعاونی هایشرکت از دسته آن - تبصره

های بدون استفاده از معافیتهای خریداری شده )توانند در مورد واگذاری زمینو امور روستاها میسر نباشد با تصویب مجمع عمومی می

 قانون( به اعضا یا فروش و یا تبدیل آن اقدام نمایند. نیا ۱۱1موضوع ماده 

 :از عبارتند مسکن تعاونی هایشرکت اعتباری و مالی منابع - ۸۲ماده 

 سرمایه و ذخایر شرکت. - ۱

 انداز اعضاء برای تهیه مسکن.پس - ۲

های مصوب ساالنه آن بانک و اعتباراتی که بدین اعتبارات بخش دولتی شامل: قسمتی از اعتبارات بانک رهنی ایران در حدود برنامه - ۹

 های عمرانی از طریق بانک رهنی ایران.عتبارات از محل برنامهتواند در اختیار آن بانک قرار دهد و امنظور بانک مرکزی ایران می

 شود.ها گذاشته میسایر منابع اعتباری که به وسیله اشخاص و مؤسسات در اختیار این نوع شرکت - 2

یز منابع مالی و های تعاونی کارگری مسکن عالوه بر منابع مالی و اعتباری مذکور در این ماده بانک رفاه کارگران ندر مورد شرکت - 1

 نماید.ها تأمین میاعتباری الزم را برای این شرکت

های ساختمانی ها تا هشتاد درصد هزینه طرحبا تسهیالت الزم در نرخ بهره و شرایط پرداخت وام 1و  ۹اعتبارات مذکور در بندهای  - تبصره

 شود.های تعاونی مسکن به متقاضی اعتبار اعطاء میشرکت

بینی شده است برای غیر عضو ممنوع در شرکت تعاونی مسکن انجام معامالت و ساختمان و تمام اقداماتی که در اساسنامه پیش - ۸۳ماده 

 است.

 های تعاونی اعتبارشرکت -فصل سیزدهم 
ا وزارت یامور روستاها ) و تعاون وزارت وسیله که اینامهآیین مقررات طبق مختلف شغلی هایگروه افراد بین اعتبار تعاونی شرکت - ۸۴ماده 

های کارگری( تهیه خواهد شد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید برای مقاصد زیر تشکیل کار و امور اجتماعی در مورد تعاونی

 شود:می

 های مختلف منحصراً برای اعضاء شرکت.باز کردن حساب سپرده - ۱

 رکت.پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای ش - ۲

 انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات. - ۹

 .گرددمی منتقل شرکت تقسیم غیرقابل قانونی ذخیره حساب به عیناً برگشتی مازاد اعتبار تعاونی شرکت در - ۸۵ماده 

 شرکت تعاونی اعتبار مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیر عضو نیست. - ۱0ماده 
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 هاهای تعاونی آموزشگاهشرکت -چهاردهم فصل  
ررات مق عملی آموزش منظور به آموزشی مراکز دانشجویان یا آموزاندانش عضویت با که است شرکتی هاآموزشگاه تعاونی شرکت - ۸۷ماده 

 :شودمی تشکیل زیر مقاصد از قسمتی یا تمام برای تعاون اصول تعمیم و تعاونی هایشرکت

 انداز.به پس تشویق اعضاء - ۱

 ایجاد فروشگاه و تهیه وسائل تحصیلی و مصرفی اعضاء. - ۲

 ایجاد رستوران و کافه برای استفاده اعضاء. - ۹

 تدارک وسائط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضاء. - 2

 تأسیس باشگاه و تهیه وسائل تفریحات سالم برای استفاده اعضاء. - 1

 ضاء.تدارک وسائل بهداشتی و درمانی اع - 0

 خرید مصنوعات و کارهای دستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن. - ۷

 معلمان و مربیان هدایت و راهنمایی با است قانونی سن از کمتر هاآن آموزاندانش سن که هاییآموزشگاه تعاونی هایشرکت - ۸۸ماده 

 .شودمی تشکیل

وپرورش و علوم و آموزش عالی تنظیم و پس های آموزشاز طرف وزارتخانه ۱۱و  ۱۷های تعاونی مذکور در مواد نامه شرکتآیین -۱تبصره 

 شود.های کشور به مورد اجرا گذارده میشورای عالی هماهنگی تعاونی بیاز تصو

و مدیرعامل انتخاب هیأت مدیره و بازرسان  نحوه همچنین و اساسنامه در تغییر گونه هر و هاآموزشگاه تعاونی هایشرکت ثبت - ۲تبصره 

 این ماده خواهد بود. ۱نامه مذکور در تبصره و تقسیم مازاد برگشتی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و مشمول مقررات آیین

شعبه یا نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران و در صورت وجود نداشتن  نیترکیونی آموزشگاهی حسابی در نزدتعا شرکت هر - ۸۹ماده 

های شرکت و دریافت و پرداخت سپرده یباز خواهد کرد و کلیه عملیات مال ترین بانک دولتیاین بانک در محل در نزدیک یندگینما ایشعبه 

 اعضاء باید به وسیله آن بانک انجام شود.

  
  

 های تعاونی کارشرکت -فصل پانزدهم 
ار شرکت اختی در را خود کار نیروی که افرادی عضویت با خدمات انجام یا کاال تولید منظور به که است شرکتی کار تعاونی شرکت - ۹۱ماده 

 شود.گذارند تشکیل میمی

 کی هر وسیله به شده انجام کار ساعات یا کار محصول ارزش تناسب به ساالنه درآمد از برگشتی مازاد کار تعاونی هایشرکت در - ۹۱ماده 

 .شودمی میاعضاء تقس از

  

 ها و صنایع دستیهای تعاونی صاحبان حرفهشرکت -فصل شانزدهم 
ای اعضاء و یا ساخت و تغییر شکل ها و صنایع دستی برای تهیه مواد اولیه و وسائل موردنیاز حرفهشرکت تعاونی صاحبان حرفه - ۹۲ماده 

 شود.ی تشکیل میها و صنایع دستها بین صاحبان حرفهمربوط و عملیات تکمیلی صنایع مذکور و یا فروش آنکاالی 

 مکن است برای تهیه کاالی موردنظر از وسائل ماشینی کمکی نیز استفاده کند.م حرفه صاحب یا و دستی صنعتگر - تبصره

  

 آزاد مشاغل صاحبان و های تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیعشرکت -فصل هفدهم 
 شود:یک گروه از صنعت برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میشرکت تعاونی صنایع کوچک با عضویت صاحبان صنایع  - ۹۳ماده 

 تهیه مواد اولیه موردنیاز. - ۱

 ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصوالت ساخته شده. - ۲

 تولید وسائل و ابزار مورد احتیاج مشترک اعضاء. - ۹

 های تعمیراتی و نگاهداری.ایجاد گروه - 2

 های مشترک.ریزیبرنامهتحقیق و  - 1

 تهیه وسائل توزیع و انجام خدمات بازاریابی. - 0
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واحدهای صنفی از یک صنف که هر یک مستقیماً  ایشرکت تعاونی تهیه و توزیع و یا صاحبان مشاغل آزاد با عضویت افراد و  - ۹۴ماده 

 شود:خود باشند و یا صاحبان مشاغل از یک گروه برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می یمباشر واحد کسب

ونقل به منظور بهبود وضع اقتصادی و فنی تهیه وسائل و تدارک انواع خدمات وابسته به کسب یا شغل و ایجاد انبار و وسائل حمل - ۱

 های واحدهای عضو.اعضای شرکت و فعالیت

 یات مقدماتی و یا تبدیل کاالی موردنظر.انجام عمل - ۲

 تهیه کاال به منظور توزیع آن بین اعضاء. - ۹

 ادغام -فصل هیجدهم 

 شرطی هب دیگر تعاونی اتحادیه یا و شرکت هر با فصل این مقررات به توجه با تواندمی تعاونی اتحادیه هر یا و تعاونی شرکت هر - ۹۵ماده 

 .شود ادغام باشند مشابه عملیات وها هدف دارای و نوع کیاز  که

العاده هر دو شرکت یا اتحادیه همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد. پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق - ۹۶ماده 

ای از مصوبات مجمع عمومی هر دو شرکت یا اتحادیه برای تمام اعضاء و بستانکاران هر دو شرکت یا اتحادیه همچنین نماینده وزارت نسخه

 ۲1شود و به ترتیب مذکور در ماده های تعاونی کارگری( فرستاده مییا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتاها )تعاون و امور روست

 گردد.میاین قانون برای اطالع عموم آگهی 

 بدهکار و نماینده وزارت اتحادیه یا شرکت به را خود نظر ادغام آگهی نشر تاریخ از ماه دو مدت تا توانندمی بستانکاران از یک هر - تبصره

 های تعاونی کارگری( اعالم دارد.یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتتعاون و امور روستاها )

 با همراه هااتحادیه یا هاشرکت از یک هر العادهفوق عمومی مجمع انعقاد تاریخ از هفته دو ظرف باید ادغام تصمیم از اینسخه - ۹۷ماده 

ای از آگهی ادغام که به شرح ها و مطالبات آن و گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه شود و نسخهترازنامه و صورت بدهی نیآخر

 های تعاونی کارگری( ارسال شود.یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتمنتشر شده است برای وزارت تعاون و امور روستاها ) ۳0ماده 

تواند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتباً ها در صورتی که با تصمیم ادغام مخالف باشد میها یا اتحادیهاعضاء شرکت از یک هر - ۹۸ماده 

های تعاونی کارگری( اعالم یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتمربوط همچنین وزارت تعاون و امور روستاها ) هیاتحاد ایبه شرکت 

 دارد.

های تعاونی کارگری( با وصول تصمیم ادغام از هر دو یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتت تعاون و امور روستاها )وزار - ۹۹ماده 

ها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو شرکت و یا اتحادیه و همچنین شرکت یا اتحادیه همراه با آخرین ترازنامه و صورت ریز مطالبات و بدهی

ستانکاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ظرف دو ماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام به هر دو شرکت یا نظرات ب

 خواهد داشت.اتحادیه اعالم 

 بیتصو را ادغام( ریکارگ تعاونی هایشرکت مورد در اجتماعی امور و کار وزارت یاروستاها ) امور و تعاون وزارت که صورتی در - ۱۱۱ماده 

نکند تصمیم ادغام در هر دو شرکت یا اتحادیه منتفی است. موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تصفیه 

بینی شود همچنین تعداد اعضای مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقیمانده و ها در هر دو شرکت یا اتحادیه پیشبدهی

 های آن باشد.ها و برنامهبعد از ادغام کافی برای انجام هدف ا اتحادیهسرمایه شرکت ی

العاده فوق عمومی مجمع دعوت به اقدام ماه یک ظرف مربوط هایاتحادیه یا هاشرکت مدیره هایهیأت ادغام با موافقت صورت در - ۱۱۱ماده 

 .نمود خواهند ادغام برای هااتحادیه یا هاشرکت مشترک

 ازرسب و مدیره هیأت انتخاب همچنین ادغام از بعد اتحادیه یا شرکت سرمایه تعیین به نسبت مشترک العادهفوق عمومی مجمع - ۱۱۲ماده 

 نامه اجرایی این قانون اقدام الزم به عمل خواهد آورد.طبق آیین بر بازرسان یا

 مخالفت مقرر مهلت ظرف باید گردند مستعفی هاتعاونی عضویت از و باشند مخالف آن آگهی انتشار و ادغام تصمیم با که اعضایی - ۱۱۳ماده 

 داخت نماید.پر نقداً ماه یک ظرف حداکثر را هاآن سهام بهای است مکلف مربوط اتحادیه یا شرکت. دارند اعالم را کتباً خود

 اتحادیه یا شرکت اعضاء فهرست با همراه را مشترک العادهفوق عمومی مجمع مصوبات جدید اتحادیه یا شرکت مدیره هیأت - ۱۱۴ماده 

 وزارت ای) روستاها امور و تعاون وزارت اطالع برای است مقرر قانون این سوم فصل در که ترتیبی به است شده حاصل که یراتییو تغ جدید

 های تعاونی کارگری( و انعکاس در دفاتر ثبت ارسال خواهد داشت.در مورد شرکت یار و امور اجتماعک

 هایاتحادیه یا هاشرکت بدهی و دارایی مجموع از بود خواهد عبارت جدید اتحادیه یا شرکت بدهی و دارایی ادغام عمل انجام با - ۱۱۵ماده 

 است. ه بازپرداخت شدهک سهامی و مطالبات وضع از پساز ادغام  قبل

 بود خواهد مقرراتی موجب به دیگر روستایی تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت در روستایی تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت ادغام - ۱۱۶ماده 

 .شد خواهد گذاشته اجرا مورد به و تهیه روستاها امور و تعاونوزارت  لهیوس که
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 های تعاونیمالیات شرکت -فصل نوزدهم 
 شرکت مالیات نام به ۱6۱ قانون این در مقرر هایمعافیت رعایت با تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت مالیات مشمول درآمد از - ۱۱۷ماده 

 :شد خواهد عمل زیر ترتیب به بقیه به نسبتو  شودیم وصول

کت برای تقسیم بین اعضای شردار شرکت یا اتحادیه به عنوان سود سهام نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صالحیت - ۱

 شود پس از وضع مبلغی معادل شش درصد سرمایه منظور شده در آخرین ترازنامه شرکت به نرخ پانزده درصد.داده می صیتخص

دار شرکت یا اتحادیه به عنوان مازاد برگشتی برای تقسیم بین اعضاء نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صالحیت - ۲

 شود پس از وضع پنج هزار ریال در مورد هر عضو به نرخ پانزده درصد.داده می صیتخص شرکت

 نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد. - ۹

 .بود نخواهد هفدهم فصل موضوع تعاونی هایشرکت برگشتی مازاد و سهام سود شامل ۲ و ۱ بندهای موضوع معافیت - ۱تبصره 

 پرداخت شودمی تحویل شرکت به که اعضاء به متعلق کشاورزی محصول بهای بابت کشاورزی تعاونی هایشرکت که وجوهی - ۲تبصره 

 شمولم درآمد محاسبه در وجوه این. بود نخواهد شرکت مالیات مشمول باشد برگشتی مازاد یا پرداخت پیش عنوان به اینکه ازاعم  کنندیم

 عضو منظور خواهد شد. یکشاورز مالیات

 مالیات محاسبه موقع و وصول عضو هایشرکت مالیاتی الحسابعلی عنوان به هااتحادیه سهام سود و برگشتی مازاد مالیات - ۳تبصره 

 .شد خواهد مسترد دریافتی اضافه و منظور پرداختی یهاالحسابیشرکت عل

 بر سهام معافند.تم حق پرداخت از تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت - ۱۱۸ماده 

 شده منظور اتحادیه یا شرکت دفاتر در که قانون این ۱1 ماده ۲ و ۱ بندهای موضوع ذخائر تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت در - ۱۱۹ماده 

 .شودمی محسوب نهیجزء هز است

 های تعاونی از پرداخت دهلیه اتحادیهک و صیادان - روستایی و کشاورزی - اعتبار - مسکن - کنندگانمصرف تعاونی هایشرکت - ۱۱۱ماده 

 این قانون معافند. ۱6۷مالیات موضوع صدر ماده درصد 

های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از درآمد شرکت - ۱۱۱ماده 

و  مسکن و اعتبار -های تعاونی کارگری مصرف و امور روستاها با بانک عمران باشند همچنین شرکت وزارت تعاون یاینکه تحت سرپرست

ها به طور کلی از پرداخت مالیات های آنها و اتحادیههای تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاهشرکت نیها همچنهای آننیز اتحادیه

 باشند.معاف می

 و هاشرکت شامل است شده شناخته معافیت مشمول مستقیمهای مالیات قانون طبق که هاییفعالیت کلیه درآمد معافیت - ۱۱۲ماده 

 اشتغال داشته باشند نیز خواهد بود. هاتیفعال همان به که های تعاونیاتحادیه

 آن اصالحیه و مستقیمهای مالیات قانون ۱0۷ و ۱00 مواد موضوع اضافیهای مالیات پرداخت از تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت - ۱۱۳ماده 

 .باشندمی معاف

های قانون مالیات 21مالیات بهره تابع مقررات ماده  لحاظ از مسکن تعاونی هایشرکت و اعتبار تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت - ۱۱۴ماده 

 خواهند بود. ۱۹21مصوب اسفند  میمستق

ها مشمول مقررات مالیات بر درآمد های تعاونی مسکن به اعضاء آنواحدهای مسکونی از طرف شرکتانتقاالت قطعی و اجاره  - ۱۱۵ماده 

الرأس درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مزبور تعیین های مستقیم نخواهد بود لکن در موارد تشخیص علیامالک قانون مالیات

 خواهد شد.

های کارگری و در مورد تعاونیهای تعاونی نماینده وزارت تعاون و امور روستاها )اتی شرکتسیدگی به اختالفات مالیر مورد در - ۱۱۶ماده 

های مستقیم در کمیسیون تشخیص شرکت قانون مالیات ۲22ماده ( ۹وزارت کار و امور اجتماعی( به جای نماینده موضوع بند ) ندهینما

ب آورد ضرائهایی که به عمل میکند و رسیدگیاجع قانونی مربوط کسب میمجاز است با توجه به اطالعاتی که از مر ونیسیکند. کممی

 های تعاونی تعدیل کند.ها و اتحادیهمالیاتی مصوب را در مورد شرکت

و امور روستاها و  تعاون وزارت نماینده تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت مالیاتی بقایای به مربوط اختالفات به رسیدگی مورد در - ۱۱۷ماده 

 در مستقیم هایمالیات قانون ۹۱۱ ماده کارگری نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به جای نماینده مذکور در بند پ یهایدر مورد تعاون

 .کندمیاختالف شرکت  حل کمیسیون

 مصوب مستقیم هایمالیات قانون در که قبیل هر از تعاونی هایشرکت به راجع مالیاتی هایمعافیت به مربوط مقررات کلیه - ۱۱۸ماده 

 .شودمی ملغی است شده منظور آن هیو اصالح ۱۹21 اسفند
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 های تعاونیها و اتحادیهزیان، انحالل و تصفیه شرکت -فصل بیستم 
د و غیرقابل تقسیم تأمین نمایتواند زیان ساالنه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی ی میتعاون اتحادیه یا شرکت - ۱۱۹ماده 

یم بعدی شرکت یا اتحادیه را تقس یهاتواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم، درآمد سالنمی

 کند.

 شود:ای تعاونی در موارد زیر منحل میهاتحادیه و هاشرکت - ۱۲۱ماده 

 العاده.امه عملیات مقدور و یا صالح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوقکاهش سرمایه به میزانی که اد - ۱

 ای که به موجب اساسنامه، شرکت برای انجام آن تأسیس شده است.اتمام برنامه - ۲

 العاده.تصمیم مجمع عمومی فوق - ۹

ور که وزارت تعاون و ام ییهادر مهلت عالیت آنیا تعطیل و عدم فعدم تطبیق عملیات شرکت یا اتحادیه با اساسنامه و مقررات قانونی و  -2

 دارد.های تعاونی کارگری( مقرر مییا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتروستاها )

 و کار وزارت یا روستاها امور و تعاون وزارت باشد نداشته فعالیتی اتحادیه یا شرکت ۹ و ۱ بندهای در مذکور علل به که صورتی در - تبصره

العاده درباره انحالل شرکت یا اتحادیه و تعیین گری، به جانشینی مجمع عمومی فوقکار هایاتحادیه و هاشرکت مورد در یامور اجتماع

العاده حکم در مواردی نیز که شرکت یا اتحادیه طبق تصمیم مجمع عمومی فوق نیآن به ثبت محل اقدام خواهد نمود. اهیأت تصفیه و اعالم 

به تشخیص وزارت مذکور نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا  هییده ولی هیأت تصفیه تعیین نشده و یا اینکه هیأت تصفمنحل گرد

 خواهد شد.

وزارت تعاون و امور روستاها پیشنهاد انحالل شرکت یا اتحادیه مربوط را به شورای رسیدگی  ۱۲6ماده  1در موارد مذکور در بند  - ۱۲۱ماده 

العاده بینی شده در مجمع عمومی عادی و فوقها خواهد داد و تا اعالم نظر آن شورا دارای کلیه اختیارات پیشدر اختالفات تعاونی یرو داو

 های خالف قانون شرکت یا اتحادیه مربوط خواهد بود.از عملیات و فعالیت یریبرای جلوگ

ها مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها شورای رسیدگی و داوری در اختالفات تعاونی - ۱۲۲ماده 

روز از  ۱1مراتب را به شرکت یا اتحادیه موردنظر اعالم نماید تا در صورتی که به نظر آن وزارت اعتراض داشته باشد دالیل خود را ظرف 

 شورا کتباً ارسال دارد.تاریخ وصول اخطار 

 وزارت پیشنهاد وصول تاریخ از ماه دو ظرف حداکثر را خود رأی است مکلف هاتعاونی اختالفات در داوری و رسیدگی شورای - ۱۲۳ماده 

 االجرا است.صادر نماید، آراء صادره قطعی و الزم انحالل مورد در روستاها و امور تعاون

 تاهاروس امور و تعاون وزارت اتحادیه یا شرکت انحالل بر مبنی هاتعاونی اختالفات در داوری و رسیدگی شورای تصمیم ابالغ با - ۱۲۴ماده 

 ز اداره ثبت خواهد کرد.ا را اتحادیه یا شرکت ثبت لغو درخواست و کرده تصفیه هیأت تعیین و آنبه انحالل  اقدام

 :است زیر شرح به تقدم رعایت با هاآن دارایی محل از تعهدات پرداخت اتحادیه یا شرکت تصفیه در - ۱۲۵ماده 

 شرکت یا اتحادیه. یهایپرداخت بده - ۱

 یمتقس غیرقابل ذخیره حساب از تصفیه پرداخت سهام اعضاء حداکثر به میزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده - ۲

 .باشد شتریشرکت ب

 ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم برای اقدامات مقرر طبق این قانون.انتقال مانده تصفیه به حساب  - ۹

های سهامی بینی نشده است بر اساس مقررات قانون شرکتونی در مواردی که در این قانون پیشتعا اتحادیه یا شرکت امور تصفیه - تبصره

 خواهد گرفت. انجام

 هامجازات –فصل بیست و یکم 
 یهااساسنامه و قانون این در مقرر اصول خالف بر تیسوءن با که صورتی در مدیرعامل و بازرسان و مدیره هیأت اعضاء از یک هر - ۱۲۶ماده 

مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت گردد عالوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد 

 شد.

 تا ماه سه از تأدیبی حبس به بدهد واقع خالف گزارش عمومی مجمع به مدیرعامل و بازرسان و مدیره هیأت اعضاء از یک هر - ۱۲۷ماده 

 زای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ج ایماه  شش

 درامانتانتیخ مرتکب تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت کارکنان یا و بازرسان یا مدیره هیأت اعضای یا عامل مدیران از یک هر - ۱۲۸ماده 

 شود.قانون مجازات عمومی محکوم می ۲2۱ر مجازات مقرره در ماده حداکث به گردد اتحادیه یا شرکت اموال ومورد وجوه  در

ها و مؤسسات وابسته به دولت که برحسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد رسیدگی به اتهام هر یک از کارکنان سازمان - تبصره

 های تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.ها یا اتحادیهمداخله در اداره امور شرکت ای
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ماه تا یک  0ه درباره نتیجه حسابرسی شرکت یا اتحادیه تعاونی گزارش خالف واقع بدهند به حبس تأدیبی از حسابرسانی ک - ۱۲۹ماده 

 شوند.سال محکوم می

 وارد خسارت شرکت به عامداً است آن عضو که شرکتی با معامله در تعهد انجام عدم با که تعاونی هایشرکت اعضای از یک هر - ۱۳۱ماده 

خسارت به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در مورد این ماده تعقیب با گذشت  جبرانعالوه بر  کند

 شود.میمدعی خصوصی موقوف 

 مراحل تمام در قانون این در شده بینیپیش یهاجرم از ناشی خسارات مطالبه و مجرمین تعقیب در روستاها امور و تعاون وزارت - ۱۳۱ماده 

 باشد.از هزینه دادرسی معاف می یدگیرس

 .آمد خواهد عمل به نوبت از خارج مذکور دعاوی به رسیدگی - تبصره

 اعالم مربوط اتحادیه یا شرکت به قضایی مراجع طرف از مراتب قانون این در مندرج جرائم مورد در فرخواستیک صدور از پس - ۱۳۲ماده 

  گردد.در شرکت یا اتحادیه برکنار می خود سمت از متهم صورت این در و شودمی

 

 های تعاونیها و سازمانوظایف وزارت تعاون و امور روستاها در مورد شرکت -فصل بیست و دوم

 امکانات با متناسب و تدریج به تعاونیهای سازمان و هاشرکت سرپرستی و نظارت و ارشاد برای روستاها امور و تعاون وزارت - ۱۳۳ماده 

 دار وظائف زیر است:عهده خود

 تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تأسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی. - ۱

 های تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان.ها و سازمانتربیت و تعلیم نیروی انسانی موردنیاز شرکت - ۲

 های تعاونی.ای ترویج و آموزش برای تفهیم و تعمیم اصول و روشهاجرای برنامه - ۹

ها که اساسی تعاونی یهاها و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نهایی در زمینه اجرای طرحتحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونی - 2

 شود.های دولتی و خصوصی تهیه میوسیله سایر سازمان

 ها.اداری و مالی در موارد الزم به منظور اداره صحیح تعاونیهای فنی و اعمال کمک - 1

های تعاونی و همچنین کمک به تنظیم ها و اتحادیهها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکتهای نمونه و فرمنامهتهیه اساسنامه و آیین - 0

 های تعاونی.ها و اتحادیههای استخدامی کارکنان موظف در شرکتنامهآیین

هایی است که در ها مخالف اصول تعاون و هدفهایی که با به کار بردن نام تعاون عملیات آنها و سازمانجلوگیری از فعالیت شرکت - ۷

 تصریح شده است.این قانون 

 هایهای تعاونی از طریق پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی تعاونیکلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمان یمشتعیین خط - ۱

 های تعاونی.های تعاونی کشور در رشتهاین قانون( و اجرای تصمیمات آن و هماهنگ کردن کلیه فعالیت ۲۹مندرج در فصل کشور )

 های تعاونی.ها و اتحادیهقوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکتنظارت بر اجرای این قانون و سایر  - ۳

های نظارت و کل به منظور کمک به تشکیل اتحادیه یهایها و فرماندارهای هر رشته در استانتشکیل تدریجی کنگره تعاونی - ۱6

 های مرکزی.هماهنگی مناطق و اتحادیه

د یع در حدوتوز و تهیه تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت امور اداره بر نظارت برای تواندمی االقتضاءعند روستاها امور و تعاون وزارت - تبصره

 بینی شده در این قانون به اتاق اصناف پایتخت نمایندگی بدهد.پیشمقررات

 

 تشکیالت و نظام تعاونی کشور -فصل بیست و سوم 
 شود:تعاونی نماینده آن رشته است که به شرح زیر تشکیل میهای اتحادیه مرکزی هر یک از رشته - ۱۳۴ ماده

 های کشاورزی و روستایی.اتحادیه مرکزی تعاونی - ۱

 های مصرف.اتحادیه مرکزی تعاونی - ۲

 های کار و پیشه.اتحادیه مرکزی تعاونی - ۹

 واهد بود:خ زیر شرح به کشور در تعاونی تشکیالت - ۱۳۵ماده 

 تعاونی:در هر منطقه  -الف 

 های مربوط به منظور توسعه عملیات اقتصادی.های تعاونی و اتحادیهانواع شرکت - ۱

 گانه.های سههای رشتهاتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی - ۲

 های اعتباری موضوع فصل هفتم این قانون.اتحادیه - ۹
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 سازمان اداری وزارت تعاون و امور روستاها. - 2

 مرکزی:تشکیالت تعاونی  -ب 

 سازمان مرکزی تعاون -۱

 سازمان مرکزی تعاون روستایی. -۲

 های کشور.شورای عالی هماهنگی تعاونی - ۹

 ها.شورای رسیدگی و داوری در اختالفات تعاونی -2

 بانک تعاون کشاورزی ایران. - 1

 های کار و پیشه.اتحادیه مرکزی تعاونی - 0

 و روستایی.های کشاورزی اتحادیه مرکزی تعاونی - ۷

 های مصرف.اتحادیه مرکزی تعاونی - ۱

های کشور که دبیرخانه و محل تشکیل جلسات آن در وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، به شورای عالی هماهنگی تعاونی - ۱۳۶ماده 

 گردد:وزیر تعاون و امور روستاها و با عضویت مقامات زیر تشکیل می استیر

 های کشاورزی و روستایی.مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیرئیس هیأت  -

 های مصرف.رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی -

 های کار و پیشه.رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی -

 رئیس بانک تعاون کشاورزی ایران. -

 رئیس سازمان مرکزی تعاون. -

 بانک رفاه کارگران. کلسیرئ -

 هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.رئیس  -

 نماینده وزارت کار و امور اجتماعی. -

 یک نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها. -

 شورا خواهد بود.ها در جلسات مقام آنها تشکیل نشده است وزیر تعاون و امور روستاها قائمهای مرکزی تعاونیمادام که اتحادیه - تبصره

 هگذاشت اجرا مورد به شورا تصویب از پس و تهیه شورا دبیر طرف از کشور هایتعاونی هماهنگی عالی شورای وظائف نامهآیین - ۱۳۷ماده 

 .شودمی

 های کشور خواهد بود.ون دبیر شورای عالی هماهنگی تعاونیتعا مرکزی سازمان رئیس - تبصره

 مورا و تعاون وزارت نماینده - کشور کل دادستان - قضایی نماینده شرکت با هاتعاونی اختالفات در داوری و رسیدگی شورای - ۱۳۸ماده 

های سه نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها و نمایندگان اتحادیه -نماینده وزارت کار و امور اجتماعی - روستاها

های یهها و اتحادنامه اجرایی آن و یا اساسنامه شرکتپس از تشکیل( به منظور اعالم نظر در مواردی که در این قانون و آیینها )مرکزی تعاونی

 شود.میاونی تصریح شده است تشکیل تع

 رئیس و دبیر خود را از بین اعضاء انتخاب خواهد کرد. سالهکیشورا برای هر دوره  - ۱تبصره 

 یبتصو از پس و تهیه شورا دبیر توسط آن وظایف نامهآیین و بود خواهد روستاها امور و تعاون وزارت شورا جلسات تشکیل محل - ۲تبصره 

 د.شورا گذارده میاج مورد به شورا

 های تعاونیها و اتحادیهحسابرسی شرکت -فصل بیست و چهارم 

تواند طبق باشد و در عین حال میها میها مجاز به حسابرسی آنوزارت تعاون و امور روستاها به منظور نظارت و ارشاد تعاونی - ۱۳۹ماده 

 نمعی هایدوره برای را هماهنگی و نظارت  های تعاونی عضو اتحادیهها و اتحادیهکه تنظیم خواهد کرد اجازه حسابرسی شرکت یانامه نییآ

 ور بدهد و یا این اجازه را برای ادوار بعدی تمدید کند.مذک اتحادیه به

ام هنگ هر در تواندمی مربوط هماهنگی و نظارت اتحادیه حسابرسی کار در تخلفی یا نقص مشاهده با روستاها امور و تعاون وزارت - ۱تبصره 

 .کند لغو را قبلیاجازه 

ت تعاون و امور روستاها به وزارت کار و امور اجتماعی نمایندگی برای انجام وزار کارگری تعاونی هایشرکت حسابرسی مورد در - ۲تبصره 

های کشور حسابرسی را انجام داده و نتیجه را به وزارت تعاون و خواهد داد تا طبق ضوابط مصوب شورای عالی هماهنگی تعاونی فهیوظ نیا

 امور روستاها اعالم دارد.
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را حداکثر ای از ترازنامه هر سال یا دوره مالی و حساب سود و زیان دوره مربوط ی موظفند نسخهتعاون هایاتحادیه و هاشرکت - ۱۴۱ماده 

هفته پس از تنظیم به اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط و در صورتی که این اتحادیه تشکیل نشده باشد به اداره کل تعاون و  کیظرف 

 های تعاونی کارگری( ارسال دارند.اداره کار و امور اجتماعی در مورد شرکت ایامور روستاهای محل )

 دمور به و تنظیم روستاها امور و تعاون وزارت طرف از که بود خواهد اینامهآیین طبق تعاونی هاییهاتحاد و هاشرکت حسابرسی - ۱۴۱ماده 

 .شد خواهداجرا گذاشته 

 مقررات مختلف -فصل بیست و پنجم 

ور وزارت تعاون و اماند بنا به تشخیص ای تعاونی روستایی که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیدههاتحادیه و هاشرکت - ۱۴۲ماده 

 تدریج وضع خود را با این قانون تطبیق خواهند داد.روستاها به

 .است ممتازه مطالبات جزء خود اعضاء از تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت مطالبات - ۱۴۳ماده 

 رسمی کشور معافند.الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه های تعاونی از پرداخت حقها و اتحادیهشرکت - ۱۴۴ماده 

 تأیید از پس که کرد خواهد تهیه را تعاونی هایاتحادیه و هاشرکت حسابداری و مالی دفاتر نمونه روستاها امور و تعاون وزارت - ۱۴۵ماده 

 قانونی خواهد بود.ها قرار گیرد و دفاتر مذکور در حکم دفاتر ونی مقرر در قانون تجارت در اختیار آنقان دفاتر جای به ییوزارت دارا

 چند یا یک که مواردی در یا و تعاونی هایاتحادیه یا هاشرکت امور اداره در تخلف مالحظه صورت در روستاها امور و تعاون وزارت - ۱۴۶ماده 

مع بینی شده برای مجیا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیش مدیرعامل یا مدیره هیأتاز اعضاء  نفر

تواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا اعضاء مزبور را برکنار و جانشین آنان را العاده شرکت یا اتحادیه مربوط میعمومی عادی و فوق

یر این صورت به طور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صالحیت دیگر تعیین نماید. در مورد در درجه اول از بین اعضاء و در غ

و بازرسان با  رعاملیاین قانون( نسبت به تعیین هیئت مدیره و مد ۳6و ماده  ۱۱های تعاونی کارگران )موضوع تبصره ماده ها و اتحادیهشرکت

 اهد شد.ر اجتماعی اقدام خوونظر وزارت کار و ام

 الًمستق دارد عهده بر که را وظایفی و است مستثنی قانون این شمول از شاهنشاهی مسلح نیروهای کادر مصرف تعاون سازمان - ۱۴۷ماده 

 م خواهد داد.انجا خود به مخصوص هاینامهآیین و اساسنامه وطبق مقررات 

 صریحاً باید قانون این مقررات و مواد اصالح یا نسخ نیز بعدی قوانین در و است ملغی قانون این با مغایر مقررات و قوانین کلیه - ۱۴۸ماده 

 .شود قید

ور روستاها با توجه به ام و تعاون وزارت مدت این در گاه هر و شد خواهد اجرا آزمایشی صورت به سال پنج مدت به قانون این - ۱۴۹ماده 

های سهامی زراعی( که از این قانون تشکیل شرکت ۱1موضوع ماده انجام شده وسیله مرکز تحقیقات روستایی این وزارت ) قاتیتحق جینتا

وزارت تعاون و امور روستاها نامیده خواهد شد تغییرات و اصالحاتی را در این قانون الزم تشخیص دهد جهت تصویب  قاتیپس مرکز تحق

 نماید و این تغییرات و اصالحات پس از تصویب قابل اجراست.وستاهای مجلسین تقدیم میتعاون و امور ر یهاونیسیبه کم

دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال الیحه نهایی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید، مادام که الیحه نهایی به تصویب نرسیده 

 هد بود.االجرا خواهای مذکور الزمقانون و مصوبات کمیسیون نیمقررات ا
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 قانون تجارت الکترونیکی
 ۱۷/۱6/۱۹۱۲مصوب: 

 

 عمومی مقررات :باب اول
 قانون شمول و قلمرو -اول  کلیات / فصل در -اول  مبحث

های و با استفاده از سیستم یکیالکترون یهااطالعات در واسط یمنمبادله آسان و ا یاست که برا یقانون مجموعه اصول و قواعد این - ۱ ماده

 .رودیبه کار م یدجد یارتباط

 تعاریف –دوم  فصل

 ۲ ماده

Dat) «پیام داده» – الف a Messageیدجد هاییفناور یاو  ینور یکی،الکترون یلمفهوم است که با وسا یااز واقعه، اطالعات  ی( : هر نماد 

 .شودیپردازش م یا ذخیرهیافت،ارسال، در ید،اطالعات تول

Ori) «سازاصل» – ب gi nat orاما  شودیارسال م یا یداز طرف او تول یااو  یلهوسبه «یامداده پ»است که  «یامداده پ» ی( : منشأ اصل

 نخواهد شد. کندیعنوان واسطه عمل م به «یامداده پ»که در خصوص  یشامل شخص

که در ارتباط با  یکند، اما شامل شخص یافترا در «یامداده پ» یو ساز قصد دارداست که اصل ی( : شخصAddressee) «مخاطب» – ج

 نخواهد شد. کندیبه عنوان واسطه عمل م «یامداده پ»

I) «پیام داده در ارجاع» – د ncorporat i on By Ref erence : )عطف شود که در صورت  «یامداده پ»خارج از  یبه منابع یعنی

 .شودیم محسوب«یامداده پ»از  یقانون جزئ ین( ا۱۱مطابقت با ماده )

I) «یامداده پ تمامیت» – هـ nt egri t yاز  یستمس یاز تصد ی. اعمال ناش«یامپ داده» ییرکامل و بدون تغ یت( :عبارت است از موجود

 .کندیارد نمو «یامداده پ» یتبه تمام یاخدشه شودیطور معمول انجام ماطالعات که به یشنما یا یرهارسال، ذخ یلقب

Comput) «اییانهرا سیستم» – و er  Syst em است که  افزارینرم – یافزارمتصل سخت یهااز دستگاه یامجموعه یا( : هر نوع دستگاه

 .کندیعمل م «یامداده پ»پردازش خودکار  یهابرنامه یاجرا یقاز طر

I) «یاطالعات سیستم» – ز nf ormat i on Syst emیامداده پ»پردازش  یا یرهذخ یافت،ارسال، در (،یساز)اصل یدتول یبرا یستمی( : س» 

 است.

Secure I« )مطمئن یاطالعات سیستم» – ح nf ormat i on Syst emاست که : یاطالعات یستم( : س 

 معقول در برابر سوءاستفاده و نفوذ محفوظ باشد. نحوی به – ۱

 را دارا باشد. یحصح یو تصد یدسترس یتاز قابل معقولی سطح – ۲

 شده باشد. یو سازمانده یکربندیپ دهدیکه انجام م یکار یتمعقول متناسب با اهم نحوی به – ۹

 باشد. یمنا رویه با موافق – 2
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Secure Met) «یمنا رویه» – ط hodافتنی یو برا یختار یینمنشأ و مقصد آن با تع ،«یامپداده»صحت ثبت  یقتطب یاست برا اییه( : رو 

 هاتمیممکن است با استفاده از الگور یمنا یهرو یکزمان خاص.  یکاز  «یامداده پ» سازییرهذخ یا در مبادله، محتوا و ییرتغ یاونه خطا هرگ

 مشابه انجام شود. یمنیطرق ا یاپاسخ برگشت و  یا یقتصد یهاروش ی،رمزنگار یی،ارقام شناسا یاکلمات  کدها، یا

El) «یکیالکترون امضای» – ی ect roni c Si gnat ure داده »متصل شده به  یبه نحو منطق یامنضم شده ( : عبارت از هر نوع عالمت

 گیردیمورد استفاده قرار م «یامداده پ»امضاء کننده  ییشناسا یاست که برا «یامپ

Secure/Enhanced/Advanced El« )مطمئن یکیالکترون امضای» – ک ect roni c Si gnat ure: ) 

 قانون باشد. ین( ا۱6ماده )است که مطابق با  یکیالکترون یامضا هر

Si« )ندهکن امضاء» – ل gnat ory کندیم یدتول یکیالکترون یکه امضا یمقام وقائم یا( : هر شخص. 

 تحت کنترل آنان. اییانهرا هاییستمس یاو  یو حقوق یقی( : اعم است از شخص حقPerson) «شخص» – م

Reasonabl( )عقالنی سنجش) «معقول» – ن eness  Test مبادله،  یعتاز جمله: طب «یامداده پ»احوال مبادله ( : با توجه به اوضاع و

 یکاز جانب هر  هاینهو رد آن گز یشنهادیپ هایینهدر موارد مشابه، در دسترس بودن گز ینحجم مبادالت طرف ین،طرف یتمهارت و موقع

 .شودیم یابینوع مبادالت، ارز یناستفاده در امعمول و مورد یهاعرف و روش یشنهادی،پ هایگزینه ینههز ین،از طرف

 .کندیاقدام م یاشغل حرفه یاجز تجارت  یاست که به منظور ی( : هر شخصConsumer) «کننده مصرف» – س

Suppl« )کنندهینتأم» – ع i erکندیم یتفعال یارفهح یا صنفیی،تجار یتاست که بنا به اهل ی( : عبارت از شخص. 

Means Of) «دور راه از ارتباط یلوسا» – ف  Di st ance Communi cat i onاست که بدون حضور  اییلههر نوع وس( : عبارت از

 .شودیکننده جهت فروش کاال و خدمات استفاده مو مصرف کنندهینزمان تأمهم یزیکیف

Di) «دور راه از عقد» – ص st ance Cont ractکننده با استفاده و مصرف کنندهینتأم ینو قبول راجع به کاالها و خدمات ب یجاب( : ا

 ارتباط از راه دور است. یلاز وسا

Durabl) «دوام با واسط» – ق e Medi um : )مربوطه را بر  های«یامداده پ»کننده بتواند شخصاً که به موجب آن مصرف یلیوسا یعنی

 کننده.مصرف یکیپست الکترون یاسخت و  یسکفشرده، د یسکد یسک،د یفالپکند از جمله شامل  یرهآن ذخ یرو

Pri) «یشخص هاییامداده پ» – ر vat e Dat a : )داده»موضوع ) یقیشخص حق یکمربوط به  های«یامداده پ» یعنی( »Dat a 

Subj ectین( مشخص و مع. 

 قانون تفسیر –سوم  فصل

زوم حسن ل یتکشورها در کاربرد آن و رعا ینب یضرورت توسعه هماهنگ المللی،ینب یتبه خصوص یدبا یشهقانون هم ینا تفسیر در - ۳ ماده

 توجه کرد. یتن

د فصول و موا چهارچوب یتو رعا موضوعه قوانین یرسا بر اساس یدبا ییقانون، محاکم قضا ینابهام باب اول ا یا و سکوت مواقع در - ۴ ماده

 .یندنماقضاوت  قانون، ینمندرج در ا

 یخصوص قراردادهای اعتبار –چهارم  فصل

 معتبر است. ینبا توافق و قرارداد خاص طرف یامپردازش داده پ یاو  یرهذخ یافت،ارسال، در ید،در تول ییررگونه تغه - ۵ ماده
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 اصل امضاء نوشته، – «پیام داده» احکام در –دوم  مبحث

 :یردر حکم نوشته است مگر در موارد ز «یامداده پ»نوشته از نظر قانون الزم باشد،  یک وجود هرگاه - ۶ ماده

 .یرمنقولاموال غ مالکیت اسناد – الف

 .ییکنندگان نهابه مصرف داروئی مواد فروش – ب

به  یخاص یهاروش یریکارگاز به یاو  کندیصادر ماستفاده کاال  یبرا یکه دستور خاص یعبارات مشابه یا و هشدار اخطار، اعالم، – ج

 .کندیترک فعل منع م یاصورت فعل 

 است. یمکف یکیالکترون امضای بداند الزم را امضاء وجود قانون، هرگاه - ۷ ماده

 میاو ارائه اطالعات به صورت داده پ یامر با نگهدار یناشود، ینگهدار یا ارائه اصل صورت به اطالعات که بداند الزم قانون هرگاه - ۸ ماده

 :باشدیم یرپذامکان یرز یطدر صورت وجود شرا یزن

 فراهم باشد. یبعدبوده و امکان استفاده در صورت رجوع  یالعات موردنظر قابل دسترساط – الف

ارسال و  ید،باشد که تول یاطالعات یشگرنما یقاًکه دق یبه قالب یاشده و  یافتدر یاارسال و  ید،( که تولیفرمت) یبه همان قالب پیام داده – ب

 شود. یشده، نگهدار یافتدر یا

 شوند. یدر صورت وجود نگهدار یزن باشندیم یامپداده یافتکننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان درکه مشخص اطالعاتی – ج

 خود مقرر یتمرتبط با حوزه مسؤول یامداده پ ینگهدار ه در خصوصوزارتخان یاو  یکه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولت یگرید شرایط – د

 نموده فراهم شده باشد.

ند آن شود س یگزینجا یو استفاده از اسناد کاغذ یافتهخاتمه  «یامداده پ»ارسال  ینمع یکه از مقطع یدبه وجود آ شرایطی هرگاه - ۹ ماده

داده » یجا به یاسناد کاغذ یگزینیرا اعالم کند. جا «یامداده پ»ختم تبادل  یحبه طور صر یدبا شودیمصادر  یطشرا ینکه تحت ا یکاغذ

 نخواهد داشت. ینطرف یبر حقوق و تعهدات قبل اثری «یامپ

 مطمئن الکترونیکی سابقه و امضاء –اول  / فصل مطمئن «پیام داده» –سوم  مبحث

 باشد: یرز یطشرا یدارا یدمطمئن با یکیالکترون امضای - ۱۱ ماده

 .باشد فرد به منحصر کننده امضاء به نسبت – الف

 .یدرا معلوم نما «یامداده پ»امضاء کننده  هویت – ب

 صادر شده باشد. یو یتحت اراده انحصار یاامضاء کننده و  وسیله به – ج

 و کشف باشد. یصتشخقابل «یامداده پ»در آن  ییریمتصل شود که هر تغ «یامداده پ» یکبه  نحوی به – د

به هنگام  شده و یرهمطمئن ذخ یاطالعات یستمس یک یطشرا یتاست که با رعا ی«یامداده پ»مطمئن عبارت از  الکترونیکی سابقه - ۱۱ ماده

 لزوم در دسترس و قابل درک است.

 مطمئن یکیالکترون یو آثار سابقه و امضا یارزش اثبات پذیرش، –دوم  فصل

بر اساس قواعد ادله  توانینم یاداره دولت یامحکمه  یچبوده و در ه یامممکن است به صورت داده پ دعوی اثبات ادله و اسناد - ۱۲ ماده

 شکل و قالب آن رد کرد. یلصرفاً به دل را«یامداده پ» یموجود، ارزش اثبات
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به کار گرفته شده با موضوع  یمنیا یهابا توجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روش ها«یامداده پ» یارزش اثبات کلی، طور به - ۱۳ ماده

 .شودمی یینتع «یامداده پ»و منظور مبادله 

 ینمندرج در آن، تعهدات طرف یو امضا یاتمحتو یثاند از حشده یو نگهدار یجادمطمئن ا یقکه به طر هائی«یامداده پ» کلیه - ۱۴ ماده

ر آثار در حکم سناد]اسناد[ معتب یرمفاد آن و سا یاجرا شوند،یآنان محسوب م یمقام قانونکه قائم اشخاصی یهعهد کرده و کلکه ت یطرف یا

 است. یو حقوق یدر مراجع قضائ استنادو قابل 

 توانیو تنها م یستمسموع ن یدمطمئن انکار و ترد یکیالکترون یمطمئن و امضا یکیمطمئن، سوابق الکترون «پیام داده» به نسبت - ۱۵ ماده

 از اعتبار افتاده است. یاز جهات قانون یمزبور به جهت «یامداده پ»ثابت نمود که  یامزبور وارد و  «یامپداده»به  یتجعل یادعا

 مقرون به صحت است. شود،یم یقانون ثبت و نگهدار ین( ا۱۱ماده ) یطکه توسط شخص ثالث مطابق با شرا ی«پیام داده» هر - ۱۶ ماده

 ینعقد و اراده طرف ،«یامداده پ»ارجاع در  قانونی اعتبار –اول  فصل« / پیام داده» مبادله –چهارم  مبحث

 معتبر است: یرموارد ز یتبا رعا «پیام داده در ارجاع» - ۱۷ ماده

 شود. ینمع «یامداده پ»در  صریح طور به ارجاع مورد – الف

 روشن و مشخص باشد. کندیم یهطرف مقابل که به آن تک برای ارجاع مورد – ب

 موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد. «پیام داده» – ج

 «پیام داده» انتساب –دوم  فصل

 ساز است:منسوب به اصل «یامداده پ» زیر موارد در - ۱۸ ماده

 کار بوده است. ینارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به ا یشخص یلهبه وس یا و سازاصل توسط اگر – الف

 ساز ارسال شود.اصلخودکار از جانب  یتصد یاشده  یزیربرنامه یاطالعات یستمس وسیله به اگر – ب

 یندارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنمخاطب حق  شودیارسال م یراز شروط ز یکیکه بر اساس  ی«پیامداده» - ۱۹ ماده

 :یدارسال شده( عمل نما) یفرض

 ت،ساز ارسال کرده اسهمان است که اصل «یامداده پ» یاتوافق شده باشد که معلوم کند آ یاو  یمعرف یساز روشاصل وسیله به قبالً – الف

 باعث شده تا شخص یو یندگاننما یاساز، اش با اصلرابطهشده که  یناش یامات شخصشده توسط مخاطب از اقد یافتدر «پیام داده» – ب

 خود بشناسد. «یامداده پ»را به مثابه  «یامداده پ»و  یافته یساز دسترساصل مذکور به روش مورداستفاده

 به طور اشتباه صادر شده باشد. یاباشد و ساز صادر نشده از اصل یامکه پ یستن یقانون شامل موارد این( ۱۳) ماده - ۲۱ ماده

از  ینسخه مجدد «یامداده پ»که معلوم باشد که آن آن مگر گردد،یمجزا و مستقل محسوب م «یامداده پ» یک «پیام داده» هر - ۲۱ ماده

 است. یهاول «یامداده پ»

 یافتدر تصدیق –سوم  فصل

ر به شود، اگ یقتصد «یامداده پ» یافتتوافق کنند که در یاساز از مخاطب بخواهد اصل «یامداده پ»به هنگام ارسال  یا قبل هرگاه - ۲۲ ماده

ا به مخاطب که اصل ساز ر یمناسب از سو یراتخاذ هر نوع تدب یامکاتبه  یاباشد، هر نوع ارتباط خودکار توافق نشده  یقروش تصد یاشکل 

 .گرددیم محسوب«یامپداده» یافتدر یقمطمئن کند تصد «یامده پدا» یافتنحو معقول از در
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 «امیداده پ»کرده باشد،  «یامداده پ» یافتدر یقتصدرا مشروط به  «یامداده پ» یهرگونه اثر حقوق صریح طور به سازاصل اگر - ۲۳ ماده

 شود. یافتآن در یقتصد کهمگر آن شود،یم یارسال نشده تلق

 .یستصادق ن «یامداده پ» یراجع به محتوا «یامداده پ» دریافت اماره - ۲۴ ماده

رض شده، ف یافتدر ینروش مورد توافق طرف یااستاندارد  یمطابق با الزامات فن «یامداده پ» شودیم یدق یقکه در تصد هنگامی - ۲۵ ماده

 اند.شده یترعااست که آن الزامات  ینبر ا

 «یامداده پ» دریافت و ارسال مکان و زمان –چهارم  فصل

 وارد شود. یمقام وقائم یاساز از کنترل اصلخارج  یاطالعات یستمس یککه به  یابدیتحقق م یزمان «پیام داده» ارسال - ۲۶ ماده

 خواهد بود: یرز یطمطابق شرا «یامداده پ» دریافت زمان - ۲۷ ماده

 که : شودیمحقق م یزمان یافت،درشده باشد  ینمع «یامداده پ» یافتدر یمخاطب برا یاطالعات سیستم اگر – الف

 یاشده وارد شود؛  ینمع یاطالعات یستمبه س «پیام داده» – ۱

 یافتازب «یامداده پ»شده وارد شود  ینکار مع ینا یبرا که منحصراً یستمیاز س یرمخاطب غ یاطالعات یستمبه س «پیام داده» چنانچه – ۲

 شود.

 یطالعاتا یستموارد س «یامداده پ»که  شودیمحقق م یزمان یافتنکرده باشد، در ینمع یافتدر یبرا یاطالعات یستمس یک مخاطب، اگر – ب

 مخاطب شود.

 است. یجار یاطالعات یستمقانون بدون توجه به محل استقرار س این( ۲۷) ماده مفاد - ۲۸ ماده

 :شودیعمل م یرباشد مطابق قاعده ز مختلف«یامداده پ» یافتبا محل استقرار در یاطالعات سیستم استقرار محل اگر - ۲۹ ماده

است مگر  «یامداده پ» یافتمخاطب محل در یکار یا یاست و محل تجار «یامداده پ»ساز محل ارسال اصل یکار یا تجاری، محل – الف

 آن که خالف آن توافق شده باشد.

 ریخواهد بود در غ یکار یا یمحل به اصل معامله، محل تجار ترینیکداشته باشد، نزد یکار یا یمحل تجار یکاز  بیش سازاصل اگر – ب

 است. یکار یا یتجارشرکت، محل  یصورت محل اصل ینا

 مالک خواهد بود.آنان  یباشند، اقامتگاه قانون یکار یا یمخاطب فاقد محل تجار یا سازاصل اگر – ج

موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث  «یامداده پ» یافتو زمان و مکان ارسال و در یقتصد یافتپس از انتساب، در حقوقی آثار - ۳۱ ماده

 است. یتابع قواعد عموم «یامداده پ» یمحتو ینقانون و همچن ینچهارم ا

Cert) یکیالکترون گواهی صدور خدمات دفاتر –دوم  باب i f i cat i on Servi ce Provi der) 
 سیدر کشور تأس یکیالکترون یخدمات صدور امضاارائه  یهستند که برا ییواحدها یکیالکترون گواهی صدور خدمات دفاتر - ۳۱ ماده

 .اشدبیم یکیالکترون (یامضااصالت ) هاییگواه یابطال و به روز نگهدار یید،ارسال، تأ یره،صدور، ذخ ید،خدمات شامل تول ین. اشوندیم

 ی،انبازرگ یهاکشور و وزارتخانه یزیرو برنامه یریتمد دفاتر توسط سازمان ینا یفو شرح وظا یسو ضوابط نظام تأس نامهآیین - ۳۲ ماده

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبو به تصو یهته یو دادگستر ییو دارا یامور اقتصاداطالعات،  یارتباطات و فناور

 مختلف قواعد در -سوم  باب
 یکیدر بستر مبادالت الکترون یانحصار هایحمایت –اول  مبحث
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Consumerکننده )از مصرف حمایت –اول  فصل  Prot ect i on) 

 طیقبول شرا یاو  یدکنندگان جهت خرمصرف گیرییماطالعات مؤثر در تصم بایستی خدماتدهندگان ارائه و کاال فروشندگان - ۳۳ ماده

 :باشدیم یرکنندگان قرار دهند. حداقل اطالعات الزم، شامل موارد زمصرف یاردر اختقبل از عقد  یرا از زمان مناسب

 خدمات. یاکاال و  یکاربرد هاییژگیو و فنی مشخصات – الف

 .یو ینشانو  باشدیمشغول م یتکه تحت آن نام به فعال ی، نام تجارکنندهینتأم هویت – ب

 د. با فروشنده ارتباط برقرار کن یقاز آن طر یستیبا یازدر صورت ن یکه مشتر یهر روش یاشماره تلفن و  الکترونیکی، پست آدرس – ج

 ینهحمل، هز ینههز یات،مال یزانخدمات، م یاکاال و  یمتازجمله قخواهد بود ) یکاال بر عهده مشتر یدخر یکه برا هاییینههز کلیه – د

 تماس(.

 .باشدیارائه شده معتبر م یشنهادکه پ زمانی مدت – هـ

 ارجاع، خدمات پس از فروش.اجرا، فسخ، یاو  یلو نحوه پرداخت، تحو یبعقد از جمله ترت یندو فرا شرایط – و

 :یدرا ارسال نما یرز اطالعاتی،اطالعات مقدمات ییدبه طور جداگانه ضمن تأ یدبا کنندهتأمین - ۳۴ ماده

 .یاحتمال یتشکا یبرا کنندهینتأم یکار یا تجاری محل آدرس – الف

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

 قانون. ین( ا۹۱( و )۹۷و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ) شرایط – ج

 انجام خدمات. یفسخ در قراردادها شرایط – د

بوده و در زمان مناسب و با  یحبا دوام، روشن و صر یواسط در یدکننده بابه مصرف یاطالعات اعالم ییدیهو تأ اعالمی اطالعات - ۳۵ ماده

 و کودکان ارائه شود. افراد ناتوان یتدر معامالت و از جمله ضرورت رعا یتو بر اساس لزوم حسن ن یندر مدت مع یمناسب ارتباط یلوسا

در  حیبه طور روشن و صر یدکننده باتماس با مصرف یجاداز ا یو قصد و کنندهینتأم یتهو صوتی، ارتباط از استفادهدر صورت  - ۳۶ ماده

 شود. یانشروع هر مکالمه ب

حق انصراف( از قبول خود بدون تحمل انصراف ) یبراوقت  ی،حداقل هفت روز کار بایدکننده مصرف دور راه از معامله هر در - ۳۷ ماده

 باز پس فرستادن کاال خواهد بود. ینهننده هزکبر مصرف یلیتحم ینهتنها هز داشته باشد. یلارائه دل یاو  یمهجر

 خواهد بود: یرز یبحق انصراف به ترت اعمال شروع - ۳۸ ماده

 فروش خدمات، از روز انعقاد.کننده و در صورت کاال به مصرف یمتسل تاریخ از کاال، فروشدر صورت  – الف

قانون  ین( ا۹2( و )۹۹طبق مواد ) کنندهینخواهد بود که تأم اطالعاتی ارائه از پسکننده مصرف انصراف حق اعمال آغاز حال هر در – ب

 موظف به ارائه آن است.

اسرع  را در یافتیمبلغ در ینع یوجه گونهیچبدون مطالبه ه مکلف است کنندهینتأم انصراف، حق ازکننده مصرف استفاده محض به – ج

 .یدنماکننده مسترد وقت به مصرف

 اینامهآیینحاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب بر نوع کاال و خدمات  یخاص یطکه شرا مواردی درکننده مصرف انصراف حق – د

 قانون خواهد آمد. ین( ا۷۳ماده )است که در 
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ند تعهدات خود را انجام خدمات، نتوا یعدم امکان اجرا یاکاال و  یعدم موجود یلمعامله به دل یندر ح کنندهینکه تأم درصورتی - ۳۹ ماده

مخاطب  نباشد و یرممکنبه تعهد غ یوفا یشههم یکه برا یو تعهدات یکل یعبه مخاطب برگرداند، مگر در ب را فوراً یافتیمبلغ در یددهد، با

خود را  تعهد یفایاز ابتدا عدم امکان ا کنندهینمعلوم شود تأمکه  یتعهد باشد. در صورت یفایا یاکاال و  یلصبر کردن تا امکان تحو دهآما

 محکوم خواهد شد. یزقانون ن ینبه حداکثر مجازات مقرر در ا یافتی،عالوه بر لزوم استرداد مبلغ در دانسته،یم

بل از آن که ق مشروط بر یدارائه نما یا یلوعده کرده تحو کنندهخدمات مشابه آنچه را که به مصرف یاکاال  تواندیم کنندهینتأم - ۴۱ ماده

 اعالم کرده باشد.انجام معامله آن را  یندر ح یامعامله 

خدمات  یاکاال و  ید،مخاطب ارسال نما یتعهد را برا یا از موضوع معامله یرغ یگریخدمات د یا، کاال کنندهینکه تأم درصورتی - ۴۱ ماده

از  یگرتعهد د یامعامله  یکمذکور چنانچه به عنوان  یخدمات ارسال یااست. کاال  کنندهینبه عهده تأم ارجاع ینهو هز شودیارجاع داده م

 آن را قبول کند. تواندیمخاطب م یرد،قرار گ یجابمورد ا کنندهینتأم یسو

 اجرا نخواهد شد: یرفصل در موارد ز ینا هایحمایت - ۴۲ ماده

 قانون خواهد آمد. ینا (۷۳است که در ماده ) اینامهآیینکه فهرست آن به موجب  مالی خدمات – الف

 به جز اجاره. یرمنقولاز اموال غ یناش یتحقوق مالک یاو  یرمنقولراجع به فروش اموال غ معامالت – ب

 کاال و خدمات. یمفروش مستق هاییناز ماش خرید – ج

 .شودی( انجام میهمگان) یکه با استفاده از تلفن عموم معامالتی – د

 .هاحراجی به راجع معامالت – هـ

 کند. یو یتکننده را حمل بر رضاسکوت مصرف یدنبا کنندهینتأم - ۴۳ ماده

 خواهند کرد. یدگیرس یمراجع قضائ یدترد یا و اختالف موارد در - ۴۴ ماده

 ود.متوقف ش کنندیاعمال م ترییفضع یتکه حما ینقوان یربر اساس سا یدقانون نبا ینکننده به موجب احقوق مصرف اجرای - ۴۵ ماده

 .یستکننده، مؤثر نبه ضرر مصرف یرمنصفانهشروط غ اعمال ینفصل و همچن ینخالف مقررات ا قراردادی شروط از استفاده - ۴۶ ماده

 ینمشمول مقررات ا شودیارتباط از راه دور انجام م یلوسااز  یرغ روشی به که معامله موضوع از بخش آن دور راه از معامالت در - ۴۷ ماده

 قانون نخواهد بود.

آن به موجب  یب. ترتیندنما یاقامه دعو یعنوان شاک به توانندیکننده ماز حقوق مصرف یتحما یو مدن یقانون یهاسازمان - ۴۸ ماده

 .باشدیم یرانوز یأته یبو تصو یوزارت بازرگان یشنهادپخواهد بود که به  اینامهآیین

 یاست که توسط مراجع قانون یو مقررات ینموجب قوان به یکیپرداخت الکترون وسایل از استفاده زمان درکننده مصرف حقوق - ۴۹ ماده

 خواهد شد. یاشده و  یبتصو ربطیذ

Market) – تبلیغ قواعد در –دوم  فصل i ng) 

مخاطب از  یبفر یاشوند که سبب مشتبه شدن و  یفعل ترک یامرتکب فعل  یدکاال و خدمات خود نبا یغدر تبل کنندگانینتأم - ۵۱ ماده

 شود. یفیتو ک یتکم یثح

 افراد را به خطر اندازند. یسالمت یدنبا کنندیم یغفروش کاال و خدمات خود تبل یکه برا کنندگانیینتأم - ۵۱ ماده
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و روشن اطالعات مربوط به کاال و خدمات را درک  یحصح یق،کننده به طور دقکند که مصرف یغتبل یبه نحو یدبا کنندهینتأم - ۵۲ ماده

 کند.

 باشد. یحاوست روشن و صر به نفع یغاتکه تبل یبنگاه یاشخص  یتهو یدبا یابیو بازار تبلیغات در - ۵۳ ماده

کسب  محل یا یتمربوط به هو یقنمودن حقا یجهت مخف یکیمعامالت به روش الکترون یژهو یاتاز خصوص یدنبا کنندگانینتأم - ۵۴ ماده

 استفاده کنند.خود سوء

پست  یاو  یستپ یبه نشان یغاتتبل یافتآنان راجع به درتا  یرندکنندگان در نظر بگمصرف یرا برا یداتیتمه یدبا کنندگانینتأم - ۵۵ ماده

 .یرندبگ یمخود تصم یکیالکترون

 ین( ا۷۳ماده )است که در  اینامهآیینضوابط آن به موجب .یندعمل نما یاحرفه یهمطابق با رو یدبا یغاتدر تبل کنندگانینتأم - ۵۶ ماده

 قانون خواهد آمد.

 قانون خواهد آمد. ین( ا۷۳ماده )است که در  اینامهآیینبه موجب  یسن قانون یرکودکان و نوجوانان ز یبرا یابیو بازار تبلیغ - ۵۷ ماده

 یشخص های«یامداده پ»از  حمایت –سوم  فصل

Dat) –از داده  حمایت a Prot ect i on ) 

 یاتخصوص ی،مذهب یدتی،عق هاییدگاهد ی،نژاد یا یقوم هاییشهر ینمب یشخص های«یامداده پ» یعتوز یاپردازش و  ذخیره، - ۵۸ ماده

 است. یرقانونیها به هر عنوان غآن یحصر یتاشخاص بدون رضا یجنس یاو  یروان ی،جسمان یتراجع به وضع های«یامداده پ»و  یاخالق

 یاسالم یمصوب مجلس شورا ینوفق قوان یامداده پ یبه شرط آنکه محتوا یزن «یامداده پ»شخص موضوع  رضایتدر صورت  - ۵۹ ماده

 :یردصورت پذ یرز یطبا لحاظ شرا یدبا یکیدر بستر مبادالت الکترون یشخص های«یامداده پ» یعپردازش و توز یره،باشد ذخ

 .باشند شده داده شرح واضح طور به و بوده مشخص آن اهداف – الف

شرح داده شده  «یامداده پ»شخص موضوع  یبرا یآورجمع که در هنگام یتنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهداف یدبا «پیام داده» – ب

 .یردشده مورد استفاده قرار گ ییناهداف تع یگردد و تنها برا یآورجمع

 و روزآمد باشد. یحصح یدبا «پیام داده» – ج

ده دا»داشته و بتواند  یمربوط به خود دسترس شخصی های«یامداده پ» یحاو اییانهرا یهابه پرونده یدبا «پیام داده» موضوع شخص – د

 اصالح کند. یامحو  نادرست را یاناقص و  های«یامپ

 های«یامداده پ» اییانهدرخواست محو کامل پرونده را ضوابط مربوطه یتبتواند در هر زمان با رعا یدبا «پیام داده» موضوع شخص – هـ

 .یدمربوط به خود را بنما یشخص

قانون  ین( ا۷۳ماده )است که در  اینامهآیینتابع  یو بهداشت یمربوط به سوابق پزشک های«یامداده پ» یعتوز یاپردازش و  ذخیره، - ۶۱ ماده

 خواهد آمد.

 منی،یا یاشخاص ثالث، اعتراض، فراگردها یآن برا یافشااستثنائات، یلاز قب ،«یامداده پ»موضوع  یموارد راجع به دسترس سایر - ۶۱ ماده

مربوطه خواهد  نامهآیینقانون و  ینبه موجب مواد مندرج در باب چهارم ا یشخص های«یامداده پ» یانکنترل جر و یدبانیمسئول د ینهادها

 بود.

 یکیدر بستر مبادالت الکترون «پیام داده»از حفاظت –دوم  مبحث

Autاز حقوق مؤلف ) حمایت –اول  فصل hor' s Ri ght  / Copyri ght یکیالکترون( در بستر مبادالت 
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 ۱۹2۱/۳/۹حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب  یتحماقانون  یتعرضه و نشر( آثار تحت حما) یعاجرا و توز تکثیر، حق - ۶۲ ماده

مصوب  اییانهرا یافزارهانرم یدآورندگانپداز حقوق  یتو قانون حما ۱۹1۲/۳/۲0مصوب  یو آثار صوت یاتکتب و نشر یرو قانون ترجمه و تکث

عات، از جمله اطال باشند،یم «یامپداده»ه در قالب ک یفاتیآثار و تأل یهمؤلف است. کل یاردر اخت منحصراً «یامداده پ»، به صورت ۱۹۷۳/۱6/2

در بستر مبادالت  یفکر هاییتاز حقوق مالک یتحما ینداده و همچن هاییگاهو پا اییانهرا یهاابزار و روش ای،یانهرا یهاافزارها و برنامهنرم

 یاز نقشه مدارها یتحماداده، هاییگاهاز پا یتحق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حما ی،شامل حق اختراع، حق طراح یکیالکترون

I) یکیقطعات الکترون یکپارچه nt egrat ed Ci rcui t s  & Chi psماده و  ینمذکور در ا ینمشمول قوان ی،از اسرار تجار یت( و حما

خواهد  ۱۹۹۷/2/۱2و اختراعات مصوب  یقانون ثبت عالئم تجارت یااجر یاصالح نامهآیینو  ۱۹۱6/2/۱ مصوبقانون ثبت عالئم و اختراعات 

 باشد. یاسالم یبود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورا

Rel) یو هنر یادب مالکیت با مرتبط حقوق - ۱ تبصره at ed Ri ght sیو هنر یادب یتمالک یعنوان حقوق جانببه یناز ا یش( که پ 

(Nei ghbori ng Ri ght sهنرمندان عالوه بر مؤلف، از جمله حقوق  یگریعناصر د یبرا یو معنو یشامل حقوق ماد شدندی( شناخته م

 ۱۹2۱/۳/۹مصوب  ینکه مشمول قوان باشندیضبط و پخش مها و مؤسسات و سازمان یریو تصو یصوت اتصفح یدکنندگانآثار، تول یمجر

 .باشندیماده م ینااشاره در  مورد ۱۹1۲/۳/۲0و 

I) یکپارچه مدار - ۲ تبصره nt egrat ed Ci rcui t )تیآن قابل ییخاص است که عملکرد و کارا یبا نقشه و منطق یکیجزء الکترون یک 

بت بر اساس قانون ثمدارها  ینو منطق ا ینقشه، جانمائ هاییمتعارف را داراست. طراح یکیاجزاء الکترون از یادیز یاربا تعداد بس یگزینیجا

 یتمورد حما ۱۹۹۷/2/۱2و اختراعات مصوب  یقانون ثبت عالئم تجارت یاجرا یاصالح نامهآیینو  ۱۹۱6/2/۱مصوب  عاتعالئم و اخترا

 .باشدیم

ها است از شمول مقرره فوق در شبکه «یامداده پ»پردازش  یفراگرد فن ینفکاثر که جزء ال یعاجراء و توز تکثیر، موقت اعمال - ۶۳ ماده

 خارج است.

Trade Secret) یاز اسرار تجار حمایت –دوم  فصل s) 

ها بنگاه یو اقتصاد یاسرار تجار یرقانونیغ یلتحص یکی،مشروع و عادالنه در بستر مبادالت الکترون یهااز رقابت حمایت منظور به - ۶۴ ماده

 قانون خواهد ینمجازات مقرر در اجرم محسوب و مرتکب به  یکیالکترون یطاشخاص ثالث در مح یآن برا یافشا یاخود و  یو مؤسسات برا

 .یدرس

 هایکها، تکنها، ابزار و روشافزارها و برنامهها، الگوها، نرماست که شامل اطالعات،فرمول ی«یامداده پ» یکیالکترون تجاری اسرار - ۶۵ ماده

 یاهطرح یان،مشتر فهرستی،ها و فراگردها، اطالعات مالانجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه یهاروش نشده،منتشر یفاتتأل یندها،و فرا

حفظ  یبرا یامعقوالنه یهابوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تالش یاقتصادارزش  یاست که به طور مستقل دارا هاینو امثال ا یتجار

 ها انجام شده است.و حراست از آن

 ( Trade Names) یاز عالئم تجار یتحما –سوم  فصل

به  یاستفاده از عالئم تجار یکیدر بستر مبادالت الکترونمشروع  یهارقابت یقکنندگان و تشواز حقوق مصرف حمایت منظور به - ۶۶ ماده

Domaiصورت نام دامنه ) n Name بر خط ) یشهر نوع نما یا( وOnl i neشدن طرف به اصالت  مشتبه یا یبکه موجب فر ی( عالئم تجار

 .یدقانون خواهد رس ینو متخلف به مجازات مقرر در ا نوعکاال و خدمات شود مم

 هاو مجازات جرایم –چهارم  باب
 یوتریکامپ یبردارکاله –اول  مبحث

و  ایهیانهای راها و سیستمبرنامه ها،«یامداده پ»از  یرمجازاستفاده غ یااستفاده و با سوء الکترونیکی، مبادالت بستر در هرکس - ۶۷ ماده

را  گرانیه دیرو غ اییانهرا یستمس یامداخله در عملکرد برنامه  ،«یامداده پ»ورود، محو، توقف  یرنظ یارتباط از راه دور و ارتکاب افعال یلوسا

 یلما یازاتامت یاوجوه، اموال  یگرید یاخود  یبرا یقطر ینآن شود و از ا یرهای پردازش خودکار و نظاسیستم یسبب گمراه یاو  یبدبفر
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 ینقد یسه سال و پرداخت جزاتا یکرا ببرد مجرم محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از  یگراناموال دکند و  یلتحص

 .شودیمال مأخوذه محکوم م عادلم

 .باشدیماده م ینر در اجرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقر یزجرم ن این به شروع – تبصره

 کامپیوتری جعل –دوم  مبحث

و  «یامداده پ»و مداخله در پردازش  «یامداده پ»محو و توقف  ییر،ورود، تغ یقاز طر الکترونیکی، مبادالت بستر در هرکس - ۶۸ ماده

اء کننده امض مجوز بدون – یاختصاص کلید مثل –امضاء  یدتول یهای رمزنگارسیستم یکاربرد یلاستفاده از وسا یاو  اییانههای راسیستم

 یواهبا نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گ یلانطباق آن وسا عدم یاو  یکیفاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترون ید امضایتول یا و

به  یرهو غ یمال قضایی،ی،تا با ارائه آن به مراجع ادار یدنما یو اثبات یارزش مال یدارا های«یامداده پ»آن اقدام به جعل  یرمجعول و نظا

پنجاه  یزانبه م ینقد یتا سه سال و پرداخت جزا یکجاعل محسوب و به مجازات حبس از  یدمعتبر استفاده نما های«یامداده پ»عنوان 

 .شودیمحکوم م یال( ر16 666 666) یلیونم

 .باشدیماده م یندر ا جرم حداقل مجازات این به شروع مجازات – تبصره

 تبلیغ قواعد وکننده مصرف حقوق نقض –اول  یک / فصلدر بستر مبادالت الکترون انحصاری حقوق نقض –سوم  مبحث

تا پنجاه  یال( ر۱6 666 666) یلیونبه مجازات از ده م قانون ین( ا۹۷( و )۹0(، )۹1(، )۹2(، )۹۹متخلف از مواد ) کنندهینتأم - ۶۹ ماده

 محکوم خواهد شد.  یال( ر16 666 666) یلیونم

 ( به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.۹۷ماده )متخلف از  کنندهینتأم – تبصره

 666 666) یلیونم یستقانون به مجازات از ب ین( ا11( و )12(، )1۹(، )1۲(، )1۱(، )16(، )۹۳متخلف از مواد ) کنندهینتأم - ۷۱ ماده

 محکوم خواهد شد. یال( ر۱66 666 666) یلیونم یکصدتا  یال( ر۲6

 ماده محکوم خواهد شد. ینقانون به حداکثر مجازات در ا ین( ا1۱ماده )متخلف از  کنندهینتأم – ۱ تبصره

 ماده محکوم خواهد شد. ینقانون به حداقل مجازات در ا ین( ا11ماده )متخلف از  کنندهینتأم - ۲ تبصره

 از داده یتحما/.یشخص های«یامداده پ»از  یتاحم نقض -دوم  فصل

تا سه  یکمجرم محسوب و به  یدقانون را نقض نما ینا (1۳( و )1۱مقرر در مواد ) یطشرا الکترونیکی مبادالت بستر در هرکس - ۷۱ ماده

 .شودیسال حبس محکوم م

مسئول ارتکاب  ینهادها یرو سا یکیالکترون یصدور گواهتوسط دفاتر خدمات  یشخص های«یامداده پ»راجع به  جرایم هرگاه - ۷۲ ماده

 قانون محکوم خواهد شد. ین( ا۷۱ماده )مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در  یابد،

 یور یشخص های«یامداده پ»راجع به  یمجرا یکیالکترون یدفاتر خدمات صدور گواه احتیاطییو ب مباالتیبی واسطه به اگر - ۷۳ ماده

 .شودیممحکوم  یال( ر16 666 666) یلیونمعادل پنجاه م ینقد یسال حبس و پرداخت جزا یکدهد، مرتکب به سه ماه تا 

 مؤلف حق نقض –اول  یکی / فصلدر بستر مبادالت الکترون «پیام داده» از حفاظت نقض –چهارم  مبحث

فان حقوق مؤلفان، مصن یتکه در قانون حما ینشر( موارد عرضه و) یعاجرا و توز یر،با تکث الکترونیکی مبادالت بستر در هرکس - ۷۴ ماده

از حقوق  یتقانون حماو  ۱۹1۲/۳/۲0مصوب  یو آثار صوت یاتکتب و نشر یرو قانون ترجمه و تکث ۱۹2۱/۳/۹و هنرمندان مصوب 

مجاز شمرده شود،  یاسالم یذکور طبق مصوبات مجلس شورابر آنکه امور م، منوط ۱۹۷۳/۱6/2مصوب  اییانهرا رهایافزانرم یدآورندگانپد

 666) یلیونپنجاه م یزانبه م ینقد یسال حبس و جزا یکبه مجازات سه ماه تا  یدشده مؤلفان را نقض نما یحکه حق تصر یدر صورت

 محکوم خواهد شد. یال( ر16 666
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 تجاری اسرار نقض –دوم  فصل 

 یهاورود خسارت به بنگاه یابه منظور رقابت، منفعت و  یکیقانون و هرکس در بستر مبادالت الکترون ین( ا02ماده )از  متخلفین - ۷۵ ماده

سرار ا یرمجاز،غ یابیدست یاو  یاسرار شغل یبر عدم افشا یاستخدام مبن یبا نقض حقوق قراردادها ی،و خدمات یاقتصاد ی،صنعت ی،تجار

جاه معادل پن ینقد یو جزا یمبه حبس از شش ماه تا دو سال و ن یداشخاص ثالث افشا نما یبرا یانموده و  یلخود تحص یرا برا نآنا یتجار

 محکوم خواهد شد. یال( ر16 666 666) یلیونم

 یتجار عالیم نقض –سوم  فصل 

 یلیونم یکصدتا  یال( ر۲6 666 666) یلیونم یستب از ینقد یتا سه سال حبس و جزا یکقانون به  این( 00) ماده از متخلفان - ۷۶ ماده

 خواهند شد.محکوم  یال( ر۱66 666 666)

 سایر -چهارم  فصل 

ر مرتبط با بست ییجزا ییقضا المللیینب یهمکار یهاو روش ییجزا یتو مقررات مربوط به صالح یدادرس یینآ یم،جرا سایر - ۷۷ ماده

 قانون خواهد بود. موجب به یکیمبادالت الکترون

 خسارت جبران –پنجم  باب
 یزیکیقطع ف یجهجز در نتبه ی،و دولت یمؤسسات خصوص یستمضعف س یادر اثر نقص  الکترونیکی مبادالت بستر در هرگاه - ۷۸ ماده

 یخسارات وارده ناش ینکهمگر ا باشندیبه اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارده م یخسارت یکی،ارتباط الکترون

 اشخاص خواهد بود. ینصورت جبران خسارات بر عهده ا ینکه در ا اشدفراد با یاز فعل شخص

 متفرقه –ششم  باب
رده و ک ییشناسا باشندیقانون مؤثر م ینا یکه در اجرارا  یکیمرتبط با تجارت الکترون هایینهموظف است زم بازرگانی وزارت - ۷۹ ماده

 بطریذ ینهادهاقانون توسط  ینا هاینامهآیینمقررات مربوطه و  یناطالعات، خواستار تدو یفناور یعال یشورا ییدو تأ یشنهادبا ارائه پ

قانون به  ینمورد اشاره در ا هاینامهآیین یربه مرحله اجرا در خواهند آمد. سا یرانوز یأته یبو مقررات پس از تصو هانامهآیین ینشود. ا

 خواهند شد: یهته یلذ یبترت

و  یریتسازمان مد ی،و دارائ یامور اقتصاد ی،بازرگان یهاوزارتخانه یشنهادقانون به پ ین( ا2۲( و )۹۱مربوط به مواد ) نامهآیین – الف

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبو به تصو یهته یرانا یاسالم یجمهور یکشور و بانک مرکز یزیربرنامه

و  یریتو سازمان مد یو فرهنگ و ارشاد اسالم یبازرگان یهاوزارتخانه یشنهادقانون به پ ین( ا1۷( و )10مربوط به مواد ) نامهآیین – ب

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبتصو به و یهکشور ته یزیربرنامه

کشور  یزیرو برنامه یریتو سازمان مد یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یشنهادقانون به پ ین( ا06ماده )مربوط به  نامهآیین – ج

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبو به تصو یهته

 ینرا در ا یمرکز ربط،یذ یواحدها یعبا تجم یکی،تجارت الکترون هاییتاز فعال یتموظف است به منظور حما بازرگانی وزارت - ۸۱ ماده

و به  هیکشور ته یزیرو برنامه یریتو سازمان مد یمشترک وزارت بازرگان یشنهادمرکز به پ ینا نامهییناساسنامه و آ.یدنما یجادوزارتخانه ا

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبتصو

را که  هائی«یامپداده»دارند موظفند  یاردر اخت «یامداده پ»که  یکسان یهکنندگان و کلمصرف یگانان،با مخاطبین، سازان، اصل - ۸۱ ماده

 یک یبرا یخطر که در صورت بروز هر گونه یندنما یه( تهBack upنموده و پشتوانه ) ینگهدار یقیطرخود دارند به  یتتحت مسؤول

 گر مصون بماند.ینسخه، نسخه د
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 تصفیه امور ورشکستگی اداره قانون
 ۲2/62/۱۹۱۱مصوب: 

 

 یهسازمان اداره تصف -اول مبحث 

نماید می یستأس یبه امور ورشکستگ یدگیرس یبرا یهبداند اداره تصف یمقتض دادگستری وزارت که شهرستان دادگاه حوزه هر در – ۱ ماده

 نخواهد شد. یینموارد عضو ناظر تع ینو در ا

 ارهاد –گزاران دولت انتخاب شود خدمت یراز غ یا یادار یا یگزاران قضائخدمت ینممکن است از ب یهو کارمندان اداره تصف رئیس – ۲ ماده

 قدر لزوم کارمند خواهد داشت.به تصفیه

ذکر شده است و  یهمان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوق یهاداره تصف ینمقام او و محاسبو قائم رئیس رد موارد – ۳ ماده

را رد کند  یراددهد و چنان چه کارمند امی یتکار مأمور ینا یرا برا یگریکارمند د یسرا موجه بداند رئ یرادا ینا یکه کارمند یدر صورت

 است. یسبه نظر رئ یرادا در یاقبول 

اطالع داده امر او را به موقع اجرا  یسکرده و مراتب را به رئ یخوددار یداند از هر گونه اقدامکارمند خود را مردود می ی کهموارد در

 .گذاردیم

 یدرد را نسبت به خود قبول ننما یرادا یساو را انجام خواهد داد و چنانچه رئ یفوظا مردود شود کارمند مقدم اداره یسرئ ی کهصورت در

 با دادگاه است. یفتکل یینتع

ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن  ینسبت به دارائ ۲از طبقه  ۲کسانشان تا درجه  یا تصفیه اداره کارکنان گاه هر – ۴ ماده

 خواهد شد. یانتظام یبمعامله باطل است و متخلف تعق

 فیکار را توق یانوجه جر یچبه ه یتاست که حکم توقف را صادر کرده است شکا یدادگاه یهاز اقدامات اداره تصف شکایت مرجع – ۵ ماده

ورت بدهد در این ص یریتواند دستور جلوگباشد دادگاه می یقو یو ادله شاک یرناپذجبران یتمگر در موارد مهم که عمل مورد شکا کند ینم

موارد دادگاه در  یرخود را اعالم دارد و در سا یمکرده تصم یدگیرس یتبه شکا یمعجالً و خارج از نوبت و در جلسه ادار است فدادگاه مکل

 .دیرا باطل نما یهمورد ممکن است عمل اداره تصف یدهد و به اقتضامی یهدستور الزم به اداره تصف یتشکا دادن یصصورت موجه تشخ

نفر از کارکنان  ۲شود به حواله می یمتسل یهصندوق اداره تصف یامحل  یبه صندوق دادگستر یهکه توسط اداره تصف وجوهی استرداد – ۶ ماده

 باشند خواهد بود. یکه مجاز از طرف وزارت دادگستر یهاداره تصف

 مجلس نوشته شود.در صورت یدشود بابه آن اداره می ی کهو تقاضاها و اعالمات یهاداره تصف یاتعمل کلیه – ۷ ماده

 شود.و اداره ثبت محل فرستاده می یهقابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصف یحکم ورشکستگ کهینهم – ۸ ماده

حل م یهرا که الزم است از اداره تصف یتواند اقداماتباشد اداره می یگریورشکسته واقع در حوزه دادگاه د اموال تاجر صورتی که در – ۹ ماده

 بخواهد. کندیم یینکه تع یگریمأمور د یادر محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل  چنان چه

وقف عنوان متکه به ییهاها و بستهبرگ یهکل یهاز اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصف تواندیم تصفیه اداره – ۱۱ ماده

ها هها و بستها و پاکتدر موقع باز کردن برگ تواندمی متوقف –آن اداره بفرستد  یبرا یدهاز طرف متوقف ارسال گرد یاشود می فرستاده

 باشد. شتهحضور دا

 .یدموجود ورشکسته استقراض نما ییبه اعتبار دارا یبدو ینیِاقدامات تأم یتواند برادر صورت لزوم می صفیهت اداره – ۱۱ ماده
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شود و در موارد می یینتع کندیم یهته یمربوطه به آن که وزارت دادگستر هاینامهیینقانون و آ یندر ا یهاداره تصف وظایف – ۱۲ ماده

 سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

 یهاداره تصف ینیاقدامات تأم -دوم  مبحث
از اموال ورشکسته برداشته اقدامات  یاداره صورت یدرس یهقابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصف یکه حکم ورشکستگ همین – ۱۳ ماده

 آورد.ها به عمل میحفظ آن یمهروموم برا یلرا از قب الزمه

ماه  ۹آن بگذارد وگرنه به مجازات از  یارنموده و در تحت اخت یمعرف تصفیه به اداره را خود دفاتر و اموال است مکلف ورشکسته – ۱۴ ماده

 محکوم خواهد شد. یبیماه زندان تأد0تا 

از انحاء در اموال ورشکسته  یکه به نحو یاشخاص یهامور و کل یانباشد ورثه و شرکا و خدمه و متصد یفرار یاورشکسته فوت نموده  اگر

 .یدرا خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رس یفتکل ینتصرف و دخالت دارند ا

 دهد.شده تذکر می ینها معآن یخوددار یرا که برا یآگاه کرده و مجازات یفتکل یناشخاص نامبرده را از ا اداره

بتواند تحت نظارت خود  ینکهنماید مگر امی کارخانجات – کاال- هامغازه –اقدام به بستن و مهروموم نمودن انبارها  فیهتص اداره – ۱۵ ماده

 .یدها اداره نماآن

 یرد. و سانمایمی یگرد یمتیق یزو هر چ شخصی دفاتر – تجارتی دفاتر –بهادار  هایبرگ –حفاظت پول نقد ه اقدام ب یوسائل مقتضه ب اداره

خواهد ماند بعالوه اقدام  یکه اداره آن را الزم بداند باق یها برداشته نشده مهروموم نموده و مهروموم تا موقعکه صورت آناموال را تا وقتی

 که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود. یائیبه حفظ اش

 خواهد شد. یدجزء صورت اموال ق یورشکسته گذاشته شده ول یارتحت اخت یند مستثنیات – ۱۶ ماده

اتب شده مر یددر صورت اموال ق نمایندیم یها اظهار حقاشخاص ثالث نسبت به آن یاکه متعلق به اشخاص ثالث بوده و  اشیائی – ۱۷ ماده

 ضمن صورت ذکر خواهد شد.

وم کرده است معل یکه مستند به اسناد رسم ورشکسته یرمنقولمکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غ تصفیه اداره – ۱۸ ماده

 .یدنما یدصورت اموال ق ضمن

 شود. یابیارز یدشده با یدکه در صورت ق یائیاش کلیه – ۱۹ ماده

 اسخپ – یرخ یاداند و کامل می یحشود که آن را صحشده به ورشکسته ارائه و از او سؤال می یمتنظ یبترت ینکه به ا صورتی – ۲۱ ماده

 .رسدیاو م یشده و به امضا قید صورتدر ورشکسته

 ورتص در –معاف شده باشد  یفتکل یناز ا یحاًصر ینکهاداره بگذارد مگر ا یارخود را در اخت تصفیه مدت در است مکلف متوقف – ۲۱ ماده

 .خواهدیرا از دادگاه م یفاو الزم شود قرار توق یفو چنانچه توق یدتواند اقدام به جلب او نمامی تصفیهاقتضاء اداره 

 یفبار به دادگاه صادرکننده قرار توق ۱خود در هر ماه  یفاز دوام توق تواندمی ورشکسته – آیدیبه عمل م یهبه دستور اداره تصف یفتوق رفع

 نموده رفع آن را بخواهد. یتشکا

هند دهد به او بدخود قرار می یارمتوقف را تحت اخت ی کهالنفقه او را مخصوصاً در موردتواند نفقه عادالنه ورشکسته و واجبمی یهتصف اداره

 .یندنما یاند سکندر خانه که بوده توانندیاش مخواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده یینتع یزو ن

 درخواست کالً یاشود که اگر بستانکاران بعضاً می یدو ق ینداشته باشد مراتب آگه یند یاتجزء مستثن اموالی ورشکسته گاه هر – ۲۲ ماده

 .یرفتخاتمه خواهد پذ یورشکستگ یانآن را نپردازند جر ینهروز ننموده و هز ۱6را در ظرف مدت  یاصول ورشکستگ اجراء

 بستانکاران دعوت –سوم  مبحث
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 نباشد اداره اقدام به یورشکستگ ینهپرداخت هز یبرا یها برداشته شده کافکه صورت آن اموالی فروش حاصل اداره نظر به اگر – ۲۳ ماده

آن را  ینههز نموده و یداپ یانجر یعاد یهاز بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصف یکی ینکهمگر ا نمایدیم یاختصار یهتصف

 بدهند. بالًق

که منافع بستانکاران  یبو سپس بهر ترت یددارد بنما یروز هر کس هر گونه ادعائ 26که در ظرف  یکندم یاداره آگه یاختصار یهمورد تصف در

 .ددارنیرا اعالم م یهو ختم عمل تصف یمآنان تقس یناقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را ب یفاتیتشر یتبدون رعا کندیم اقتضا

 اقدام خواهد شد. یربق مواد زبر ط یعاد یقموارد به طر یرسا در

 نماید:می یدرا در آن ق یرمنتشر نموده و نکات ز یآگه تصفیه اداره – ۲۴ ماده

 شده باشد(. ییندر حکم دادگاه تع ی کهدر صورتتوقف ) یخورشکسته و محل اقامت او و تار تعیین – ۱

 اصل باو مدارک خود را ) یندماه به اداره اعالم نما ۲خود را در ظرف  یادعا ینکهدارند به ا یکه ادعائ کسانی و بستانکاران به اخطار – ۲

 دارند. یم( به اداره تسلشدهیرونوشت گواه

 .یدنما یددر خارجه اقامت دارند تمد ی کهکسان یمدت را برا ینتواند امی اداره

 یند ۲1 یمعادل صد ینقد یمهاخطار به جر یناز ا ینکنند متخلف یبدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرف اخطاریه – ۹

 یزماه ن 0تا  ۹از  یبیبه حبس تأد ینقد یمهعالوه بر جر تواندمی دادگاه –محکوم خواهند شد  12ماده به نفع صندوق )ب( مذکور در 

 .یدمحکوم نما

اداره بگذارند  یارها است که آن اموال را در ظرف مدت نام برده در اختکه بهر عنوان اموال ورشکسته در دست آن کسانی به اخطار – 2

 داشته باشند. یعذر موجه ینکهها سلب خواهد شد مگر اکه نسبت به آن مال دارند از آن یوگرنه هر حق

 با متوقف ی کهشود کسان یدخواهد شد ضمناً ق یلتشک یآگه یخز تارروز ا ۲6بستانکاران که منتها در ظرف  یئتجلسه ه اولین دعوت – 1

 در جلسه حضور به هم رسانند. توانندیضامن او هستند م یاداشته و  یتضامن یتمسئول

 نسخه –روز منتشر خواهد شد  ۱6دو بار به فاصله  یراالنتشارکث یهااز روزنامه یکیو  یوزارت دادگستر یدر مجله رسم آگهی – ۲۵ ماده

 شود.شده است فرستاده میکه شناخته یاز بستانکاران ۱هر  یبرا یآگه ینا از

 اموال اداره – چهارم مبحث
امور  ریصورت اموال و ساراجع به یشود و اداره گزارشمی یلنفر از کارمندان اداره تشک یک یاستجلسه بستانکاران تحت ر اولین – ۲۶ ماده

 .خواندیبستانکاران م یمربوطه به متوقف را برا

 یها اداره تصفب یمتصم یول یندحرفه مربوط به متوقف بنما یا یکار بازرگان یانراجع به ادامه جر یشنهاداتیپ توانندیم بستانکاران – ۲۷ ماده

 .باشدیبستانکاران م یئتمنافع ه یندهنما یهاداره تصف یطور کلاست و به

رت ها را محق بداند مباداتخاذ نموده و اگر آن یمقتض یمکه مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصم یائینسبت به اش تصفیه اداره – ۲۸ ماده

روز به  ۱6که در ظرف  یکس یندنما یاقامه دعو داریتکه در دادگاه صالح دهدیمهلت م یشانروز به ا ۱6وگرنه  نمایدیم آنیم تسله ب

 و مسموع نخواهد بود.ا یدعوا یگرد یدرجوع ننما داریتدادگاه صالح

 خواهد کرد. یوصول آن اقامه دعو ینماید و در صورت ضرورت برااقدام به وصول مطالبات می تصفیه اداره – ۲۹ ماده

 فروخته خواهد شد. یرنماید بدون تأخمی یجادرا ا یرمتناسبیغ ینهها هزآن ینگهدار یابوده و  یمتکه در معرض تنزل ق اشیائی

که  یبیاموال به ترت یردارند به عمل خواهد آورد سا ینیمع یمتکه در بازار ق یائیاش یا( و یبورسهای بهادار )اقدام بفروش برگ همچنین

 شود.بعداً ذکر خواهد شد فروخته می
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 مطالباته ب رسیدگی – پنجم مبحث
و جلب نظر متوقف را در  نمایدیرد م یا یقنموده تصد یدگیارائه اسناد اداره به مطالبات رس یموعد مقرر برا انقضای از پس – ۳۱ ماده

 اثر دهد. یببه اظهارات او ترت یستکه در دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف ن یصورت

 تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.و در صورت لزوم می یدگیرس برای اداره – ۳۱ ماده

 منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد. یددارند با یملک یقهوث یرسمموجب سند  که به مطالباتی – ۳۲ ماده

رجحان  یاکه حق رهن و  ییبا در نظر گرفتن طلب ها یروز اداره صورت ۲6در ظرف  یموعد ابراز اسناد منته انقضای از پس – ۳۳ ماده

 خواهند نمود. یهدارند ته

 .شوندیم یدصورت ق یندر ضمن ا یلند با ذکر دلامردود شده بستانکارانی که – ۳۴ ماده

 دنماینینسبت به متوقف م یحق یادعا ی کهکسان یار. و در اختیدبه اطالع بستانکاران خواهد رس یآگه یقاز طر این صورت – ۳۵ ماده

 شود.گذاشته می

 ماًیاثر نداده است مستق یبها ترتآن یخود قائل بوده و اداره به ادعا یحق رجحان برا ی کهبه بستانکاران ینبستانکاران مردود و همچن به

 خواهد شد.مراتب اعالم

حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف  یروز از انتشار آگه ۲6صورت اعتراض داشته باشد در ظرف  ینبه ا نسبت کس هر – ۳۶ ماده

 کند. یدعواقامه 

د شواداره اقامه می یهبرعل یرجحان او منظور نشده دعو یاحق رهن و  یاو  یدهکسر گرد یارد شده  موردیمعترض ادعا کند که طلب او ب اگر

 بستانکار اقامه خواهد شد. یهبرعل یکه قبول شده مورد اعتراض باشد دعو یرجحان کس حقیاو اگر طلب 

 ینهو هز یبه آن داده شده در حدود طلب مدع یصکه تخص یصادر شود سهم یو حکم برد طلب یدهرس یجهبه نت یراخ یدعوا ی کهصورت در

 خواهد شد. یمبستانکاران تقس یرسا ینخواهد کرد و مازاد ب یدابه او اختصاص پ یدادرس

 به عمل خواهد آمد. یو فور یاختصار یقبه طر یماده دادرس ینامورد  در

شود قبول می یماده تا ختم ورشکستگ ینباشد در مورد ا یندر ب یعذر موجه ی کهشده در صورت یرها تأخدر ارائه آن اسنادی که – ۳۷ ماده

 طلب است. یبر عهده مدع آمدهیشپ یرتأخ ینکه در اثر ا ینههز یول

مطلع  یآگه یلهوسبه یزبستانکاران را ن یرنماید و ساصورت بستانکاران می یحرا که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصح یاداره سند اگر

 .سازدیم

 تصفیه – ششم مبحث
لسه در ج یهاخطار یلهها مورد قبول واقع شده به وستمام طلب آن یاقسمت  یک ی کهبه مطالبات بستانکاران رسیدگی از پس – ۳۸ ماده

 شود.می یدنامه قهم شده باشد مراتب ضمن دعوت یو اگر درخواست قرارداد ارفاق شوند یدعوت م

 مجلسمتوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت یاتو مطالبات متوقف داده نظر یدارائ یتنسبت به وضع کاملی گزارش اداره – ۳۹ ماده

 مشکوک. ینظر کردن از دعاوو صرف یبا خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاق یمتصم یول کندیذکر م

 شود.فروخته می یدهمزا یببه ترت متوقف اموال – ۴۱ ماده

 اقدام بفروش اموال کرد. یدهمزا یرغ یقممکن است به طر یرموارد ز در

 بدهند. یترضا یبترت ینقانون تجارت باشند به ا« 2۱6»مذکور در ماده  یطشرا یاز بستانکاران که دارا هیئتی اگر –۱
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 دارد. ینیمع یمتدر بازار ق یابورس( و مال در ) که وقتی –۲

 شود. دارند جلب یقهها حق وثکه نسبت به آن یبستانکاران یترضا ینکهفروخت مگر ا یدهمزا یرغ یقبه طر توانیرا نم یقهمورد وث اشیاء

تواند اطالعات الزمه در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس می یدهروز قبل از مزا ۱6فروش الاقل  شرایط – ۴۱ ماده

 .یدنما را کسب

ماه قبل از اقدام بفروش به عمل  یک یآگه ینخواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله ا مزایده ساعت – روز –فروش شامل مکان  آگهی

 .آیدیم

 .یدها اعالم خواهد گردکه به عمل آمده به آن یابیفرستاده شده و ارز یغیرمنقول دارند نسخه از آگه یقهحق وث ی کهبستانکاران برای

 بیترت ینشود. همکرده است واگذار می یشنهادحداکثر را پ ی کهکسه ب یبلند حراجچ یبه صدا مرتبه ۹ از پس منقول اموال – ۴۲ ماده

فروش  یفمک یشنهادشده برسد و در صورت نبودن پ یابیارز یبه بها یشنهادپ ینکهمشروط بر ا گرددیم یتنسبت به اموال غیرمنقول رعا

اموال غیرمنقول به  یدبه عمل آ ۱ یدهماه پس از مزا ۲الاقل  یدکه با ۲. در مرتبه شودیم ینمع یدهمزا یبرا یگریو وقت د ماندیمتوقف م

 واگذار خواهد شد. نمایدیم یشنهادرا پ یمتق ینکه باالتر یکس

 ها بفروش برسد.آن یفلز یکمتر از بها یبه بها یدو زر نبا یمس اشیاء – ۴۳ ماده

 .یدنما یینعرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تع یترا با رعا یفروش یطمکلف است شرا تصفیه اداره – ۴۴ ماده

 تجاوز کند. یدماه نبا ۹از  گاهیچه موعد –به موعد قرار بدهد  یاتواند پرداخت بها را نقد می اداره

 .یردقبل از پرداخت بها صورت بگ یددر مورد مال غیرمنقول نبا یدر مورد مال منقول و انتقال قطع تسلیم

 است. یزروز مهلت جا یک یمورد پرداخت نقد در

خسارات  یرو سا یمتدهنده سابق مسئول کسر ق یشنهادبه عمل آمده در هر حال پ یدجد یدهمزا یردپرداخت در موعد مقرر انجام نگ اگر

 وارده خواهد بود.

آن مشکوک است  یجهکه نت ییاز دعوا توانندیقانون تجارت جمع باشد م 2۱6ماده مذکور در  یطبستانکاران شرا هیئت در اگر – ۴۵ ماده

 .یندصرف نظر نما

در  آیدیراه به دست م ینکه از ا یمورد حاصل فروش مال ینا در –به او واگذار شود  یتواند درخواست کند که آن دعومی یبستانکار هر

 بستانکاران خواهد بود. یرکننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سادارد به درخواست که یحدود طلب

 وجوه حاصله از فروش یمتقس -هفتم  مبحث
 و یاز حاصل دارائ یاداره صورت یدگرد یپول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطع کهوقتی – ۴۶ ماده

 خواهد نمود. یمآن تنظ ینهائ حساب

روز در  ۱6در مدت  یو حساب نهائ یمشود صورت تقسقبالً موضوع می یهتصف ینهشود و هزمی یینتع نامهآیینموجب توقف که به هزینه

ها فرستاده خواهد آن یبرا ۱بعالوه خالصه از صورت مربوط به سهم هر  یدها خواهد رسبستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطالع آن دسترس

 شد.

 یدبا رسدیکه کامالً به حق خود م کاری بستان –نماید می ۱بادرت به پرداخت سهام هر مدت نام برده اداره م انقضای از پس – ۴۷ ماده

 کند یمسند مربوطه را به اداره تسل

 .گرددیم یدشود مراتب در سند قاز طلب پرداخته می یکه قسمت یمورد در
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 .آیدیدر دفتر امالک الزم است از طرف اداره به عمل م ی کهمورد فروش غیرمنقول اقدامات در

 گذاشته خواهد شد پس از پرداخت یمربوط به آن در صندوق دادگستر یهگردد سهم یهتأد بایستیبه اقساط م یامعلق باشد و  یطلب اگر

دهد بستانکار فقط در مورد مالئت می یائدار یتنشده است سند عدم کفا یهها کامالً تأدکه حقوق آن یاز بستانکاران ۱اداره بهر  یهسهم

 .یدطلب خود را ادعا نما یهتواند به موجب سند بقورشکسته می

 .یدممکن است به عمل آ ۹0ماده موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در  تقسیم – ۴۸ ماده

 داده خواهد شد. یدارائ یتکفاسند عدم اندیامدهکه جزو صورت ن یبه بستانکاران

 ورشکستگی خاتمه – هشتم مبحث

 متعلق به متوقف کشف شود یاموال ورشکستگی خاتمه از پس گاه هر –اعالم خواهد شد  یاموال خاتمه ورشکستگ تقسیم از پس – ۴۹ ماده

 .کندیم یمبستانکاران تقس ینب یفاتیتشر گونهیچها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هاداره آن

 یبرتت ینها مجاز خواهد شد به همگذاشته شده و بعداً تصرف در آن یعهکه به مناسبت مشکوک بودن طلب به ود یهائ یهبه سهم نسبت

 .گرددیاقدام م

 گردد. یهماه تصف ۱در ظرف  یهوصول حکم آن به اداره تصف یخاز تار یدبا ورشکستگی – ۵۱ ماده

 .یدنما یدمدت را تمد ینتواند ادادگاه استان می یسضرورت رئ هنگام

 یمقررات مال -نهم  مبحث
 (ب) صندوق و( الف) صندوق –صندوق است  ۲ یدارا تصفیه اداره – ۵۱ ماده

 نامهآییندرآمد به موجب  ینشود امی یافتدر یامور ورشکستگ ینهاست که به عنوان هز وجوهی از عبارت( الف) صندوق درآمد – ۵۲ ماده

 خواهد شد. یینتع وزیرانیئته

اشد الزم داشته ب یامور ورشکستگ یهتصف یبرا یهکه اداره تصف هزینه گونه هر برداشت و سازمان( به مصرف الف) صندوق درآمد – ۵۳ ماده

 .یدرس خواهد

 (:ب) صندوق درآمد – ۵۴ ماده

تعلق  یامضاء دفاتر تجار یقانون تجارت برا ۱۱و ماده  ۹۱6خرداد ماه  ۲ها مصوب به موجب قانون ثبت شرکت به حقوقی که 16۱ – ۱

 .باشدیم یامور ورشکستگ یهجزو درآمد صندوق )ب( اداره تصف یافتیشده و فقط نصف از کل وجوه در اضافه گیردیم

گرفته شده که نصف آن  ینارد ۱6 یالیر ۱6از قرار هر  شودیم تنظیم تجارت قانون ۲۳۹ مادهموجب به که نامهاعتراض موضوع مبلغ از – ۲

 آن متعلق به صندوق )ب( خواهد بود. یگرکشور منظور و نصف د یجزو درآمد عموم

- یردتواند از صندوق )ب( در صورت اقتضا وام بگالف( میبوده و صندوق ) یحقوق یتشخص یصندوق نامبرده دارا ۲از  ۱ هر – ۵۵ ماده

 نظارت تام خواهد داشت. ۲نسبت به آن  یوزارت دادگستر

 کشور منظور نخواهد شد. یصندوق جزء درآمد بودجه عموم ۲ درآمدهای – ۵۶ ماده

 آن نخواهد بود. یرو غ یناعم از قوان یاز مقررات مال یکیچو مصرف آن مشمول ه وصول

 خواهد شد. ینمع کندیم یینتع یکه وزارت دادگستر نامهآیینموجب ق بهصندو ۲ ینا ینهوصول درآمد و نظارت هز ترتیب – ۵۷ ماده

 مقررات مخصوص -دهم  مبحث
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تانکاران بس یرحاصل فروش مقدم بر سا یمدر برگ تقس یقهنسبت به حاصل فروش مال مورد وث اندیقهوث یکه دارا بستانکارانی – ۵۸ ماده

 .شودیم قرار داده

 یبپرداخت نشده به ترت یقهبوده و تمام آن از فروش وث یقهوث یکه دارا یطلب هائ یماندهباق ینو همچن یستن یقهوث یدارا هائی کهطلب

 شود.می یدو ق یتتقدم رعا ینحاصل فروش اموال متوقف ا نامهیممقدمند و در تقس یکدیگربر  یرطبقات ز

 ۱ طبقه

 مدت سال آخر قبل از توقف. برای خانه خدمه حقوق – الف

 ماه قبل از توقف. 0مدت  یبنگاه ورشکسته برا خدمتگزاران قحقو – ب

 ماه قبل از توقف. ۹مدت  یبرا گیرندیمزد م یهفتگ یاروزانه  کارگرانی که دستمزد – ج

 ۲ طبقه

 یمومتق ایو  یتکه ورشکسته از جهت وال یزانیتحت اداره ورشکسته بوده نسبت به م یمومتق یا یتعنوان والها بهمال آن ی کهاشخاص طلب

 یسال از انقضا یکدر ظرف  یاو  یتوال یا یمومتحق تقدم خواهد بود که توقف در دوره ق یدارا ینوع طلب در صورت ینشده است. ا یونمد

 باشد. آن اعالم شده

 ۹ طبقه

 ست.ا یدهاش در ظرف سال قبل از توقف رسو خانواده یونمد یکه به مصرف مداوا یپزشک و داروفروش و مطالبات طلب

 2 طبقه

 .مدنی قانون ۱۲60 ماده مطابق زن نفقه – الف

 یوند یرسال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سا 1به شرط آنکه ازدواج اقالً  یالر ۱6666 یزانزن تا م مهریه – ب

 شود.می محسوب

 1 طبقه

 بستانکاران. سایر

نند قانون تخلف ک ینکه از مقررات ا ی( در صورتیهپا یدارا یا یقرارداد یا یهپا یرز یناعم از مأمور) یهو کارمندان اداره تصف رئیس – ۵۹ ماده

 واقع خواهند شد. یو مجازات انتظام یبمورد تعق یوزارت دادگستر هاینامهآیینمطابق 

 نماید.می یهقانون را ته ینمربوط به ا نامهیینآ دادگستری وزارت – ۶۱ ماده
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 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران
 ۱/۳/۱۹۱2مصوب: 

 

 و اصطالحات تعاریف –فصل اول 

 :باشندیم یرز یمعان یقانون بکار رفته است، دارا ینکه در ا هاییواژه و اصطالحات - ۱ ماده

 .شودیم یدهنام« شورا» ینو بعد از ا شودیم یلقانون تشک ین( ا۹ماده ) است که به موجب ییبورس و اوراق بهادار: شورا یعال شورای – ۱

 .شودیم یدهنام« سازمان» ینو بعد از ا شودیم یلقانون تشک ین( ا1است که به موجب ماده ) سازمانی: بهادار اوراق و بورس سازمان – ۲

، قانون ینگران طبق مقررات امعامله یاان و متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزار بازاری: بهادار اوراق بورس – ۹

 .شودیو اداره م یسعام تأس ی( در قالب شرکت سهامشودیم یدهپس بورس نام ین. بورس اوراق بهادار )که از اگیردیمورد دادوستد قرار م

 .شودیم یلقانون تشک ین( ا۹۷است که به موجب ماده ) یأتی: هیداور هیأت – 2

 یخودانتظام یهامجامع مشابه، تشکل یرو سا گذارانیهکارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرما هایکانون: کانون – 1

مصوب  یهادر بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل یتقانون به فعال ینکه طبق ا یاشخاص ینروابط ب یماست که به منظور تنظ

 .رسندیبه ثبت م یرانتفاعیو غ یرتجاریغ ی،دولت یرصورت مؤسسه غ به «سازمان»

 هاییتفعال یمتنظ یبرا ینقانون بر عهده دارد و همچن ینکه به موجب ا یفیحسن انجام وظا یاست که برا تشکلی: خودانتظام تشکل – 0

 ینا یتبا رعا داند،یرا که الزم م یو انضباط یاحرفه یاعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردها ینبه روابط ب یدنخود و انتظام بخش یاحرفه

 و اجرا کند. وضعقانون، 

ار و اوراق بهاد یتانتقال مالک ی،است که امور مربوط به ثبت، نگهدار یوجوه: شرکت یهاوراق بهادار و تسو یمرکز گذاریسپرده شرکت – ۷

 .دهدیموجوه را انجام  یهتسو

مذاکره  یهکه معامالت اوراق بهادار در آن بر پا یکالکترون یرغ یا یکاست در قالب شبکه ارتباط الکترون یخارج از بورس: بازار بازارهای – ۱

 .گیردیصورت م

و منابع حاصل از عرضه اوراق  شودیدر آن انجام م یداالنتشاراوراق بهادار جد نویسییرهعرضه و پذ یناست که اول ی: بازاراولیه بازار – ۳

 .گیردیناشر قرار م یاربهادار در اخت

 .گیردیدر آن مورد دادوستد قرار م یه،است که اوراق بهادار پس از عرضه اول ی: بازارثانویه بازار – ۱6

 .شودیاال دادوستد مک یابر اوراق بهادار  یمعامله مبتن یارو اخت یآت یاست که در آن قراردادها بازاری: مشتقه بازار – ۱۱

 .کندیاست که اوراق بهادار را به نام خود منتشر م حقوقی شخص: ناشر – ۱۲

 .کندیها معامله مو به حساب آن یگراند یاست که اوراق بهادار را برا حقوقی شخص: کارگزار – ۱۹

 .کندیبه نام و حساب خود معامله م یاها و و به حساب آن یگراند یاست که اوراق بهادار را برا حقوقی شخص: گرمعامله/  کارگزار – ۱2

ار اوراق بهاد یعرضه و تقاضا یمو تنظ ینقد شوندگ یشاست که با اخذ مجوز الزم با تعهد به افزا گریمعامله/  کارگزار: گردان بازار – ۱1

 .پردازدیآن، به دادوستد آن اوراق م یمتدامنه نوسان ق یدو تحد ینمع
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مشاوره  گذاریهو فروش اوراق بهادار، به سرما یدمشخص، درباره خر یاست که در قالب قرارداد ی: شخص حقوقگذاریسرمایه رمشاو – ۱0

 .دهدیم

 یو فروش اوراق بهادار برا یدمشخص و به منظور کسب انتفاع، به خر یاست که در قالب قرارداد حقوقی شخص: گردان سبد – ۱۷

 .پردازدیم گذاریهسرما

 دتوانیو م کندیم یتفعال گذارانیهناشر اوراق بهادار و عامه سرما یناست که به عنوان واسطه ب ی: شرکتیهسرما تأمین شرکت – ۱۱

خذ مجوز مشابه را با ا هاییتو فعال نویسییرهتعهد پذ نویسی،یرهپذ ی،مشاوره، سبد گردان ی،بازار گردان ی،گرمعامله ی،کارگزار هاییتفعال

 انجام دهد. «انازمس»از 

دوران  یرا برا یلیتکم یایمزا گذاری،یهانداز و سرماپس یهااست که با استفاده از طرح گذارییه: صندوق سرمابازنشستگی صندوق – ۱۳

 .کندیآن فراهم م یاعضا یبازنشستگ

 گذاریهیو مالکان آن به نسبت سرما باشدیدر اوراق بهادار م گذارییهآن سرما یاصل یتاست که فعال یمال ی: نهادگذاریسرمایه صندوق – ۲6

 .یکندصندوق شر یانخود، در سود و ز

گران، بازار به کارگزاران، کارگزاران / معامله توانیفعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله م یمال ی: منظور نهادهایمال نهادهای – ۲۱

پردازش اطالعات  یهاشرکت گذاری،یهسرما یهاشرکت گذاری،یهسرما یهاصندوق ی،بندمؤسسات رتبه گذاری،یهگردانان، مشاوران سرما

 اشاره کرد. یبازنشستگ یهاو صندوق یهسرما ینتأم یهاشرکت ی،مال

ه ک کندیکسب م یجهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأ یرپذ یهدر شرکت سرما گذارییهکه با سرما ی(: شرکتهلدینگ) مادر شرکت – ۲۲

 مؤثر باشد. یرهمد یأته یدر انتخاب اعضا یارا انتخاب کند و  یرهمد یأتشرکت، ه یاتکنترل عمل یبرا

 قرار دهد. یابیقانون را مورد ارزش ینو اوراق بهادار موضوع ا هاییاست که دارا ی: کارشناس مالارزشیاب – ۲۹

منفعت آن باشد. شورا،  یاو  ینمالک ع یقابل نقل و انتقال برا یحقوق مال است که متضمن یمستند یا ورقه نوع هر: بهادار اوراق – ۲2

 قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است. ینو اوراق بهادار در متن ا یو اعالم خواهد کرد. مفهوم ابزار مال ییناوراق بهادار قابل معامله را تع

 .یعرضه عموم برای بهادار اوراق صدور از است عبارت انتشار: انتشار – ۲1

 : عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.عمومی عرضه – ۲0

 است. ینهاد گذارانیهاوراق بهادار توسط ناشر به سرما یم: فروش مستقخصوصی عرضه – ۲۷

 طبق قرارداد. آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن یقانون یندهنما یااوراق بهادار از ناشر و  یدخر یند: فرآنویسیپذیره – ۲۱

 به فروش نرسد. نویسییرهکه ظرف مهلت پذ یاوراق بهادار یدخر ی: تعهد شخص ثالث برانویسیپذیره تعهد – ۲۳

رار عموم ق یاردر اخت نویسییرهآن، اطالعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذ یقاست که از طر اییه: اعالمنویسییرهپذ اعالمیه – ۹6

 .گیردیم

 .شودیثبت شرکت، به سازمان داده م یاست که در مرحله تقاضا یها، اطالعات و اسناد و مدارکثبت: مجموعه فرم بیانیه – ۹۱

ربوط ناشر آن م یابه اوراق بهادار، معامالت  یرمستقیمغ یاو  یمطور مستقعموم که به ی: هرگونه اطالعات افشاء نشده برانهانی اطالعات – ۹۲

 .گذاردیم یرمعامله اوراق بهادار مربوط تأث یبرا گذارانیهسرما یمتصم یاو  یمتانتشار بر قو در صورت  شودیم

 .شودیم یداریخر گذارانیهاست که از محل وجوه سرما یمال هایدارایی مجموعه: سبد – ۹۹

 بهادار اوراق بازار ارکان –دوم  فصل
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اوراق بهادار و به  یحفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا ی،و با هدف سامانده گذارانیهاز حقوق سرما یتحما راستای در - ۲ ماده

 .شودیم یلقانون تشک ینمندرج در ا یاراتو اخت یفوظا یب،قانون، شورا و سازمان با ترک ینا یمنظور نظارت بر حسن اجرا

 :باشدیم یلشورا به شرح ذ یکالن آن بازار را بر عهده دارد. اعضا هاییاستس یبرکن بازار اوراق بهادار است که تصو باالترین شورا - ۳ ماده

 .ییو دارا یامور اقتصاد وزیر – ۱

 .یبازرگان وزیر – ۲

 .یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز کلیسرئ – ۹

 و اتاق تعاون. یرانو معادن ا یعو صنا یاتاق بازرگان رؤسای – 2

 خواهد کرد. یفهوظانجام  یزسازمان ن یشورا و سخنگو یرسازمان که به عنوان دب رئیس – 1

 .یمعاون و یا کشور کل دادستان – 0

 ها.از طرف کانون یندهنفر نما یک – ۷

 ییو دارا یامور اقتصاد یروز یشنهادبازار اوراق بهادار به پ یاحرفه یهابا مشورت تشکل یمنحصراً از بخش خصوص مالی خبره نفر سه – ۱

 .یرانوز یأته یبو تصو

 .ییهر بورس کاال یبرا یرانوز یأته یبو تصو ربطیذ یروز یشنهادبه پ ینفر خبره منحصراً از بخش خصوص یک – ۳

 خواهد بود. ییو دارا یامور اقتصاد یرشورا با وز ریاست - ۱ تبصره

و کارکنان  یرهمد یأته یاعضا یاناز م یتوان( پنج سال است و آنان را نم۳( و )۱(، )۷) یموضوع بندها یاعضا مأموریت مدت - ۲ تبصره

 سازمان انتخاب کرد.

 خواهد بود. یرپذدو دوره امکان یماده حداکثر برا ین( ا۳( و )۱(، )۷) یموضوع بندها اعضای مجدد انتخاب - ۳ تبصره

 .کنندیهمان بورس شرکت م یگیریم(، فقط در جلسات مربوط به تصم۳موضوع بند ) اعضای - ۴ تبصره

 :باشدیم یرشورا به شرح ز وظایف - ۴ ماده

 قانون. ینا یبر اجرا یهو توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عال یالزم جهت سامانده تدابیر اتخاذ – ۱

 و مقررات مربوط. یننظام و قوان یکل هاییاستبازار اوراق بهادار در قالب س یو خط مش هایاستس تعیین – ۲

 .یرانوز یأته یبقانون جهت تصو ینا یاجرا یالزم برا هاینامهیینآ پیشنهاد – ۹

 .یدجد یمال یابزارها تصویب – 2

وجوه و  یهاوراق بهادار و تسو یمرکز یگذارسپرده یهاخارج از بورس، شرکت یها، بازارهابورس یتو لغو مجوز فعال تعلیق صدور، – 1

 .یهسرما ینتأم یهاشرکت

 سازمان. یمال یهابودجه و صورت تصویب – 0

 از سازمان. یتبه شکا یدگیو رس فعالیت بر نظارت – ۷

 ها.سازمان و نظارت بر آن هاییوصول یزاننوع و م تصویب – ۱
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 الزحمه آن.حق تعیین و سازمان حسابرس – بازرس انتخاب – ۳

 سازمان. یرهمد یأته اعضای انتخاب – ۱6

 سازمان. یرهمد یأته یو اعضا یسرئ یایحقوق و مزا تعیین – ۱۱

 الزحمه آنان.حق یینو تع یداور یأته اعضای انتخاب – ۱۲

 .یجهان یشده خود در بازارها یرفتهپذ یهامجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکت اعطای – ۱۹

 به بورس. یاوراق بهادار خارج یرشمجوز پذ اعطای – ۱2

 در بورس. یمعامالت اشخاص خارجمجوز به بورس جهت  اعطای – ۱1

 به بازار اوراق بهادار مربوط باشد. یرانوز یأته یصکه به تشخ یامور سایر – ۱0

 االجرا خواهد بود.الزم ییو دارا یامور اقتصاد یروز تأیید از پس شورا مصوبات - تبصره

 یو سهم یافتیدر یمستقل بوده و از محل کارمزدها یو مال یحقوق یتشخص یاست که دارا یردولتیغ عمومی مؤسسه سازمان، - ۵ ماده

شده از محل  یادسازمان  یاندازو راه یتآغاز فعال یدرآمدها اداره خواهد شد. منابع الزم برا یرها و ساها در بورسشرکت یرشاز حق پذ

 .شودیم ینبورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأم یشورا یوجوه امان

خواهد  رانیوز یأته یبو به تصو یهقانون توسط شورا ته ینا یبتصو یخسازمان حداکثر ظرف سه ماه از تار تشکیالت و اساسنامه - تبصره

 .یدرس

منحصراً از کارشناسان  یحسن شهرت و تجربه در رشته مال یو دارا ینافراد ام یانپنج عضو است که از م یسازمان دارا یرهمد هیأت - ۶ ماده

 .کندیرا صادر م یرهمد یأته یشورا حکم اعضا یس. رئشوندیشورا انتخاب م یبشورا و با تصو یسرئ یشنهادبه پ یردولتیغ بخش

 است: یرسازمان به شرح ز یرهمد یأته یاراتو اخت وظایف - ۷ ماده

 آن به شورا. یشنهادقانون و پ ینا یاجرا یالزم برا هاینامهیینآ تهیه – ۱

 قانون. ینا ییاجرا یهادستورالعمل ینو تدو تهیه – ۲

 قانون و مقررات مربوط. ینا اجرای حسن بر نظارت – ۹

 اوراق بهادار و نظارت بر آن. عمومی عرضه مجوز صدور و ثبت – 2

 ها بر عهده شورا است.آن یبکه تصو یینهادها یرها و سابورس یسو لغو مجوز تأس تعلیق صدور، درخواست – 1

 .یستشورا ن یمقانون که در حوزه عمل مستق ینموضوع ا یمال یها و نهادهاکانون یسو لغو مجوز تأس تعلیق صدور، – 0

 قانون. ینموضوع ا یمال یها و نهادهاها، کانوناساسنامه بورس تصویب – ۷

 از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار. یشگیریالزم جهت پ تدابیر اتخاذ – ۱

 ا.هآن یگیریو پ صالحیقانون بر عهده سازمان است به مراجع ذ این طبق هاآن اعالم که بهادار اوراق بازار در تخلفات از دسته آن اعالم – ۳

 بازار اوراق بهادار به شورا. یتوضع یندر مورد عملکرد سازمان و همچن یادوار یهاو گزارش یمال هایصورت ارائه – ۱6

 در بازار اوراق بهادار. گذارانیهاز حقوق و منافع سرما یتدامات الزم به منظور حماو انجام اق یضرور تدابیر اتخاذ – ۱۱
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 .یو نظارت گذارییاستس ینهادها یربا سا یالزم در بازار اوراق بهادار و همکار هاییهماهنگ ایجاد – ۱۲

 در بازار اوراق بهادار به شورا. یدجد یمال یابزارها یریکارگبه پیشنهاد – ۱۹

 در بورس. یخارج یو حقوق یقیاشخاص حق گذاریسرمایه بر نظارت – ۱2

 توسط شورا. یبخدمات سازمان جهت تصو یهاانواع درآمدها و نرخ یشنهادبودجه و پ تهیه – ۱1

 قانون. ینموضوع ا یمال ینهادها یربورس و سا یخدمات و کارمزدها یهاسقف نرخ تصویب – ۱0

 ها.ها و نظارت سازمان بر آن شرکتعام نزد مرجع ثبت شرکت یسهام یهاز ثبت شرکتسازمان قبل ا ییدنامهتأ صدور – ۱۷

 شده نزد سازمان.ثبت یهاتوسط شرکت یتاطالعات با اهم یو نظارت بر افشا بررسی – ۱۱

 .یحسابرس یاستانداردها ینتدو یأته یژهبه و یبا مراجع حسابدار یو هماهنگ یکنزد همکاری – ۱۳

 بازار اوراق بهادار. یآت هاییاستس ینتدو یکالن و بلند مدت برا تحقیقات انجام – ۲6

 .یو جهان یامرتبط منطقه یهابه سازمان یوستنو پ المللیینو مشارکت با مراجع ب همکاری – ۲۱

 که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد. یامور سایر انجام – ۲۲

 بالمانع است. یگردوره د یک یپنج سال است و انتخاب مجدد آنان برا یرهمد یأته یاز اعضا یکهر  عضویت مدت - ۸ ماده

 خواهد شد. یینماه تع یمدت س یشورا برا یباعضاء و تصو یشنهادبه پ یرهمد یأتاعضاء ه ینسازمان از ب یرهمد یأته رئیس - ۹ ماده

 آن خواهد بود. ییمقام اجرا ینسازمان و باالتر یسرئ یره،مد یأته رئیس - ۱ تبصره

 خواهد شد. یینسازمان در اساسنامه سازمان تع یسرئ یاراتو حدود اخت وظایف - ۲ تبصره

 ریدر سا یگرید یتمسئول یرشپذ یاحق اشتغال  وجه یچهبه صورت موظف و تمام وقت بوده و به  یرهمد یأته اعضای اشتغال - ۱۱ ماده

 را نخواهند داشت. یردولتیو غ یها و نهادها اعم از دولتها، بنگاهدستگاه

ظرف پانزده روز حسب  مانده،یمدت باق یبرا یو ینجانش یره،مد یأته یاز اعضا یکهر  یاستعفا یافوت و  برکناری، صورت در - ۱۱ ماده

 خواهد شد. یددر اساسنامه سازمان ق یبرکنار یط( منصوب خواهد شد. شرا0ماده )مقرر در  یبمورد به ترت

خود را به نحو  یقانون یفکنند که وظا یادقبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند  یرهمد یأته اعضای - ۱۲ ماده

 مقرون به صالح کشور بوده و گیرندیرا که م یماتیتصم یهرا بکار برند و کل طرفییدقت و ب یتنها یفاحسن انجام دهند و در انجام وظا

 . متن سوگندنامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.یندرا بنما یرهمد یأتسازمان و ه ارحفظ اسر یترعا

 .شودیسازمان از محل بودجه سازمان پرداخت م یرهمد یأته یو اعضا یسرئ مزایای و حقوق - ۱۳ ماده

و از محل بودجه سازمان  یینشورا تع یبشورا و با تصو یسرئ یشنهادشورا در جلسات شورا، به پ یردولتیغ اعضای حضور حق - تبصره

 .شودیپرداخت م

خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا  هایییفهرست دارا یدبا یرهمد یأته یاعضا عضویت، خاتمه و انتصاب بدو در - ۱۴ ماده

 .یندگزارش نما

 ود،شیسال توسط شورا انتخاب م یک یبرا یعضو جامعه حسابداران رسم یمؤسسات حسابرس بین از سازمان بازرس –حسابرس  - ۱۵ ماده

 خواهد بود. یرپذدو دوره امکان برای حداکثر بازرس –انتخاب حسابرس 
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یم در غیرمستق یا یمو مشارکت مستق یتهرگونه فعال یادر شرف ثبت نزد سازمان  یا شدهثبت بهادار اوراق معامالت هرگونه انجام - ۱۶ ماده

ها ممنوع اشخاص تحت تکفل آن یزسازمان و ن یمؤسسه حسابرس یو شرکا یرانشورا، سازمان، مد یانجام معامالت مذکور توسط اعضا

 است.

دو سال  یوقت خود را که طپاره یاوقت مشاغل تمام ینخود و همچن یو مال یاقتصاد هاییتشورا و سازمان موظفند فعال اعضای - ۱۷ ماده

 گزارش دهند. ییهقوه قضا یسدارند، به رئ یااند به آن اشتغال داشته یراخ

 یاغیرمستقیم اطالعات محرمانه یا یممستق یسازمان مکلفند از افشا یمؤسسه حسابرس یو شرکا یرانشورا، سازمان، مد اعضای - ۱۸ ماده

مقرر در  یهاکنند. متخلف به مجازات یخود، خوددار یپس از خاتمه دوران تصد یحت شوند،یها مطلع مخود از آن یفوظا یکه در اجرا

 .شودیمحکوم م ونقان ین( ا20ماده )

 یهقانون را از کل یندر چارچوب ا یازخود با مجوز دادستان کل کشور، اطالعات مورد ن یقانون یفوظا یدر اجرا تواندمی سازمان - ۱۹ ماده

لزم ها مستکه شمول حکم نسبت به آن ییهااز جمله دستگاه ی،و عموم یدولت یهادستگاه ی،دولت یهاشرکت ی،ها، مؤسسات اعتباربانک

ورد ها و اشخاص مذکور مکلفند اطالعات مدستگاه یه. کلیدمطالبه نما یردولتیغ یحقوق یا یقیاشخاص حق یزح نام آنهاست و نیتصر یاذکر 

 .یندشده ارائه نما یینسازمان را در موعد تع یازن

 اولیه بازار –سوم  فصل
اوراق  یو عرضه عموم باشدیقانون م ینمقررات ا یتمنوط به ثبت آن نزد سازمان با رعا یهاوراق بهادار در بازار اول عمومی عرضه - ۲۱ ماده

 قانون ممنوع است. ینمفاد ا یتبدون رعا یقبهادار به هر طر

به  بوده و یاطالعات یتو مصوبات سازمان و شفاف یمقررات قانون یتاز رعا یناننزد سازمان به منظور حصول اطم بهادار اوراق ثبت - ۲۱ ماده

 ین. ااشدبیمرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نم یهاطرح یاها در مورد شرکت یو سفارش یهتوص یاو  یسودآور ینتضم یا،مزا ییدمنزله تأ

 گردد. یدق نویسییرهپذ یهدر اعالم یدبا ضوعمو

ازمان به س یجهت اخذ مجوز عرضه عموم نویسییرهپذ یهثبت و اعالم یانیهثبت اوراق بهادار را همراه با ب تقاضای است موظف ناشر - ۲۲ ماده

 .یدنما یمتسل

انتشار  یگونگچ یزشود و ن یمبه سازمان تسل یدکه با نویسییرهپذ یهثبت و اعالم یانیهب یاتثبت اوراق بهادار، محتو تقاضای فرم - تبصره

 ییدبه تأ و یماست که توسط سازمان تنظ یها و سازمان به موجب دستورالعملمرجع ثبت شرکت ینب یو نحوه هماهنگ نویسییرهپذ یهاعالم

 سد.ریشورا م

 یهاعالم ییدها با مقررات، نسبت به تأاز انطباق آن ینانآن و اطم یمثبت اوراق بهادار و ضما یتقاضا بررسی از پس سازمان - ۲۳ماده 

 .کندیاقدام م نویسییرهپذ

روز تجاوز نخواهد کرد.  ی. مدت مذکور از سکندیم یینکه سازمان تع یردانجام پذ یظرف مدت یداوراق بهادار با عمومی عرضه - ۱ تبصره

 کند. یدتمد یگرروز د یناشر و احراز ادله موجه حداکثر به مدت س یرا با تقاضا نویسییرهمدت پذ تواندیسازمان م

و فروش اوراق بهادار  یعتوز یجسازمان را از نتا عمومی، عرضه مهلت اتمام از پس روز پانزده مدت ظرف حداکثر تاس موظف ناشر - ۲ تبصره

مشخص  نویسییرهپذ یه. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل، در اعالمیدخواهد نمود، مطلع نما ینکه سازمان مع یقیاز طر

 .شودیم

 توسط سازمان مجاز است. یعرضه عموم یندفرآ یلتکم ییدشده، پس از تأ تأدیه وجوه از استفاده - ۳ تبصره

عودت  گذارانیهحداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرما یدشده با یوجوه گردآور یعرضه عموم یندفرآ تکمیل عدم صورت در - ۴ تبصره

 داده شود.
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 یدهد، ط یصثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخ یرا برا یشده و ضمائم ارسال یلتکم تقاضای فرم سازمان اگر - ۲۴ ماده

. سازمان در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حداکثر نمایدیم یهروز مراتب را به اطالع ناشر رسانده و درخواست اصالح یمدت س

 با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعالم کند. عدم موافقت خود را یاثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت  یخروز از تار یظرف س

 ینویسیرهپذ یهها، اجازه انتشار اعالمآن یهسرما یشافزا یاعام  یسهام یهاثبت شرکت یقانون، برا یناالجرا شدن االزم تاریخ از - ۲۵ ماده

 .شودیها، پس از موافقت سازمان صادر متوسط مرجع ثبت شرکت

( قانون نحوه انتشار 2موضوع ماده ) یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یاراتو اخت یفقانون، وظا یناالجرا شدن االزم تاریخ از - ۲۶ ماده

 .شودیبه سازمان واگذار م ۱۹۷0/0/۹6اوراق مشارکت مصوب 

 است. یماده مستثن ینقانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول ا ینکه به موجب ا مشارکتی اوراق - تبصره

 از ثبت نزد سازمان معاف است: زیر بهادار اوراق - ۲۷ ماده

 .هایو شهردار مرکزی بانک دولت، مشارکت اوراق – ۱

 .یتحت نظارت بانک مرکز یو اعتبار یسسات مالمؤ و هابانک توسط منتشره مشارکت اوراق – ۲

 .یخصوص هایعرضه در شده عرضه بهادار اوراق – ۹

 شده توسط سازمان باشد. یینکه کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تع یعام سهامی شرکت هر سهام – 2

 .یگرد یها و مراجع قانوناوراق منتشره توسط سازمان یلبه ثبت نداشته باشند از قب یازشورا ن یصکه به تشخ یاوراق بهادار سایر – 1

ها طبق و فروش آن یعتوز یطاوراق و نحوه و شرا یاتکه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوص بهاداری اوراق ناشر - تبصره

 به سازمان گزارش کند. کند،یم یینکه سازمان تع یطیشرا

ها تحت آن یتقانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعال ینموضوع ا یمال یخارج از بورس و نهادها یها، بازارهابورس تأسیس - ۲۸ ماده

 .شودینظارت سازمان انجام م

 یهاو نوع گزارش یدهدر اساسنامه، نحوه گزارش یتموضوع فعال یه،حداقل سرما یران،و مد یرهمد یأته یاعضا یاحرفه صالحیت - ۲۹ ماده

 سازمان برسد. ییدبه تأ یدقانون، با ینموضوع ا یمال ینهادها یحسابرس یژهو

 ثانویه بازار –چهارم  فصل
. بورس مجاز به رسدیسازمان م یبهر بورس و به تصو یشنهاداست که به پ یاوراق بهادار در بورس طبق دستورالعمل پذیرش - ۳۱ ماده

 که نزد سازمان ثبت نشده است. یستن یاوراق بهادار یرشپذ

 است. یماده مستثن این شمول از ثبت، از معاف بهادار اوراق - تبصره

و به  یهمعامله را طبق ضوابط مصوب سازمان ته یاوراق بهادار معامله شده در روزها قیمت و تعداد فهرست، است مکلف بورس - ۳۱ ماده

 خواهد شد. یاست و در سوابق بورس نگهدار یفهرست در حکم سند رسم یناطالع عموم برساند. ا

ها را حداکثر به مدت از بورس یکتوقف انجام معامالت هر  یاو  یلدستور تعط ی،اضطرار یطشرا تشخیص با است مجاز سازمان - ۳۲ ماده

 خواهد بود. یدشورا قابل تمد یبمدت مزبور با تصو ی،اضطرار یط. در صورت تداوم شرایدصادر نما یسه روز کار

 .رسدیشورا م ییدسازمان به تأ یشنهادخواهد بود که به پ ییاضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرا شرایط - تبصره

در کانون  یتبه هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضو یو بازار گردان یگر/ معامله یکارگزار ی،کارگزار فعالیت به شروع - ۳۳ ماده

 آن است. ییاجرا یهاو دستورالعمل هانامهیینقانون و آ ینمقررات ا یتمربوط و رعا
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. دهدیمربوط به آن کانون را سازمان انجام م یفنشده است، وظا یلگران و بازار گردانان تشککانون، کارگزاران / معامله کهزمانی تا - تبصره

 ت.اس یگران و بازار گردانان الزامکانون، کارگزاران / معامله یلتشک ید،نفر رس یازدهکانون در سطح کشور به  یتعداد اعضا کهیهنگام

ست ا یدر آن بورس طبق دستورالعمل یرشدر هر بورس موکول به پذ یو بازار گردان یگر/ معامله یو کارگزار یگزارکار فعالیت - ۳۴ ماده

 .رسدیسازمان م ییدبورس به تأ یشنهادکه به پ

از  یکخود از هر  یاعضا یرگران، بازار گردانان، ناشران و ساکارگزاران، کارگزار / معامله یبورس به تخلفات انضباط یرهمد هیأت - ۳۵ ماده

قابل  ابالغ یخماه از تار یکبورس به مدت  ی. رأنمایدیم یدگیخود رس یانضباط نامهآیینطبق  ربطیذ هاینامهیینآ یاقانون  ینمقررات ا

 .باشدیاالجرا مو الزم یسازمان قطع ی. رأباشدینظر در سازمان م تجدید

اشخاص  یرو سا گذارانیهناشران، سرما گذاری،یهگران، مشاوران سرماکارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله بین اختالفات - ۳۶ ماده

 .شودیم یدگیرس یداور یأتها توسط هها، در صورت عدم سازش در کانونآن یاحرفه یتاز فعال یناش ربطیذ

 ینقضات باتجربه و دو عضو از ب یناز ب ییهقوه قضا یسضو توسط رئع یککه  باشدیمتشکل از سه عضو م یداور هیأت - ۳۷ ماده

سازمان با  و ییهقوه قضا یس. رئنمایدیم یدگیشورا به اختالفات رس ییدسازمان و تأ یشنهادبه پ یو مال یاقتصاد هایینهنظران در زمصاحب

 یأتر همربوط د یعضو اصل یبتتا در صورت غ نمایندیم یو معرف یینتع البدلیعضو عل یک،خود، هر  یاصل یندهنما رشورا عالوه ب ییدتأ

 .باشدیم یهمانند عضو اصل البدلیعضو عل یط. شرایدشرکت نما یداور

 خواهد بود. ییهقوه قضا یندهبا نما یداور یأته ریاست - ۱ تبصره

 بالمانع است. یگردو دوره د یو انتخاب مجدد آنان حداکثر برا باشدیدو سال م البدلیو عل یاصل یاعضا مأموریت مدت - ۲ تبصره

 .گرددیم یلاست که در محل سازمان تشک اییرخانهدب یدارا یداور هیأت - ۳ تبصره

 .شودیدر قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت م یداور هیأت بودجه - ۴ تبصره

ثبت اسناد و امالک  یاجرا یرها و دواآن به عهده اداره یاالجرا است و اجرامو الز یقطع یداور یأته یصادر شده از سو آرای - ۵ تبصره

 .باشدیم

 رییمشابه درخواست کناره گ یهاتشکل یرو سا گذارییهگر، بازار گردان، مشاور سرماکارگزار، کارگزار / معامله صورتی که در - ۳۸ ماده

انون خود را نزد ک یتبه بورس مربوط اعالم نموده و مجوز فعال یزخود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و ن یتدائم از فعال یاموقت 

سمت خواهد ماند. ق یها به قوت خود باقتعهدات آن یرمعامالت انجام شده و سا یفتکل یینمربوط تا تع یقو وثا هاین. تضمنمایندیم تودیع

ها نآ یتمشابه که عضو یهاتشکل یرو سا گذارییهگران، بازار گردانان، مشاوران سرماه کارگزاران، کارگزار / معاملهماده نسبت ب ینا یراخ

 است. یمجر یزن شود،یلغو م یا یققانون تعل ین( ا۹1ماده ) ساسبر ا

که  یمشابه ملزمند طبق دستورالعمل یهاتشکل یرو سا گذاریسرمایه مشاوران گردانان، بازار گران،معامله/  کارگزار کارگزاران، - ۳۹ ماده

 .یندنما یمتسل ربطیو به مراجع ذ یهالزم را ته یهاگزارش شود،یو ابالغ م یمتوسط سازمان تنظ

 یهو ثانو یهاول یدر بازارها یرساناطالع –پنجم  فصل
حداکثر ظرف  آورد،یثبت اوراق بهادار به دست م یندکه در فرآ یتا مجموعه اطالعات یداتخاذ نما ترتیبی است موظف سازمان - ۴۱ ماده

 .یردمربوطه در دسترس عموم قرار گ نامهآیینمدت پانزده روز طبق 

 یاهتشکل یهو کل گذاریسرمایه مشاوران گردانان، بازار گران،معامله کارگزاران، بهادار، اوراق ناشران ها،بورس است موظف سازمان - ۴۱ ماده

 .دنخود را انتشار ده یتکشور، اطالعات جامع فعال یمل یو حسابرس یحسابدار یتا بر اساس استانداردها یدرا ملزم نما یهفعال در بازار سرما

 هانامهیینو آ یمال یدهو گزارش یحسابدار یاستانداردها ی،را طبق مقررات قانون یمال هایصورت است موظف بهادار اوراق ناشر - ۴۲ ماده

 کند. یهته شود،یکه توسط سازمان ابالغ م ییاجرا یهاو دستورالعمل
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 گذارانییهناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرما یو مشاوران حقوق یابانحسابرس و ارزش  یه،سرما تأمین شرکت ناشر، - ۴۳ ماده

ها نترک فعل آ یااز فعل  یکه ناش یهواقع در عرضه اول ارائه اطالعات ناقص و خالف یلبه دل یاتخلف و  یر،هستند که در اثر قصور، تقص

 .اندردیدهباشد، متضرر گ

 یأته یابورس  یرهمد یأتکشف تخلف به ه یخسال پس از تار یکحداکثر ظرف مدت  توانندیماده م ینموضوع ا دیدگانخسارت - ۱ تبصره

 توسط ناشر نگذشته باشد. یاز سه سال از عرضه عموم یشب ینکهکنند، مشروط بر ا یتشکا یداور

خسارت  یباشند، مجاز به ادعا یدهماده را قبل از کشف و اعالم تخلف خر ینکه اوراق بهادار ناشر موضوع ا اشخاصی فقط - ۲ تبصره

 .باشندیم

 یهاعالم یاثبت  یانیهکننده از طرف ناشر در بگمراه یااز ارائه اطالعات خالف واقع، ناقص  یدر صورت آگاه تواندمی سازمان - ۴۴ ماده

 که باشد، متوقف کند. یااوراق بهادار را در هر مرحله یعرضه عموم نویسی،یرهپذ

را طبق دستورالعمل  یرکرده است، مکلف است حداقل موارد ز یافتکه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان در ناشری هر - ۴۵ ماده

 :ید، به سازمان ارائه نماخواهد شد یینکه توسط سازمان تع ییاجرا

 شده. یساالنه حسابرس یمال هایصورت – ۱

 ماهه.سه یمال یهاشده و صورت یماهه حسابرسشش یمال یهاشامل صورت ایدورهیانم یمال هایصورت – ۲

 به مجامع و اظهارنظر حسابرس. یرهمد هیأت گزارش – ۹

 دارد. گذارانیهسرما یماوراق بهادار و تصم یمتبر ق یتیکه اثر با اهم اطالعاتی – 2

 و مجازاتها جرایم –ششم  فصل
مل متح یانز یامعادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده  ینقد یبه جزا یاسال  یکاز سه ماه تا  یریبه حبس تعز زیر اشخاص - ۴۶ ماده

 هر دو مجازات محکوم خواهند شد: یانشده 

ء از انحا یقرار گرفته به نحو یو یاردر اخت یفهقانون را که حسب وظ ینمربوط به اوراق بهادار موضوع ا یکه اطالعات نهان شخصی هر – ۱

د استفاده مور ی،داشته باشند، قبل از انتشار عموم یندگیها به هر عنوان نماکه از طرف آن یبه نفع اشخاص یابه نفع خود  یا یگرانبه ضرر د

 .یدموارد مقرر فراهم نما یرها را در غموجبات افشاء و انتشار آن یاقرار دهد و 

 .یدبه معامالت اوراق بهادار مبادرت نما یکه با استفاده از اطالعات نهان شخصی هر – ۲

 یاغوا یااذب و ک هاییمتق یجادا یاگمراه کننده از روند معامالت اوراق بهادار  یظاهر یجادنوعاً منجر به ا یکه اقدامات و شخصی هر – ۹

 اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود.

 .دیاوراق بهادار نما یبه منظور عرضه عموم نویسییرهپذ یهاعالم یا یقانون اقدام به انتشار آگه ینمقررات ا یتکه بدون رعا شخصی هر – 2

 :شوندیشرکت شناخته م یاطالعات نهان یبه عنوان اشخاص دارا زیر اشخاص - ۱ تبصره

 و معاونان آنان. یرعاملعامل، مد یأته یره،مد یأته یشرکت شامل اعضا یرانمد- الف

 شرکت. وکالی و حسابرسان حسابداران، مشاوران، بازرسان، – ب

 یندگانمان یادارند  یار( سهام شرکت را در اخت۱6۱از ده درصد ) یشبه همراه افراد تحت تکفل خود، ب یاو  ییکه به تنها سهامدارانی – ج

 آنان.
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 یا( سهام ۱6۱( که مالک حداقل ده درصد )ینگمادر )هلد یهاشرکت یندگاننما یا ربطیذ یرانو مد یرهمد یأته یو اعضا یرعاملمد – د

 باشند. یرپذ یهشرکت سرما یرهمد یأتعضو در ه یکحداقل  یدارا

 دارند. یدسترس یخود به اطالعات نهان یتموقع یاو  یاراتاخت یف،که با توجه به وظا یاشخاص سایر – ه

نباشد، ظرف  یبر اطالعات نهان یماده موظفند آن بخش از معامالت اوراق بهادار خود را که مبتن این( ۱) تبصره موضوع اشخاص - ۲ تبصره

 پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.

و  اطالعات، اسناد یاکنند و  یقتصد یا یندبورس ارائه نما یارا به سازمان و  یمستندات جعل یاکه اطالعات خالف واقع  یخاصاش - ۴۷ ماده

مقرر در قانون مجازات  یهاقانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات ینموضوع ا یهاگزارش یهرا در ته یمدارک جعل یا

 محکوم خواهند شد. 0/۹/۱۹۷1مصوب  یاسالم

 ایها مطلع شده از آن یفهرا که برحسب وظ یکه اسرار اشخاص گذاریسرمایه مشاور و گردان بازار گر،معامله/  کارگزار کارگزار، - ۴۸ ماده

محکوم  ۱۹۷1/۹/0مصوب  یاسالم( قانون مجازات 02۱ماده )مقرر در  یهابه مجازات ید،قرار دارد، بدون مجوز افشاء نما یو یاردر اخت

 خواهد شد.

متحمل  یانز یاتا سه برابر سود به دست آمده  یکمعادل  ینقد یجزا یاماه تا شش ماه  یکاز  یریبه حبس تعز زیر اشخاص - ۴۹ ماده

 هر دو مجازات محکوم خواهند شد: یانشده 

 یانبازار گرد یا ی،گرکارگزار / معامله ی،کارگزار یلاز قب هایییتقانون تحت هر عنوان به فعال ینمقررات ا یتکه بدون رعا شخصی هر – ۱

 کند. یمزبور معرف یناز عناو یکخود را تحت هر  یا یدکه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نما

بورس مربوط بوده  یامدارک مهم به سازمان و  یااز اطالعات، اسناد و  یقسمت یاقانون مکلف به ارائه تمام  ینکه به موجب ا شخصی هر – ۲

 کند. یو از انجام آن خوددار

و  اشدبیها جهت ارائه به سازمان مو امثال آن نویسییرهپذ یهاعالم یاثبت  یانیهاسناد، مدارک، اطالعات، ب یهکه مسئول ته شخصی هر – ۹

بر  مستندات و اطالعات مذکور را یقتصدهرگونه  یا یاقتصاد یا یفن ی،گزارش مال یهته یاو اظهارنظر  یبررس یتکه مسؤول یهر شخص یزن

 .یدقانون تخلف نما ینمحوله از مقررات ا یفوظا یو در اجرا دعهده دار

خالف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد  یهاگزارش یاکه عالما و عامداً هرگونه اطالعات، اسناد، مدارک  شخصی هر – 2

 سوءاستفاده قرار دهد.

موظف به  یسپرده شده و و یانجام معامله به و یرا که برا یکه اوراق بهادار و وجوه یبازار گردان یاگر لهمعام/  کارگزار کارگزار، - ۵۱ ماده

ماده مقرر در  یهامورد استفاده قرار دهد، به مجازات یگراند یاجداگانه است، برخالف مقررات و به نفع خود  یهاآن در حساب ینگاهدار

 محکوم خواهد شد. ۱۹۷1/۹/0مصوب  ین مجازات اسالم( قانو0۷2)

شده بر حسب مورد درباره آن  ینیب یشپ یهامجازات ی،قانون توسط اشخاص حقوق این در مندرج تخلفات ارتکاب صورت در - ۵۱ ماده

 اند.را بر عهده داشته گیرییمتصم یتشده، مسؤول یاد یکه از طرف اشخاص حقوق شودیاعمال م یقیدسته از اشخاص حق

اعالم  صالحیذ ییکرده و به مراجع قضا یقانون را گردآور ینموضوع ا جرایم به مربوط مدارک و مستندات است مکلف سازمان - ۵۲ ماده

اشخاص شده باشد،  یرمتوجه سا یانیمذکور ضرر و ز یم. چنانچه در اثر جرایدنما یگیریپ ینموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاک

 .یدنما یمتسل یانمراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و ز یجبران آن به مراجع قانون یبرا تواندیم دیدهیانز

 متفرقه مقررات –هفتم  فصل
بت سازمان نس یلفعاالن بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشک سایر و گردانان بازار گران،معامله/  کارگزاران کارگزاران، - ۵۳ ماده

 اساسنامه آن اقدام کنند. یبکانون خود پس از تصو یجادبه ا
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غیرمستقیم در  یا یمطور مستق( از سهام بورس را به۲/1۱درصد ) یماز دو و ن یشب تواندینم ی،حقوق یا یقیسهامدار حق هیچ - ۵۴ ماده

 باشد.داشته  یتمالک

 یهاوراق بهادار و تسو یمرکز یگذار( از سهام شرکت سپرده1۱از پنج درصد ) یشب تواندینم یحقوق یا یقیسهامدار حق هیچ - ۵۵ ماده

 داشته باشد. یتغیرمستقیم در مالک یا یمطور مستقوجوه را به

 ۱۹21بورس اوراق بهادار تهران مصوب  یسبورس موضوع قانون تأس یسوابق، اسناد و مدارک شورا یهسازمان کل تشکیل از پس - ۵۶ ماده

 .شودیبه سازمان منتقل م

و اوراق بهادار،  یبانک یها، وجوه نقد، سپردهیرمنقولموجود اعم از منقول و غ یهاسازمان کارگزاران بورس هایدارایی و اموال - ۵۷ ماده

 ندهیسازمان، نما یسمرکب از رئ اییتهگسترش بورس، در کم یرهوجوه ذخ ینو همچن هایپس از کسر بده هاییدارا یرحقوق و تعهدات و سا

ه عنوان ب یببورس مربوط و سازمان به ترت یشرکت سهام ینب یازشورا احصاء و حسب ضرورت و ن یندهبورس مربوط و نما کارگزارانمنتخب 

 .دباشیاالجرا مالزم ییو دارا یامور اقتصاد یروز یبپس از تصو یتهکم ینا یمات. تصمشودیم یمتسه یاردر اخت یو منابع مال یهسرما

 .گرددیم بازخرید کار قانون مقررات موجب به بورس هر کارگزاران سازمان کارکنان سوابق - تبصره

را به عمل  یازمورد ن یقانون یقانون و ارائه راهکارها ینآن با ا یقو تطب ییکاال یهافعال کردن بورس برای الزم اقدامات دولت - ۵۸ ماده

 خواهد آورد.

قانون، موظفند به  ینمراجع مذکور در ا یرو سا یرانوز یأتاالجرا است و هطور کامل الزمبه یبقانون چهار ماه پس از تصو این - ۵۹ ماده

 یدهرس یبو به تصو یافتهاستقرار  مدت ینقانون، ظرف ا ینا ییمناسب اجرا یالتو تشک یو سازمان ییکه مقررات اجرا ینداقدام نما ینحو

 باشد.

که  یو مقررات ینقوان یهو کل ۲۷/۲/۱۹21بورس اوراق بهادار مصوب  یسقانون، قانون تأس ینمقرر در ا یهامهلت انقضای از پس - ۶۱ ماده

 .شودیقانون است، لغو م ینبا ا یرمغا
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 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
 30/06/1376مصوب: 

های سودآور بودجه ساالنه کل کشور و طرح یندولت مندرج در قوان یانتفاع یهای عمرانطرح یبه منظور مشارکت عموم در اجرا -۱ماده 

ه المنفعو مؤسسات عام یردولتیغ یعموم یو مؤسسات و نهادها هایو شهردار یهای دولت، به دولت و شرکتیو خدمات یو ساختمان یدیتول

 طبق شودیاجازه داده م یدیتول یهای تعاونعام و خاص و شرکت یهای سهامشرکت ینمذکور و همچن یهادستگاه بهوابسته  یهاو شرکت

 یازمورد ن یهمواد اول یهته یالزم برا یهای مذکور شامل منابع مالطرح یاجرا یبرا یازمورد ن یمنابع مال از یقانون قسمت ینمقررات ا

 .یندنما یناوراق مشارکت تام یانتشار و عرضه عموم یقررا از ط یدیتول یواحدها

ب از مرک یاتیبه عهده ه یطرح انتفاع یقانون یفتعر یتماده با رعا یندولت موضوع ا یهای عمرانبودن طرح یانتفاع تشخیص - تبصره

ها در طرح یلقب ین. اباشدیم یرانا یاسالم یجمهور ی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزییو دارا یوزارت امور اقتصاد یندگاننما

 بودجه ساالنه کل کشور با عالمت مشخص درج خواهد شد. یحلوا یهای عمرانطرح یوستپ

 شودیمنتشر م ینمدت مع یمشخص برا یاسم یمتقانون به ق ینموجب ااست که به نامییب یااوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام  -۲ ماده

 یمتاوراق به نسبت ق ین. دارندگان اگرددی( را دارند واگذار م۱های موضوع ماده )طرح یکه قصد مشارکت در اجرا گذارانییهسرماو به 

 خواهند بود. یکطرح مربوط شر یدر سود حاصل از اجرا ،و مدت زمان مشارکت یاسم

 .باشدیبورس اوراق بهادار مجاز م یقاز طر یاو  یماًاوراق مستق ینو فروش ا خرید

دولت موضوع  یانتفاع یهای عمرانطرح یجهت اجرا یازموردن یمنابع مال ینتام یانتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برا - ۳ ماده

 مجاز خواهد بود. شودیم بینییشبودجه ساالنه کل کشور پ ینکه در قوان یزانی( به م۱ماده )

از محل اعتبارات  ییو دارا یاوراق توسط وزارت امور اقتصاد یلقب ینا یافتهو سود تحقق  الحسابیبازپرداخت اصل و سود عل تضمین

د به عمل خواه شودیم بینییشبودجه ساالنه کل کشور پ ینمنظور در قوان ینکه توسط سازمان برنامه و بودجه به هم یخاص هاییفرد

 آمد.

االنه بودجه س یندولت مندرج در قوان یانتفاع یهای عمرانطرح یاجرا یالزم برا یالمنابع م یناق مشارکت به منظور تاماور انتشار - تبصره

 .باشدیماده م ینمشمول حکم ا یزن باشندیم هایشهردار یاو  یهای دولتها شرکتآن یکل کشور که مجر

( را که ۹دولت موضوع ماده ) یانتفاع یقانون به استثناء طرح عمران ینهای مشمول اطرح یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز - ۴ ماده

که  ینموده و در صورت یبررس شودی( ارائه م۱موضوع ماده ) یردولتیهای غو مؤسسات و شرکت هایشهردار ی،دولت یهاتوسط شرکت

وز انتشار امل، مجبه بانک ع یشرکت متقاض یاتوسط موسسه و  یکاف ینباشد، پس از ارائه تضم یو مال یفن ی،کامل اقتصاد یهاتتوج یدارا

 الزم صادر خواهد کرد. یزاناوراق مشارکت به م

 بیبه تصو یدبا یرانا یاسالم یجمهور یقبل از ارائه به بانک مرکز یهای دولتدرخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت - ۱ تبصره

 باشد. یدههای مربوط رسشرکت یعال یشورا یاو  یمجمع عموم

و  یپول هاییاستماده در هر سال باتوجه به س ینهای موضوع اطرح یسقف( اوراق مشارکت قابل انتشار برا) یزانحداکثر م - ۲ تبصره

 .گرددیو اعالم م یینپول و اعتبار تع یکشور توسط شورا یمال

متناسب با  بایستییم یانضاز متقا یکماده در مورد هر ینهای موضوع اطرح یسقف( اوراق مشارکت قابل انتشار برا) یزانم - ۳ تبصره

 ( باشد.هایمجموع بده یمنها هاییمجموع دارا) یو هایییخالص دارا
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اند (، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف۱موضوع ماده ) یردولتیهای غو مؤسسات و شرکت هایشهردار ی،های دولتشرکت – ۵ ماده

تعهدات مزبور در  یفای. در صورت عدم ایندنما ینمقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضم یدهایبازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررس

 .ید( راسا اقدام نما2مذکور در ماده ) ینمکلف است از محل تضم عاملبانک  ،مقرر یدهایسررس

 .باشدیمجاز م شودیم یدکه در اوراق مشارکت ق یبیبه ترت الحسابعلی سود پرداخت - تبصره

 یلوه تبدو نح یطبا سهام منتشر کنند. شرا یضتعو یا یلقانون اوراق مشارکت قابل تبد ینطبق ا توانندیعام م یهای سهامشرکت - ۶ ماده

 قانون خواهد بود. ینا ییاجرا نامهییناوراق طبق آ یلقب ینا یضو تعو

و به سود  باشدی( م1۱مقطوع به نرخ پنج درصد ) یاتبابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مال یصیتخص یاو  یمبالغ پرداخت -۷ ماده

و  الحسابیکنندگان سود اوراق مشارکت اعم از عل. پرداختگیردیتعلق نم یگرید یاتمال گونهیچاوراق مشارکت و معامالت اوراق مذکور ه

 یساببه ح یصتخص یاپرداخت  یخمتعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تار یات، مالیصتخص یاهر پرداخت  در دمکلفن یقطع

به  یسود پرداخت یزانمتضمن م یهمراه با فهرست یزوار یخروز از تار یآن را ظرف س یدو رس یزوار شودیم تعیین کل یدارکه توسط خزانه

 .نمایند یممربوط تسل یاتیحوزه مال

 یممستق هاییاتقانون مال ۱۳۳مذکور مشمول مقررات متن ماده  یفوراق مشارکت و در صورت تخلف از انجام تکالکنندگان سود اپرداخت

 خواهند بود. ۱۹00ماه مصوب اسفند

در  قانون منتشرشده است با نرخ مقرر ینا یاجرا یخکه قبل از تار یبه اوراق مشارکت یصیتخص یاو  یسود پرداخت مالیات پرداخت - تبصره

 .باشدیمنتشرکننده اوراق مذکور م یهاماده بر عهده دستگاه ینا

شوند، دارندگان  یلعام تبد یقانون به سهام ین( ا۱مذکور در ماده ) یهاخاص وابسته به دستگاه یهای سهامکه شرکت یدر صورت - ۸ ماده

 .باشندیبرخوردار م یتسهام از اولو یدهای مزبور در خراوراق مشارکت شرکت

 هاییات( قانون مال۱2۱موضوع ماده ) یاتیقابل قبول در حساب مال هایینهبه دارندگان اوراق مشارکت جزو هز یسود پرداخت - ۹ ماده

 .گرددیمحسوب م یممستق

 یدر وجوه و اموال عموم یرقانونیهای مربوط، در حکم تصرف غطرح یاجرا یراوراق مشارکت در غ یمصرف وجوه حاصل از واگذار - ۱۱ ماده

 محسوب خواهد شد.

که تا  یمواد مذکور شامل اوراق مشارکت یلذ یهاقانون و تبصره ین( ا۱۲( و )۱6( و )۳( و )۱( و )۷( و )1( و )۲مقررات مواد ) - ۱۱ ماده

 .گرددیم یزاند نآن منتشر شده یقبل از اجرا

 یمهورمسلح ج یروهایقانون استخدام ن ینمشمول یبه از جمله صندوق بازنشستگمشا ینو عناو یبازنشستگ یهاصندوق یهکل - ۱۲ ماده

 ها وو وابسته به دولت از جمله شرکت یهای دولتو شرکت یها، مؤسسات دولتوزارتخانه یهو کل یاجتماع ینو سازمان تأم یرانا یاسالم

حسب  ها،یو مؤسسات وابسته به شهردار هایها مستلزم ذکر نام است و شهرداردر مورد آن یو مقررات عموم ینکه شمول قوان یمؤسسات

ه ب نمایندیمربوط وارد و ثبت م یهادر حساب یاو  یافتانداز درپس یا یبازنشستگ یرا که به هر عنوان برا یاز وجوه یمورد مجازند درصد

 یراها و ذخاز سپرده یمجازند درصد یو بخش خصوص یهای تعاونشرکت یهکل ینهمچنکنند. یلدولت تبد یاوراق مشارکت منتشره از سو

 (۱۹۷۳/۱۲/6۷مصوب  ی)الحاق. یندنما یلبه اوراق مزبور تبد شودیم یینتع یرانوز یأتخود را که توسط ه یقانون

 .باشدیم یماده مستثن ینول حکم ااز شم -۱۹۷0/۱۱/۲0مصوب  -انداز کارکنان دولت حساب پس یلوجوه موضوع قانون تشک - ۱ تبصره

و  یریتو سازمان مد یرانا یاسالم یجمهور ی، بانک مرکزیو دارائ یماده توسط وزارت امور اقتصاد ینا یاجرائ نامهیینآ - ۲ تبصره

 . رسدیم یرانوز یأته یبو به تصو یهکشور ته یزیربرنامه
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و نحوه انتشار  یزانو م یطشرا ی،و خدمات یساختمان یدی،تول یهای سودآورقانون متضمن مشخصات طرح ینا ییاجرا نامهیینآ - ۱۳ ماده

 ینحوه اعمال نظارت بر اجرا ینعام و همچن یهای سهاماوراق مذکور با سهام شرکت یضو تعو یلتبد یو عرضه اوراق مشارکت و چگونگ

ازمان و س یرانا یاسالم یجمهور یسازمان برنامه و بودجه و بانک مرکز یی،و دارا یمشترک وزارت امور اقتصاد یشنهادقانون با پ ینا یحصح

 .یدخواهد رس یرانوز یاته یببورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصو

و انواع اوراق مشارکت منتشره  یزانم متضمن یمکلفند گزارش یرانا یاسالم یجمهور یو بانک مرکز ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -۱۴ ماده

 و یبرنامه و بودجه، امور اقتصاد هاییسیوناطالع کم یانتشار اوراق مذکور برا یهر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصاد یط

 .یندارسال نما یاسالم یمحاسبات و بودجه مجلس شورا یوانو تعاون و د یدارائ
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 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت یینامه اجرا یینآ

 ۱۱/1/۱۹۷۷مصوب: 

 

 مشروح به کار رفته است: یدر معان یراصطالحات ز نامهیینآ یندر ا ـ ۱ماده 

 قانون: قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ

و  یهای جارهزینه ینبرداری عالوه بر تأمپس از شروع بهره یاست که در مدت معقول یدولت: منظور طرح یـ انتفاع یهای عمرانطرح ـ

 یهای ناشایدهکه ف یاست به نحو ی. منظور از انتفاع، انتفاع مالیدنما یدعا یزدولت را ن یاستاز س یتبه تبع یسود متناسب یهاستهالک سرما

 به پول باشد. یمبرداری طرح قابل فروش و قابل تقواز بهره

 یاسم یمتبه ق یرانا یاسالم یجمهور یمجوز بانک مرکز یااست که به موجب قانون  ینام یب یاوراق بهادار با نام اوراق مشارکت: ا –

بودجه ساالنه  یندولت مندرج در قوان یـ انتفاع یهای عمرانطرح یازمورد ن یاز منابع مال یبخش ینتأم یو برا ینمدت مع یمشخص برا

 یشامل منابع مال یو خدمات یساختمان یدی،های سودآور تولو توسعه طرح یلتکم یجاد،جهت ا یازمورد ن ین منابع مالیتأم یبرا یاکشور 

 یردولتیغ یعموم یها و مؤسسات و نهادهاشهرداری ی،های دولتتوسط دولت، شرکت یدیتول یواحدها یازمورد ن یهمواد اول یهته یالزم برا

شود منتشر می یدتول یهای تعاونعام و خاص و شرکت یهای سهامهای مذکور، شرکته دستگاهب وابستههای المنفعه و شرکتو مؤسسات عام

 .گرددیواگذار م یعرضه عموم یقشده را دارند از طر یادهای طرح یگذارانی که قصد مشارکت در اجراو به سرمایه

های شرکت یربا سهام سا یینها یدم منتشر و در سررسعا یهای سهاماست که توسط شرکت یبا سهام: اوراق یضاوراق مشارکت قابل تعو ـ

 شود.می یضشده در سازمان بورس اوراق بهادار تعو یرفتهپذ

 شیزمان تحقق افزا یا یینها یدعام منتشر و در سررس یهای سهاماست که توسط شرکت یبه سهام: اوراق یلاوراق مشارکت قابل تبد ـ

 .گرددیم یلهای موضوع طرح اوراق مشارکت، تبدبه سهام شرکت یهسرما

 قانون، اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارد.( ۱ماده )است که به موجب  یردولتیغ یا یناشر: دستگاه دولت ـ

خت اصل مبلغ اوراق بازپردا ی،و قطع الحسابیفروش، پرداخت سود عل یاست که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برا یعامل: بانک ـ

امور مرتبط، طبق  یرقانون و انجام سا( ۷ماده )موضوع  یاتکسر و پرداخت مال ید،آن قبل از سررس یدباز خر یامربوط  یدمشارکت در سررس

 .ورزدیمبادرت م یتقرارداد عامل

شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول انتخاب می یاست که از طرف بانک مرکز یحقوق یا یقی: شخص حقینام ـ

ناشر به  ییو عملکرد اجرا یمال یهاها و صورتحساب یناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهدار یاتاز صحت عمل یناناطم

 یتدولت به مسؤول یـ انتفاع یعمران یهارد طرحدر مو ینام یف. وظانمایدیو اظهارنظر م یدگیرس تمراًموجب قرارداد منعقد شده، مس

هده ها بر عکه حسابرس شرکت یتیلمسؤو یناف نامهیینآ ینمقرر در ا یببه ترت ینام یتلسازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.مسؤو

 .باشدیآن نم یگزیندارد نبوده و جا

 یرانا یاسالم یجمهور ی: بانک مرکزیبانک مرکز ـ

ودن ب یکه انتفاع یسازمان برنامه و بودجه و بانک مرکز یی،و دارا یوزارت امور اقتصاد یندگاناست مرکب از نما یأتی: هیصتشخ یأته –

 .دهدیقرار م ییددولت را مورد تأ یهای عمرانطرح

 یممربوط سه یهاطرح یحاصل از اجرا یمال یجهو مدت زمان مشارکت در نت یاسم یمتدارندگان اوراق مشارکت به نسبت ق ـ ۲ ماده

 خواهند بود.
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 ینو موکل ب یلقدرالسهم دارنده آن در مشارکت است. با فروش اوراق مشارکت رابطه وک یزانهر ورقه مشارکت نشان دهنده م ـ ۳ ماده

ز فروش اوراق نسبت به مصرف وجوه حاصل ا تواندیاوراق م یدارانبه وکالت از طرف خر« ناشر»شود. اوراق محقق می یدارو خر« ناشر»

تحت عنوان  یضیتفو یار. انتقال اوراق به اختیدمربوط به طرح اقدام نما یید و فروش هرگونه کاال، خدمت و دارایطرح و خر یجهت اجرا

 ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است. یناوراق ب یدرابطه تا سررس ینو ا نمایدیوکالت خدشه وارد نم

 یدر وجوه و اموال عموم یرقانونیهای مربوط، در حکم تصرف غطرح یاجرا یراوراق مشارکت در غ یمصرف وجوه حاصل از واگذار ـ ۴ ماده

 محسوب خواهد شد.

عامل  دییبا تأ یانهای مشمول قانون که از طرف متقاضطرح یو مال یـ اقتصاد یفن یهیگزارش توج ییددر صورت تأ یبانک مرکز ـ ۵ ماده

 ینگزارش در چهارچوب ا یافتدر یخماه از تار یکانتشار اوراق مشارکت، مجوز الزم را ظرف مدت  یطشود، با در نظر داشتن شرایارائه م

 .نمایدیصادر م نامهیینآ

عامل  دییو تأ یمورد بررس یقبل از ارسال به بانک مرکز یدمذکور با یردولتیهای غطرح یو مال یـ اقتصاد یفن یهیـ گزارش توج ۱ تبصره

 ماه خواهد بود. یکبانک عامل حداکثر  یدگی. مدت رسیردقرار گ

 عمل خواهد شد. نامهیینآ ینا( ۷ماده )دولت، مطابق  یـ انتفاع یهای عمرانـ در مورد طرح ۲ تبصره

 یپول هاییاستبا توجه به سقانون در هر سال ( 2ماده )های موضوع طرح ی)سقف( اوراق مشارکت قابل انتشار برا یزانحداکثر م ـ ۶ ماده

 .گرددیو اعالم م یینپول و اعتبار تع یکشور توسط شورا یو مال

به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. سازمان برنامه و  یددولت با یـ انتفاع یهای عمرانطرح یو مال یـ اقتصاد یفن یهگزارش توج ـ ۷ ماده

دولت،  یـ انتفاع یعمران یهابودن طرح یانتفاع یصتشخ یأتماه در ه یکخود ظرف  یسبودجه گزارش مزبور را همراه با نظرات کارشنا

سازمان  یقبودن از طر یخود را در مورد انتفاع یماه نظر قطع یکحداکثر ظرف  یصتشخ یأتمطرح و ه نامهیینآ ینا( ۱) ادهممذکور در 

 .نمایدیاعالم م ییهای اجرابرنامه و بودجه به دستگاه

با  ندهیبودجه سال آ یحهباشد توسط سازمان برنامه و بودجه در ال یدهرس یصتشخ یأته ییدکه به تأ یدولت یانتفاع ـ یعمران یهاطرح

 عالمت مشخص درج خواهد شد.

 قانون خواهد بود.( ۹ماده )دولت طبق  یاوراق مشارکت عمران یافته یصو سود تخص الحسابیبازپرداخت اصل و سود عل تضمین

 ی( اوراق مشارکت قابل انتشار برای)سقف فرد یزان( و میرنقدیو غ یالشرکه ناشر در هر طرح )اعم از آورده نقدحداقل سهم ـ ۸ ماده

 یناشر توسط بانک مرکز یو اعتبار یمال یتوضع یتدولت( با رعا یـ انتفاع یهای عمرانطرح یهای موضوع اوراق مشارکت )به استثناطرح

 شود.می یینتع

 یینعت یهبازار سرما یطبا توجه به شرا ی،ناشر و با موافقت بانک مرکز یشنهادو مراحل انتشار و عرضه اوراق به پ یطشرا یخ،تار ـ ۹ ماده

 است. یرپذامکان یبانک مرکز ییدمهلت عرضه با تأ یدشود. تمدمی

ار انتش یهبه اطالع عموم برساند. متن اطالع یجمع یاهرسانه یقمراتب را از طر یدناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت با ـ ۱۱ ماده

 عامل برسد. ییدقبالً به تأ یدبا

شده را به  یآوراجازه برداشت از وجوه جمع یدر صورت فروش صد در صد اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مقرر، بانک مرکز ـ ۱۱ ماده

اوراق فروخته شده، وجوه مربوط در  یزان، به مربطیذ یناشر خواهد داد و در صورت عدم فروش صد در صد، با درخواست دستگاه اجرا

طرق  ایمهلت فروش  یدتمد یقاز طر ربطیذ ییدستگاه اجرا یشنهاددر صورت لزوم با پ ی. بانک مرکزگیردیم قرار ییدستگاه اجرا یاراخت

 .نمایدیم یینطرح را تع یازمنابع مورد ن یسرک یگرد
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 نیخود، ناشر را ملزم به تأم یصبه تشخ ید،از بازپرداخت اصل اوراق مشارکت در سررس ینانبه منظور حصول اطم یبانک مرکز ـ ۱۲ ماده

 .نمایدیالزم نزد عامل م هایینتضم

 یدطرح ظرف پنج ماه پس از سررس ینطرح توسط ام یقابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه اجرا یسود قطع یزانم ـ ۱۳ ماده

 .یدخواهد رس یبانک مرکز ییدمحاسبه و به تأ یینها

 یا وقرارداد منعقد شده ب یپرداخت آن را ط یبالزحمه خدمات مربوط و ترتحق یزانو م ینام یاراتو اخت یفوظا یبانک مرکز ـ ۱۴ ماده

 .نمایدیم یینتع

 ینتضم یالزم را برا یقمقرر در اوراق، تعهد کند و وثا یدهایناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررس ـ ۱۵ ماده

مقرر، عامل  یدهایتعهدات در سر رس یفایعامل قرار دهد. در صورت عدم ا یاربازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط عامل، در اخت

پرداخت شده  الحسابیعل یو سودها یقطع یالتفاوت سودها. مهلت پرداخت مابهیدمذکور رأساً اقدام نما مینمکلف است از محل تض

 اوراق، خواهد بود. یینها یدبرحسب انواع اوراق حداکثر شش ماه پس از سررس

و در  ینمربوط تأم یدهایخت سود واصل اوراق مشارکت، در سررسناشر موظف است طبق اعالم عامل وجوه الزم را جهت پردا ـ ۱۶ ماده

 تیمقرر در قرارداد عامل یزانمنابع به م ینتأم یرمنابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تأخ یندر تأم یرعامل قرار دهد. هرگونه تأخ یاراخت

 خواهد شد.

رار گرفته ق یزن یبانک مرکز ییدو آن تعهدات، مورد تأ یرفتهش اوراق، پذاست که به هنگام فرو یتعهدات یرناشر موظف به انجام سا ـ ۱۷ ماده

 است.

ه فروش منوط ب یفاتاوراق مشارکت و تخف یلتبد یا یضتعو یاربه دارندگان اوراق مشارکت از جمله اخت یازیهرگونه امت یاعطا ـ ۱۸ ماده

 الزم توسط عامل است. یناتو اخذ تضم یموافقت بانک مرکز

 ها مشمول خسارتآن یدر اعطا یرگردد و تأخ یفابه موقع ا یدکه با یدآ یبه حساب م یاز جمله تعهدات یازاتگونه امت ینا یـ اعطا تبصره

 خواهد بود. یمتق یشو افزا یزمان یراز تأخ یناش

 یز( توسط عامل نگیردیرس صورت مناشر موظف است چنانچه اوراق عالوه بر سازمان بورس اوراق بهادار )که با مجوز سازمان بو ـ ۱۹ ماده

 عامل قرار دهد. یاردر اخت یتاوراق، طبق قرارداد عامل یدباشد، وجوه الزم را جهت بازخر یدقبل از سررس یدقابل معامله و قابل بازخر

 دیپرداخت نما ینو ام یبانک مرکز ینمقرر در قرارداد منعقد شده ب یبرا به ترت ینالزحمه انجام خدمات امناشر موظف است حق ـ ۲۱ ماده

را در مورد طرح مورد نظر به طور  یمورد قبول سازمان حسابرس یمطابق با استانداردها یحسابدار یستمو بالفاصله پس از فروش اوراق، س

 خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد. هاییتو فعال یاتعمل یراز سا خارججداگانه و 

 است. یماده مستثن یندولت از مفاد ا یـ انتفاع یهای عمرانطرح ینـ ام تبصره

پس از کسب مجوز انتشار  ین،طرح را همراه اظهارنظر ام ییو عملکرد اجرا یمال یتگزارش وضع یحاو یۀناشر موظف است اطالع ـ ۲۱ ماده

 النتشاریراکث یهااز روزنامه یکی یقاز طر گرددیم یینتع یکه توسط بانک مرکز یدر مقاطع یاحداقل هر شش ماه  ی،از بانک مرکز یهاطالع

 .یدمنتشر نما

 یهاو گزارش یدو اظهارنظر نما یدگیطرح رس یمال یهاها و صورتحساب یموظف است نسبت به مصرف وجوه، نگهدار ینام ـ ۲۲ماده 

 ارائه دهد. یبار به بانک مرکز یکمربوط را حداکثر هر شش ماه 

انطباق معامالت انجام شده با ضوابط و  ینضوابط حاکم بر معامالت ناشر در طرح همچنمکلف است نسبت به مقررات و  ینام ـ ۲۳ ماده

 ینیتع یکه به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکز یمکلف است ظرف مدت ینام ین. همچنیدو اظهارنظر نما یدگیمقررات مربوط رس

 .یدو اظهارنظر نما یدگیناشر در طرح رس یحسابدار یهاروش یتشود، نسبت به کفامی
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شده پرداخت  ییندر مقاطع تع یاتاوراق را پس از کسر مال الحسابیفروش عرضه و سود عل یعامل، اوراق مشارکت را برا ـ ۲۴ ماده

 .نمایدیم

 .نمایدیبازپرداخت م نامهیینآ ینا( ۱1ماده ) یتبا رعا یدعامل، اصل مبلغ اوراق را در سررس ـ ۲۵ ماده

 .نمایدیپرداخت م یبانک مرکز ییدو تأ یاتاوراق مشارکت را پس از کسر مال یعامل، سود قطع ـ ۲۶ ماده

و  یتوسط وزارت امور اقتصاد نامهیینآ ینقانون، حداکثر سه ماه پس از ابالغ ا( ۷ماده )موضوع تبصره  یاتپرداخت مال یچگونگ ـ ۲۷ ماده

 شود.می یینتع یو بانک مرکز ییدارا

 .یندبا سهام منتشر نما یضو تعو یلاوراق مشارکت قابل تبد توانندیضوابط مربوط م یتعام و رعا یهای سهامکتشر ـ ۲۸ ماده

ورت ص ینشده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در ا یرفتههای پذشرکت یربا سهام سا یضاوراق مشارکت ممکن است قابل تعوـ  ۲۹ ماده

اوراق مشارکت  یینها یدهای مذکور را تا سر رسسهام شرکت یموجود یض،اوراق مشارکت قابل تعو یزانناشر موظف است حداقل به م

 .یدنما ینگهدار

 نهادیشالعاده بنا به پفوق یصورت مجمع عموم ینعام( باشد در ا یبه سهام شرکت )سهام یلاوراق مشارکت ممکن است قابل تبد ـ ۳۱ ماده

 ینآن دارندگان ا یرا که ط یو مهلت یطو شرا دهدیازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را مب یاو گزارش خاص بازرس  یرهمد یأته

 خواهد داد. یرهمد یأترا به ه یهسرما یشو اجازه افزا یینکنند تع یلتوانست اوراق خود را به سهام شرکت تبد واهندگونه اوراق خ

 به سهام باشد. یلتبد یا یضقابل تعو تواندیم الحسابیو سود عل یالتفاوت سود قطعـ مابه تبصره

 یالعاده شرکت منتففوق یمجمع عموم یببا اوراق مشارکت با تصو یلسهام قابل تبد یدحق تقدم سهامداران شرکت در خر ـ ۳۱ ماده

 خواهد بود.

قه مشارکت ور یضو تعو یلشود. تبد یددر ورقه مشارکت ق یدورقه مشارکت به سهام با یلو تبد یضتعو یبمشارکت و ترت یطشرا ـ ۳۲ ماده

 به سهم منوط به درخواست دارنده ورقه مشارکت است.

مهلت مقرر معادل مبلغ  یانمذکور در همان ماده در پا یمجمع عموم یمشرکت بر اساس تصم یرهمد یأته( ۹6مورد ماده )در  ـ ۳۳ ماده

 یشفزاا ینداده و پس از ثبت ا یششرکت را افزا یهبه سهام شرکت عرضه شده است سرما یلکه جهت تبد یبازپرداخت نشده اوراق مشارکت

 میکه به شرکت تسل یصادر خواهد کرد و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق یدجد امها سهدر مرجع ثبت شرکت

 کرده اند سهم خواهد داد.

موضوع اوراق مشارکت، شرکت  یهسرما یشزمان تحقق افزا یااوراق  یینها یدتا سررس( ۹6ماده )ر در مجمع مذکو یمتصم یخاز تار ـ ۳۴ ماده

 یهسرما یا یدااقدام نم یهسرما یشافزا یانسبت به کاهش  یابه سهام منتشر کند  یلقابل تبد یا یضقابل تعو یدتواند اوراق مشارکت جد ینم

بدهد.  ییراتیمنافع تغ یمدر نحوه تقس یااندوخته کند  یماقدام به تقس یاسهام کاهش دهد  یدبازخر یقآن را از طر یاسازد  مستهلکخود را 

که  یتعداد سهام بشود شامل سهام یلتقل یاسهام  یمبلغ اسم یلبه تقل یوارد شده که منته هاییانز یجهشرکت در نت یهکاهش سرما

گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق  ینا گرددیم یزن دارندیم یافتاوراق خود در یلتبد یجهنت دردارندگان اوراق مشارکت 

 .شوندیمذکور، سهامدار شرکت محسوب م

موضوع اوراق  یهسرما یشزمان تحقق افزا یااوراق مشارکت  یینها یدتا سررس( ۹6ماده )مجمع مذکور در  یمتصم یخاز تار ـ ۳۵ ماده

پرداخت وجه به سهامداران تحت  یا یصتخص یادادن سهم  یو به طور کل یهانتقال اندوخته سرما یجهدر نت یدمشارکت، صدور سهام جد

ا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنکه حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقباً اوراق خود را به سهام ی یزهجا یلاز قب ینیعناو

زم را اتخاذ کند ال یرتداب یدحفظ شود. به منظور فوق شرکت با شوندیمالک م یلتبد یجهتکه در ن یبه نسبت سهام کنندیم یلشرکت تبد

را  مذکور یحقوق مال یطبتوانند به نسبت و تحت همان شرا کنندیم یلخود را به سهام شرکت تبد اوراقتا دارندگان اوراق که متعاقباً 

 .یندنما یفااست
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 نمود. یینداور تع توانیم ینمشارکت در صورت توافق طرف یدر قراردادها ـ ۳۶ ماده

 نامهیینآ ینموظفند اوراق مشارکت موضوع ا ییهای اجرادستگاه یرها و ساشهرداری ی،های دولتها، مؤسسات و شرکتوزارتخانه ـ ۳۷ ماده

 .یرندمربوط بپذ یمعامله در قراردادها یهاطرف یقهرا به عنوان وث

طرح به منزله  ینبه عنوان ام یتوسط عامل و انعقاد قرارداد حسابرس یتعامل یناشر، قبول یمجوز انتشار اوراق از سو یافتدر ـ ۳۸ ماده

 آن است. ییو دستورالعمل اجرا نامهیینآ یناز مقررات ا یآثار و تعهدات ناش یهقبول کل
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 ی( قانون اساس44اصل چهل و چهارم ) یکل هاییاستس یقانون  اجرا

 ۱۹۳۱با اصالحات سال  25/03/1387مصوب: 

 

 یففصل اول ـ تعار

 شود:مشروح مربوط به کار برده می یدر معان یرقانون اصطالحات ز یندر ا -۱ ماده

ا ر یکنزد ینجانش یاو فروشندگان، کاالها و خدمات مشابه  یدارانشود که در آن خراطالق می یمجاز یا یاییجغراف ییبازار: به فضا -۱

 کنند.مبادله می

 .یردتواند مورد مبادله و استفاده قرار گکه می یرمنقولغ یاکاال: هر شیء منقول و  -۲

 یستن یکآن قابل تفک یدتول یندکه استفاده از آن از فرا یرملموسیخدمت: محصول غ -۹

 باشد یقیحق یا یحقوق یتشخص یکند، اعم از آن که دارامی یتخدمت فعال یاکاال  یدتول که در یبنگاه: واحد اقتصاد -2

 شده باشد. یلقانون خاص حسب مورد تشک یاقانون تجارت  یتکه با رعا یشرکت: شخص حقوق -1

 اردشرکت د یرهمد یأتعضو را در ه یکحداقل  یینتع یارشرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اخت یکاز سهام  یزانی: میریتیسهام مد -0

 شرکت باشد. یرهمد یأتاعضاء ه یتاکثر یینآن که دارنده آن قادر به تع یبرا یازسهام مورد ن یزان: حداقل میسهام کنترل -۷

 یماسال یمجلس شورا ۱۹۷6مصوب  یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور یقانون بخش تعاون یتاست که با رعا ی: شخص حقوقیشرکت تعاون -۱

 ینوع شرکت تعاون ینشده باشد. ا یلها تشکآن یکه نسخ نشده است و اصالحات بعد ۱۹16مصوب  یهای تعاوناز قانون شرکت یو مواد

 شودمی یدهنام یزمتعارف ن

ده ش یلقانون تشک ینهای مذکور در اقانون تجارت و محدودیت یتعام است که با رعا یشرکت سهام یعام: نوع یسهام یشرکت تعاون -۳

 باشد.

شود. یم یلتشک یدرآمد یناز سه دهک پائ ییفقرزدا یعام است که برا یسهام یامتعارف  یتعاون ی: نوعیمل یرفراگ یشرکت تعاون -۱6

 باشند. یدرآمد یناز سه دهک پائ ید( اعضاء آن با٪۷6حداقل هفتاد درصد ) یلدر بدو تشک یآزاد است ول یتعاون ینافراد در ا یرسا یتعضو

 یتفعال خدمت یافروش کاال  یاو  یدخر ید،تول یو فروشنده مستقل برا یدارخر یدکننده،تول یدر بازار که در آن تعداد یتیرقابت: وضع -۱۱

ها رود بنگاهو یبرا یارا در بازار نداشته باشند  یمتق یینو فروشندگان قدرت تع یدارانخر یدکنندگان،از تول یک یچکه ه یکنند، به طورمی

 وجود نداشته باشد یتیخروج از آن محدود یا ازاربه ب

باشد  زانییبازار به م یو فروشنده از عرضه و تقاضا یدارشرکت تولیدکننده، خر یاچند بنگاه  یا یکدر بازار که سهم  یتیانحصار: وضع -۱۲

 مواجه باشد. یتخروج از آن با محدود یا به بازار یدهای جدورود بنگاه یامقدار را در بازار داشته باشد،  یاو  یمتق یینکه قدرت تع

ضه کند که عر یمتیخدمت را به ق یاتواند کاال متوسط، می ینهبودن هز ینزول یلبنگاه به دل یکاز بازار که  یتی: وضعیعیانحصار طب -۱۹

 در بازار نباشد. یتادامه فعال یاقادر به ورود  یمتبا آن ق یگریبنگاه د

 ینچند بنگاه مع یا یکخدمت خاص در انحصار  یاکاال و  یدخر یافروش و  ید،از بازار که به موجب قانون، تول یتی: وضعیانحصار قانون -۱2

 گیردقرار می
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رارداد در ق یطشرا یاخدمت  یاکاال  یتقاضا یامقدار عرضه  یمت،ق یینتع ییدر بازار که در آن توانا یتیمسلط: وضع یاقتصاد یتوضع -۱1

 .یردقرار گ یحقوق یاو  یقیحق چند شخص یا یک یاراخت

در  یادهند  یلتشک یدیواحد و جد یحقوق یتخود، شخص یحقوق یتکه بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخص یادغام: اقدام -۱0

 جذب شوند. یگرید یحقوق یتشخص

 دهد. یلتشک یدجد یحقوق یتچند شخص یاخود دو  یحقوق یتشرکت ضمن محو شخص یککه بر اساس آن  ی: اقدامیهتجز -۱۷

 یگر،رق داز ط یاو  یریتمد یا یهسرما یااز سهام  یقسمت یاتملک تمام  یقکه از طر یشرکت یاکننده: بنگاه شرکت کنترل یابنگاه  -۱۱

 کند.بازار کنترل می یکرا در  یگرهای دشرکت یاها بنگاه یهای اقتصادفعالیت

 گیری در شرکت،تصمیم یتکه مسؤول یگریهر شخص د یامشابه  ینعناو یمدیرعامل و افراد دارا یره،مد یأتشرکت: اعضاء ه یرانمد ۱۳-

 ها واگذار شده باشد.به آن یصالح قانونمراجع ذی یابه موجب حکم دادگاه و  یااساسنامه آن،  یابه موجب قانون و 

شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست  ی، اضرار به عموم، منتهکه موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد یاخالل در رقابت: موارد -۲6

 بر کشور شود. یگانهب یسلطه اقتصاد یاهای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و افراد و گروه

 یمصوبه است که برا یا ییدیهجواز، استعالم، موافقت، تأ ی،نامه، گواهاعم از مجوز، پروانه، اجازه یوکار: هر نوع اجازه کتبمجوز کسب -۲۱

 ۱مصوب  یخدمات کشور یریت( قانون مد1موضوع ماده ) یهای اجرائتوسط دستگاه یاقتصاد یتبرداری فعالبهره یاشروع، ادامه، توسعه 

 معادن و یع،صنا ی،های بازرگانشهر و روستا، اتاق یاسالم ی، شوراها۱۹00/ 0/ ۱مصوب  ی( قانون محاسبات عموم1و ماده ) ۱۹۱0/ ۷/

 یا میمستق یانو متصد یندگاننما یا یهای صنفها، شوراها، مجامع و نظاماتحادیه ی،های اقتصاداصناف، تشکل یاهای تعاون اتاق ی،کشاورز

 .شودمیها صادر غیرمستقیم آن

وکار در سبمجوز ک یدتمد یا یافتدر یطاست که شرا یکشامل کتاب الکترون ینترنتیا یگاهوکار: پاکسب یرسانی مجوزهااطالع یگاهپا -۲۲

 یاصدور  یطاعالم شرا یقانون، مرجع رسم یندر آن درج و پس از الزم االجرا شدن ا یکخدمات، به تفک ی،کشاورز یع،همه مشاغل، صنا

 شود.وکار محسوب میکسب یمجوزها یدتمد

 یو خصوص یتعاون ی،های دولتاز بخش یکهر  هایفعالیت قلمرو –دوم  فصل

 ود:شمی یمتقس یرخدمات به سه گروه ز یافروش کاالها و  یاو  یدخر ید،شامل تول یرانا یاسالم یدر جمهور یهای اقتصادفعالیت – ۲ ماده

 ماده. ینبه جز موارد مذکور در گروه دو و سه ا یهای اقتصادفعالیت یتمام -یک گروه

 ماده. ینبه جز موارد مذکور در گروه سه ا یقانون اساس( 22مذکور در صدر اصل چهل و چهارم ) یهای اقتصادفعالیت -دو گروه

 گروه عبارتند از: ینهای مشمول امؤسسات و شرکت ها،فعالیت –سه  گروه

 بسامد )فرکانس(، یو امور واگذار یهای مادر مخابرات( شبکه۱

 ی،پست یهخدمات پا یعتوز یریتو مبادالت و مد یهتجز یهای اصل( شبکه۲

 مسلح، یروهایکل ن یفرمانده یصبه تشخ یتیو امن ی، انتظامینظام یضرور یارمانه مح یدات( تول۹

 نفت خام و گاز، یدهای استخراج و تولو شرکت یراننفت ا ی( شرکت مل2

 ( معادن نفت و گاز،1

انک ب ی،بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورز یران،ا یبانک مل یران،ا یاسالم یجمهور ی( بانک مرکز0

 مسکن و بانک توسعه تعاون،
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 یران،ا یمهو شرکت ب یمرکز یمه( ب۷

 انتقال برق، یهای اصل( شبکه۱

 یران،ا یاسالم یجمهور یرانیو سازمان بنادر و کشت یکشور یمایی( سازمان هواپ۳

 ی،سانرهای بزرگ آب( سدها و شبکه۱6

 یزیون،و تلو یو( راد۱۱

و  یوزارت امور اقتصاد یشنهاداز سه گروه به پ یکماده با هر  ینموضوع ا یهای اقتصادها و بنگاهفعالیت یبندانطباق و طبقه تشخیص،

کل  یفرمانده یببه تصو یدبا یرانوز یأتگروه سه، مصوبه ه( ۹و در مورد بند ) رسدیم یرانوز یأته یبظرف شش ماه به تصو ییدارا

 مسلح برسد. یروهاین

 شود:می یینتع یردولت به شرح ز یهای اقتصادقلمرو فعالیت – ۳ ماده

( ۲) ۀماد یکها مشمول گروه آن یتکه موضوع فعال یهای اقتصاددولت در آن دسته از بنگاه یبرا یریتو مد گذارییهسرما مالکیت، – الف

 یو تعاون یهای خصوصمشارکت با بخش ی،شرکت دولت یامؤسسه و  یستأس ای،یههای سرماهای تملک داراییقانون است، اعم از طرح ینا

 ممنوع است. یزانبه هر نحو و به هر م ی،تیردولغ یو بخش عموم

ا خود ر یریتبرداری و مدلکانه، حق بهرهاز سهام و سهم الشرکه، حقوق ما یدولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناش – ۱ تبصره

قانون برنامه  یانقانون است تا پا ین( ا۲) ۀماد یکها جزء گروه آن یتکه موضوع فعال یردولتیو غ یها و مؤسسات دولتها، بنگاهدر شرکت

 .یدواگذار نما یردولتیغ یو عموم یتعاون ی،های خصوصبه بخش یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد عهچهارم توس

قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم  ین( ا۲ماده ) یکهای مربوط به گروه دولت در بنگاه یریتمشارکت و مد یت،تداوم مالک –۲ تبصره

 یرامجلس شو یبدولت و تصو یشنهادتنها با پ یدر موارد ضرور یتشروع فعال یاو  یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،توسعه اقتصاد

 مجاز است. ینمدت مع ایو بر یاسالم

و احراز  ربطیشرکت مادر تخصصی ذ یاوزارتخانه  یاز سو یپس از فراخوان عموم یاتوسعههای سازمان یقاز طر تواندیدولت م ـ ۳ تبصره

 ینا( ۲ماده ) یکهای گروه موضوع فعالیت یهای اقتصادبدون مشارکت دولت، در طرح گذارییهسرما یبرا یردولتیهای غبخش یلعدم تما

مشترک  گذاریهیمناطق کشور به سرما یهدر کل یرخطرپذ یعصنا یاباال و  یبا فناور یشرفتهپ یعدر صنا یایافته و قانون در مناطق کمتر توسعه

 ذاریگیهبه سرما یلیتما یردولتیغ هایمحرز شود که بخش یکه پس از اعالن فراخوان عموم یاقدام کند. در صورت یردولتیهای غبا بخش

( ٪۱66در طرح موردنظر تا صددرصد ) گذارییهنسبت به سرما توانندیم یاهای توسعهندارند، سازمان یزانم رهای موردنظر را به هدر طرح

 نهادیشپ ربطیتوسط وزارتخانه ذ یتبصره را که قبل از فراخوان عموم ینهای موضوع اموظف است مشخصات طرح یرانوز یأتاقدام کنند. ه

 اینامهیینب آبه موج یرخطرپذ یعباال و صنا یبا فناور یشرفتهپ یعصنا یقبرساند. مصاد یبتصو هحداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز ب شودیم

 «صنعت، معدن و تجارت»و  «ییو دارا یامور اقتصاد» یهاقانون توسط وزارتخانه ینابالغ ا یخکه ظرف مدت سه ماه از تار شودیم یینتع

 .رسدیم یرانوز یأته یبو به تصو شودیم یهته

 یا)که در آن نام سازمان توسعه یرساناطالع یگاهپا یکدر  یمنظور فراخوان عمومتبصره را به ینهای موضوع امکلف است طرح دولت

( به اطالع عموم شودیطرح که در اجرا مشخص م یشرفتاستان، شهرستان و مراحل پ یکطرح به تفک یمربوطه، موضوع طرح، محل اجرا

 یگاهتبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پا ینهای موضوع اطرح یو بررس یفراخوان عموم یبرساند. حداکثر مدت زمان الزم برا

 .باشدیم یرساناطالع

 یبردارحداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهره یدجددر قالب بنگاه  یدبا گذارییهنوع سرما یناز ا یناش یقدرالسهم دولت یا سهام

 .شودیمحسوب م یدر اموال عموم یرقانونیبنگاه، در حکم تصرف غ یقانون واگذار شود. عدم واگذار ینمقررات ا یتبا رعا
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( ۷و )( 1، )(۹) یاز اعتبارات موضوع بندها یماده و بخش ینا( ۷از اعتبارات موضوع تبصره ) یاهای توسعهمکلف است سهم سازمان دولت

 ینمنظور تحقق اهداف ابه یاهای توسعهمستقل و مشخص بودجه ساالنه کل کشور درج و به سازمان هاییفقانون را در رد ینا( ۲۳ماده )

 .ندتبصره، پرداخت ک

صورت جداگانه ساله بهرا همه هاگذارییهها و سرماطرح ینکشور( موظف است فهرست و مشخصات ا یزیرو برنامه یریت)سازمان مد دولت

 کند. یمتقد یاسالم یبه مجلس شورا یبودجه سنوات یحلوا یوستو پ

 برنامه ششم توسعه اعتبار دارد. یانتا پا یدجد هایگذارییهتبصره در مورد سرما ینا حکم

اعطاء  یبرا یدولت یاهای توسعهبه صورت وجوه اداره شده نزد بانک یتولوخود را با ا یمجازند منابع داخل یاهای توسعهسازمان ـ ۴ تبصره

 اختصاص دهند. یردولتیهای غبه بخش یشرفتهپ یبا فناور یننو یهاهای مصوب در حوزهکمک به طرح یا یالتتسه

ور شود و اممی یینای تعآن، به عنوان سازمان توسعه یتابعه استان یو واحدها یرانا یهای صنعتکوچک با شهرک یعسازمان صنا -۵ تبصره

 باشد.نمی یها مشمول واگذارآن یتیحاکم

ل چهل اص یهای کلسیاست یسازمان بر اساس مواد قانون اجرا یتابعه استان یو غیر حاکمیتی و ساختار واحدها یتیحاکم یفوظا تفکیک

 گیرد.صورت می یورو خدمات کش یریتو قانون مد یقانون اساس( 22و چهارم )

 هایو اداره امور شهرک یتمالک یها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذارمستقر در آن یبه مالکان واحدها یصنعت یها و نواحشهرک واگذاری

 یورساله پنجم توسعه جمهبرنامه پنج یانپذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پاانجام می ۱۹۱۷/ ۲/ ۹۱مصوب  یصنعت

 .یدمذکور در قانون فوق اقدام نما یهای خدماتبه شرکت یریتکامل قانون و انتقال مد ینسبت به اجرا یرانا یاسالم

خارج  یا یمواقع در حر یدولت یا یشخص یندر زم یصنعت یهناح یااحداث شهرک  یکه متقاض یردولتیغ یو حقوق یقیمورد اشخاص حق در

تند و هس یمتقاض یمکلف به صدور پروانه برا ربطیو مقررات ذ ینقوان یتسازمان با رعا یتابعه استان یباشند، واحدها یشهرها م یماز حر

 الزم را به عمل آورند. یها یتموظفند ضمن اعمال نظارت، حما

 یبرا ییردولتغ یضکه متقا یدر مناطق یااست و  یدهواگذار نگرد یصنعت یها و نواحکه شهرک یافتهبرخوردار و کمتر توسعه یرمناطق غ در

مربوطه  یتابعه استان یو واحدها یرانا یهای صنعتکوچک و شهرک یعوجود ندارد، همچنان سازمان صنا یصنعت ینواح یااحداث شهرک 

 را بر عهده دارند. هایرساختز ینو تأم یرسانخدمات یجاد،ا یفهوظ

 یقانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکار ینالزم االجراء شدن ا یختبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تار ینا یاجرائ نامهآیین

 رسد.می یرانوز یأته یبشود و به تصومی یهته ییو دارا یجمهور و وزارت امور اقتصادرئیس یانسان یهو سرما یریتمعاونت توسعه مد

 ینجاا یاصل چهل و چهارم قانون اساس یهای کلسیاست یاقانون اجر ۹بند الف ماده  یاصالح 1تبصره  ییاجرا نامهیینمشاهده آ برای

 یدکن یککل

 کیبه صورت  ییای است که در جهت خودکفاو توسعه یادیواحد پژوهش بن یکبه عنوان  یمیپتروش یشرکت پژوهش و فناور -۶ تبصره

 کند.می یتفعال یتیشرکت حاکم

قانون و در چهارچوب قانون  ین( ا۲( ماده )۲های موضوع گروه )ای کشور در فعالیتهای توسعهگذاری و مشارکت سازمانسرمایه -۷ تبصره

( مجاز است، مشروط ۹( بند )ب( ماده )۱شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره ) یینسقف تع یتها، با رعاو اساسنامه آن سازمان یستأس

گروه حداکثر ظرف سه سال از  ینهای افعالیت یشده برا یین( باشد و مازاد بر سقف تع۲گذاری در گروه )ت و سرمایهمشارک ردموا ینکهبه ا

 برداری واگذار شود.شروع بهره

ی اکه واگذار نشده است توسط سازمان توسعه یتا هنگام( ۲و )( ۱های )های موضوع گروهها در بنگاهسهم الشرکه و حق تقدم سازمان سهام

و ماده  یقانون اساس( 22اصل چهل و چهارم ) یهای کلمفاد بند )د( سیاست یها جهت اجراشود. وجود حاصل از واگذاریربط اداره میذی
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( وجوه حاصل از ٪۷6شود. هفتاد درصد )می یزبه خزانه وار یقانون اساس( 22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست جرایقانون ا( ۲۳)

عه به منظور توس یردولتیمشارکت با بخش غ یهای مذکور براسازمان یارای کشور در اختهای توسعههای وابسته به سازمانشرکت یواگذار

پرخطر و  و یشرفتهپ یبا فناور ینهای نودر حوزه یتیحاکم یفوظا یفایتمام، ا یمههای نطرح یلیافته، تکممناطق کمتر توسعه یاقتصاد

 شود.مصرف می یجهت واگذار هابنگاه یآماده ساز

از  یقانون اساس( 22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یقانون اجرا( ۲۳ها و ماده )مذکور در بند )د( سیاست یفتکال یهانجام بق برای

 شود.ها عمل میشرکت یرسا یمحل وجوه حاصل از واگذار

قانون به  ین( ا۲مشمول گروه دو ماده ) یتدر هر فعال یهای دولتبنگاه( از ارزش مجموع سهام ٪۱6) درصد هشتاد است مکلف دولت – ب

 .یدواگذار نما یردولتیغ یو عموم یتعاون ی،های خصوصاستثناء راه و راه آهن را به بخش

 یتظ حاکمقانون با توجه به حف ین( ا۲های گروه دو ماده )در فعالیت یبخش دولت ینهدولت مجاز است به منظور حفظ سهم به -۱ تبصره

( ٪ ۲6درصد ) یستکه سهم دولت از ب یدگذاری نماسرمایه یزانیبه م یو رشد و توسعه اقتصاد یدولت، استقالل کشور، عدالت اجتماع

 نباشد. یشترب بازارها در فعالیت این ارزش

 هایدر فعالیت یردولتیو غ یهای دولتبخش ینهراه و راه آهن هستند. سهم به ینهدر زم یتمجاز به فعال یردولتیهای غبخش ـ ۲ تبصره

 یشورا یببه تصو ییو دارا یو وزارت امور اقتصاد یمشترک وزارت راه و ترابر یشنهادای خواهد بود که به پنامهراه و راه آهن مطابق آئین

 .یدخواهد رس یقانون اساس( 22اصل چهل و چهارم ) یکل هایسیاستاجرا  یعال

الزم  یداتتمه ین،مدت مع یمانند گندم و سوخت برا یاساس یکاالها یناست در حد مقابله با بحران نسبت به تأمدولت مکلف  ـ ۳ تبصره

 .یندیشدرا ب

 دولت است. یارقانون منحصراً در اخت ینا( ۲) ۀهای مشمول گروه سه مادها و بنگاهدر فعالیت یریتو مد یتمالک گذاری،سرمایه – ج

قانون به  ین( ا۲های گروه سه ماده )در فعالیت یردولتیهای غهای بخشاز بنگاه یریتیو مد یمهندس ی،فن ی،خدمات مال یدخر -۱ تبصره

با  ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهادکه ظرف مدت شش ماه به پ اینامهآئین طبق دولت( ٪ ۱66صددرصد ) یتشرط حفظ مالک

 رسد، مجاز است.می یرانوز یأته یبربط به تصوهای ذیدستگاه یهماهنگ

حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و  یتیمسلح و امن یروهاین یتیو امن ی، انتظامیمربوط به کاالها و خدمات نظام نامهآئین

 خواهد شد. یممسلح تقد یروهایکل ن یبه فرمانده یبو جهت تصو یهمسلح ته یروهاین یبانیپشت

 یهای دولتو هرگونه توسعه توسط بخش یستقانون ن ینو فرهنگ مشمول ا یقاتسالمت، آموزش و تحقهای های حوزهفعالیت ـ ۲ تبصره

 ینسال از ابالغ ا یکای خواهد بود که ظرف مدت ها مطابق الیحهحوزه یندر ا یردولتیبه بخش غ یهرگونه واگذار ینو همچن یردولتیو غ

 رسد.می یاسالم شورایمجلس  یبقانون به تصو

 شود:می یینتع یربه شرح ز یردولتیبخش غ یهای اقتصادقلمرو فعالیت – ۴ ماده

 است. یردولتیبخش غ یارقانون منحصراً در اخت ینا( ۲) ۀماد یکهای گروه در فعالیت یریتو مد یتمالک گذاری،سرمایه – الف

 قانون مجاز است. ینا( ۹) بند )الف( ماده( ۹و )( ۲های )تبصره یتها با رعافعالیت این در دولت ورود – تبصره

 یو مؤسسات عموم یتعاون ی،های خصوصبخش یقانون برا ینا( ۲های گروه دو ماده )در فعالیت یریتو مد یتمالک گذاری،سرمایه – ب

 مجاز است. یردولتیغ

« ج»بند ( ۱تبصره ) یترعا قانون با ینا( ۲در موارد مشمول گروه سه ماده ) یردولتیغ یو عموم یو تعاون یهای خصوصبخش فعالیت – ج

 قانون مجاز است. ینا( ۹ماده )
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های بانک ای شوند،یم یا شدهیسقانون تأس ینا یببعد از تصو یاکه قبل  یردولتیها و غیر بانکی غاعم از بانک یمؤسسات اعتبارـ  ۵ ماده

 نیهستند، تملک سهام ا یتعام مجاز به فعال یسهام یعام و تعاون یهای سهامصرفاً در قالب شرکت شود،یها واگذار مکه سهام آن یدولت

مزبور  یاز مؤسسات اعتبار یکتملک سهام هر  ین( توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچن٪۱6ده درصد ) فمؤسسات تا سق

( با ٪۹۹درصد ) وسهی( تا س٪۲6درصد ) یستاز ب یش( و ب٪۲6درصد ) یست( تا ب٪۱6از ده درصد ) یشتوسط مالک واحد در دو سطح ب

. دباشیمجاز م شودیپول و اعتبار، مصوب م یشورا یبو تصو یبانک مرکز یشنهادبه پ هک یموجب دستورالعملو به یمجوز بانک مرکز

( سهامدار ٪۱6از ده درصد ) یشب یاز مؤسسات اعتبار یکیکه در  یتوسط مالک واحد یزانبه هر م یمؤسسات اعتبار یرتملک سهام سا

( قانون 22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یقانون اجرا حبه موجب قانون اصال یممنوع است. )اصالح یبدون مجوز بانک مرکز است،

 (۱۹۳۷/۹/۲۲مصوب  یاساس

ه به ک شودیاطالق م یحقوق یا یقیشخص حق یکاز  یشب یاطور مستقل به یحقوق یا یقیاشخاص حق یامالک واحد به شخص ـ  ۱ تبصره

با  یریتیمد یا یابتی(، نینسب یا ی)سبب یشاوندیخو ی،روابط مال یپول و اعتبار، دارا یو در قالب دستورالعمل شورا یبانک مرکز یصتشخ

 .باشندیم یکدیگر

 یافتدر ی،اعم از حق رأ یتشده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکاز حدود مجاز ذکر یشب یمالک سهام مؤسسات اعتبارـ  ۲ تبصره

ا ب یاتو حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مال شدهیعو درآمد حاصل از سود سهام توز باشدیسود م یافتق تقدم و درح

. مالک شودیم یضتفو ییو دارا یبه وزارت امور اقتصاد یاز سهام مازاد در مجامع عموم یناش یو حق رأ شودمی( ٪۱66نرخ صد درصد )

از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت  یشب یاز مؤسسات اعتبار یکقانون، دارنده سهام هر  ینا یباز تصو یشکه تا پ یواحد

مازاد سهام خود را  یاهر سطح اقدام و  ینسبت به اخذ مجوز الزم برا ی،وقوع حادثه قهر یا ونقان یناالجرا شدن االزم یخسال از تار یک

 .شودیتبصره م ینمشمول مقررات صدر اصورت  ینا یردر غ ید،واگذار نما

( را ابطال ٪۱6از ده درصد ) یشها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح ببانک یانتظام یأته یمبا تصم تواندیم یبانک مرکزـ  ۳ تبصره

 .یدنما

 هستند. یکسانماده  ینقانون در شمول حکم ا ینابالغ ا یخاز تار یرانی،ا یرو غ یرانیا یو حقوق یقیاشخاص حقـ  ۴ تبصره

 تیامن یجادرقابت سالم و ا یو برقرار یهای اقتصاددر فعالیت یو تعاون یخصوص یردولتی،های غحضور بخش یلبه منظور تسه -۶ ماده

 :گرددیها مقرر مبخش ینا یهسرما یبرا

کشور،  یو انتظام ینظام ینهادها ی،( قانون محاسبات عموم1موضوع ماده ) یردولتیغ یعموم ی: مؤسسات و نهادهایاشخاص حقوق -۱

 یرنظ ،یو لشکر یاعم از کشور یبازنشستگ یهاصندوق یهو بقاع متبرکه، کل یهای وقفکشور، نهادها و سازمان یریهها و مؤسسات خسازمان

نام است و  حیتصر یام ذکر ها مستلزکه شمول قانون بر آن ییهاو وابسته به دستگاه یهای اجرائوابسته به دستگاه یبازنشستگ یهاصندوق

اال و ک یددر بازار تول توانندیرا دارند، م یاقتصاد یتها که قانوناً مجوز فعالهای تابعه و وابسته آنشرکت یهو کل یانقالب اسالم ینهادها

و  میمستق یتاشخاص موظفند گزارش مجموع مالک ینها موجب اخالل در رقابت گردد. اآن یتمگر آنکه فعال دداشته باشن یتخدمات فعال

دم رقابت ارسال کنند. ع یبار به شورا یککاال و خدمات هر شش ماه  یدهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولشرکت یهغیرمستقیم کل

 انون است.ق ین( ا۷۲نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده ) توسطخالف واقع بودن آن  یاارائه اطالعات و 

و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد  یممستق یتها حق مالکهای تابعه و وابسته آنماده و شرکت ین( ا۱بند ) یاشخاص حقوق -۲

 خدمت را دارند. یا( سهم بازار هر کاال و 26٪)

 ینترلسهام ک یرمستقیمغ یاو  یمصورت مستقبه نندتوایها، نمهای تابعه و وابسته به آنماده و شرکت ینا( ۱بند ) یاشخاص حقوقـ  ۱ تبصره

کننده در بازار های کنترلشرکت یقمصاد یینبند و تبصره و تع ینا یداشته باشند. نظارت بر اجرا یارکننده در بازار را در اختشرکت کنترل

شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت یمال یها و نهادهاحکم در خصوص شرکت ینمفاد ا ی. اجراشودیرقابت انجام م شورایتوسط 

 .شودیآن سازمان انجام م یبا هماهنگ
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 یسها در قانون تأستابعه و وابسته آن یو واحدها یردولتیغ یعموم یکه ارائه کاال و خدمات توسط مؤسسات و نهادها یدر مواردـ  ۲ تبصره

 یعموم یازهایعرضه کاال و خدمات مذکور در جهت رفع ن یاو  یدتول ین،تأم ها شناخته شده وآن یاصل یفهعنوان وظها بهاساسنامه آن یا

 یدستگاه اجرائ یشنهادعرضه آن کاال و خدمات بشود، به پ یاو  ینتأم ید،بند موجب اخالل در تول ینا یتکه رعا یصورت درجامعه باشد، 

رقابت  یلمرکز م ی( رسمیت)سا یگاهها در پادسته از بنگاه ینخواهند بود. فهرست ا یبند مستثن ینرقابت از شمول ا یشورا ییدو تأ ربطیذ

 .شودیها درج مآن یشده از سوعرضه یاو  یدیبا مشخصات کامل بنگاه و کاال و خدمات تول کثیراالنتشار یهااز روزنامه یکیو 

( ٪26تا سقف چهل درصد ) ی( در هر بنگاه اقتصادمدیره یأتدر ه یسهام و عضو )کرس یرمستقیمو غ یممستق یتـ مجموع حق مالک ۹

به موجب قانون اصالح قانون  ی. )اصالحباشدیدارند، مجاز م یاقتصاد یتماده که قانوناً مجوز فعال ین( ا۱موضوع بند ) یاشخاص حقوق یبرا

 (۱۹۳۷/۹/۲۲مصوب  ی( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یاجرا

. در یند( احداث نما٪۱66) یصد در صد یتبا مالک یو خدمات یدیتول یواحدها توانندیبند م ینموضوع ا یمؤسسات و نهادها -۱ تبصره

( خود در هر بنگاه را تا سقف یرهمد یأت)سهم در ه یریتیمد یسهم و کرس ،برداریصورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره ینا

 ند.بند کاهش ده ینمشخص شده در ا

 یرمستقیمو غ یممستق یتها مکلفند مجموع حق مالکهای تابعه و وابسته آنماده و شرکت ینا( ۱موضوع بند ) یاشخاص حقوقـ  ۲ تبصره

صورت به یهاصالح ینا یبتصو یخ( را از تار٪26مازاد چهل درصد ) ی( در هر بنگاه اقتصادمدیره یأت)سهم در ه یریتیمد یسهام و کرس

رف تبصره را حداکثر ظ ینا یمذکور مکلفند گزارش اجرا ی. اشخاص حقوقیندقانون واگذار نما ینپس از ابالغ ا الحداکثر تا سه س یامرحله

به  ی. )اصالحیندرقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نما یبه شورا باریکهر شش ماه  یامازاد سهام  یماه پس از واگذار یکمدت 

 (۱۹۳۷/۹/۲۲مصوب  ی( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یح قانون اجراموجب قانون اصال

ها و ها و بانکهای تابعه و وابسته به آنماده و شرکت ین( ا۱بند ) یدولت به اشخاص حقوق یقانون هاییبده یهتهاتر و تأد یه،تسو -2

تواند از ممنوع است. دولت می یهای دولتهای دولت و شرکتها، اموال و داراییسهام بنگاه یواگذار یقها از طرهای وابسته به آنشرکت

 هاییبده یسنوات یهابه وجوه نقد، در چهارچوب بودجه یلو تبد یهای دولتهای خود و شرکتها و اموال و داراییفروش سهام بنگاه یقطر

 .یدنما یهرا تأد یشخو

 یخاص، سهام یسهام ی،ها اعم از تعاونشرکت یهمکلفند به صورت ساالنه فهرست کامل کل یلذ یص حقوقـ اشخا (۱۹۳۱)اصالحی سال  1

از تملک سهام که به صورت  یزانبا هر م یاو مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته  یهای اقتصادمحدود و بنگاه یتعام و مسؤول

 ها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کنند:( آنیرکنترلیغ یاو  ی)کنترل ریتیمد یاو  یتدر مالک یرمستقیمغ یاو  یممستق

 یسازندگ یهاو قرارگاه ۱۹00/0/۱کشور مصوب  یقانون محاسبات عموم( 1غیردولتی موضوع ماده ) یعموم یـ مؤسسات و نهادها الف

 هاتعاون وابسته به آن یادهایکشور و بن یو انتظام ینظام یـ نهادها ب

 کشور یریهها و مؤسسات خـ سازمان ج

 خود یقانون یا یبا وقف نامه شرع یرتمقدس و بقاع متبرکه در صورت عدم مغا یهاو آستان یـ نهادها و مؤسسات وقف د

( ۲۳ماده ) موضوع یهای اجرائوابسته به دستگاه یبازنشستگ یهاشامل صندوق یو لشکر یاعم از کشور یبازنشستگ یهاصندوق یهـ کل ـه

 ها مستلزم ذکرکه شمول قانون بر آن ییهاقانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاه

انداز و پس یصندوق بازنشستگ یلاز قب کنندیم یتو مقررات عام تبع یناز قوان یاقانون خاص خود را دارند و  ینکهنام است اعم از ا یحتصر یا

 یفه،وظ ،یتهران، صندوق بازنشستگ یشهردار یسازمان بازنشستگ ساز،یندهآ یو بازنشستگ یتنعت نفت، صندوق حماو رفاه کارکنان ص

مس، صندوق  یعصنا یشرکت مل یصندوق بازنشستگ یما،کارکنان صداوس یها، صندوق بازنشستگانداز کارکنان بانکو پس دگیازکارافتا

سازمان بنادر  نیمستخدم یفهو وظ یصندوق بازنشستگ یر،و عشا ییانکشاورزان و روستا یاجتماع یمهکارکنان فوالد، صندوق ب یبازنشستگ

 .یرانا یاسالم جمهوریآهن انداز کارکنان راهمؤسسه صندوق پس یانوردی،و در
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 .شوندیاداره م فقیهینظر ول یرکه ز یاشخاص حقوق یرمؤسسات و سا ی،انقالب اسالم ینهادها یادها،ـ بن و

 ها مکلفند به صورت ساالنه و حداکثر تا ششو مؤسسات تابعه و وابسته به آن یهای اقتصادها و بنگاهشرکت یهمذکور و کل یحقوق اصاشخ

شده خود  یحسابرس یهای مالو صورت یها نسبت به ارائه اطالعات کامل مالآن یمندرج در اساسنامه رسم یماه پس از اتمام سال مال

 ییراتتغ ینشده و همچن یحسابرس یقیتلف یهای مالوجوه نقد و حسب مورد صورت یانصورت جر یان،و ز سودت شامل ترازنامه، صور

ت بند موظفند در صور ینا ینمشمول یهو مقررات مربوط اعالم کنند. کل ینرا به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوان یرهمد یأته یاعضا

اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف  یهو مقررات بازار سرما ینبرابر قوان یمال رشگریگزا یوهلزوم نسبت به مطابقت ساختار و ش

 مربوطه را ارائه کند. یمال یهارقابت، گزارش یاست در صورت درخواست شورا

ا بند اقدام کند و ب ینع اموضو ینمشمول یهکل ییسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به صورت مستمر نسبت به شناساـ  ۱ تبصره

مذکور را  ینمشمول یهشده از کل یحسابرس یهای مالو صورت یاطالعات کامل مال یافتالزم به منظور در یاقدامات اجرائ یفراخوان عموم

 سازمان بورسبرخط  یقانون امکان دسترس یناالجرا شدن ااسناد و امالک کشور مکلف است تا سه ماه پس از الزم بتانجام دهد. سازمان ث

 یقیحق یها را فراهم آورد و صرفاً فهرست کامل اعضامرجع ثبت شرکت یاطالعات یگاهها و پاثبت شرکت یکیو اوراق بهادار به سامانه الکترون

 راتییتغ ینها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم و همچنآن ییراتمؤسسات و تغ وها شرکت یرهمد یأته یو حقوق

 ینونقا یفمذکور در انجام تکال یاشخاص حقوق یتتبصره رافع مسؤول ینسازمان مزبور ارسال کند. حکم ابه  باریکمذکور را هر شش ماه 

 .باشدیبند نم ینموضوع ا

های تابعه و و بنگاه هاآن و شرکت یبند و اجزا ینموضوع صدر ا یاشخاص حقوق یهقانون، کل ینن اشد االجراء از زمان الزمـ  ۲ تبصره

بند هستند. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است امور  ینمقرر در ا یفتکال یشش ماه موظف به اجرا یها حداکثر طوابسته به آن

 افتیها را صرفاً در صورت درهای تابعه و وابسته به آنها و بنگاهآن و شرکت یبند و اجزا ینموضوع صدر ا یحقوق صمربوط به اشخا یثبت

 یقانون یفتکال یهمجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام کل یمجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطا

های مذکور مجاز است. سازمان بورس و ها و بنگاهو شرکت یشخاص حقوقتوسط ا شده یحسابرس یهای مالبند و ارائه صورت ینمقرر در ا

هد بند مجوز د ینموضوع صدر ا یبه اشخاص حقوق یارائه خدمات ثبت یها برابه مرجع ثبت شرکت یاوراق بهادار مکلف است تنها در صورت

شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند.  یحسابرس یالم یهاها و گزارشها صورتهای تابعه و وابسته به آنها و بنگاهشرکت یهکه کل

ها و بانک صالح،یذ یسازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائ یصبند، با اعالم و تشخ ینا یدر صورت تخلف از اجرا ینهمچن

ند را ب ینمشمول ا یهای اقتصادو بنگاه هاو شرکت هایتعاون یرهمد یأتمتخلف ه یاعضا یبانک یهامؤسسات غیر بانکی موظفند حساب

ندرج م یفتکال یبابت اجرا تواندیمقرر، مسدود کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار م یفتا زمان انجام تکال یو حقوق یقیاعم از اشخاص حق

 میلیون دیکصتا سقف  یبنگاه و شرکت، کارمزد ثبتی یهاز سرما یبورس و اوراق بهادار به صورت درصد یعال یشورا یببند، با تصو یندر ا

کند. سقف کارمزدها هر سه  یافتمشمول، در هر سال در یشخص حقوق یاو  یشرکت، بنگاه اقتصاد ی،را از هر تعاون یالر( ۱66.666.666)

 .شودیم یلاوراق بهادار تعد وبورس  یعال یشورا یببا تصو یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یمتناسب با نرخ تورم اعالم باریکسال 

 یبند و اجزا ینموضوع صدر ا یاشخاص حقوق یرعاملو مد مدیره یأته یاعضا یهسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلـ  ۳ تبصره

خود  یفقانون از انجام تکال این شدن االجرا مرتبه پس از الزم یناول یها را که براتابعه و وابسته به آن یهای اقتصادها و بنگاهآن و شرکت

قانون توسعه ابزارها و ( ۱2مقرر در ماده ) یباتبر اساس ترت ینقد یمهمقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جر یدر مهلت زمان

ات و و اصالح ۱۹۱۱/۳/۲1مصوب  یقانون اساس( 22اصل چهل و چهارم ) یکل هاییاستس یاجرا یلبه منظور تسه یدجد یمال ینهادها

 یاگر اشخاص حقوق ینشود. همچن یزکل کشور وار یداربه حساب خزانه یدبا هایمهجر ینا زمحکوم کند. وجوه حاصل ا یالحاقات بعد

 فینسبت به انجام تکال یها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونمتعلق به آن یهای اقتصادها و بنگاهمذکور و شرکت

بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است عالوه بر اخذ مجدد  یمال یهادر صورت تکرار تخلف در دوره یابند اقدام نکنند  ینموضوع ا

ها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مؤسس آن یأته یاامنا و  یأته یاو  مدیره یأته یاعضا یمذکور، اسام ینقد یمهجر

و  هاشرکت یربند و سا ینموضوع ا یاشخاص حقوق یهمذکور را به مدت سه سال در کل یقیاشخاص حق یتسازمان عضو یناعالم کند و ا

مؤسسات  و یهای اقتصادها، بنگاهمذکور از شرکت یقیاشخاص حق یافتیلغو کند. هرگونه در یخصوص یاو  یاعم از دولت یهای اقتصادبنگاه
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 یدکشور در مدت زمان مزبور نبا امالکشود. سازمان ثبت اسناد و می یات تصرف در اموال عمومبند مشمول مجاز ینمتخلف از احکام ا

 یاو  یرهمد یأتها در هآن یتعضو ینمذکور ارائه کند و همچن یقیبه اشخاص حق یرتجاریها و مؤسسات غگونه خدمات ثبت شرکتهیچ

ند. د کییثبت و تأ یدنبا یزها را نآن یسهامدار یا یدهای جدشرکت یسو تأس یگرهای ددر شرکت یرعاملیسمت )پست( مد یتصد یبرا

 نیموضوع ا یاشخاص حقوق یهمذکور را در کل یقیاشخاص حق یتلغو عضو یمکلف است آگه یرانا یاسالم یجمهور یشرکت روزنامه رسم

ر مذکور ب هاییآگه ینهکند. هز یخود بارگذار یرساناطالع یگاهاعالم کرده و در پا یهای اقتصادها و بنگاهها و شرکتتعاونی یربند و سا

 .باشدمیعهده متخلف 

ها در صورت تخلف از تابعه و وابسته به آن یهای اقتصادها و بنگاهآن و شرکت یبند و اجزا ینموضوع صدر ا یاشخاص حقوقـ  ۴ تبصره

دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص  یتده مسؤولما یناحکام ا یدر اجرا یماده به صورت تضامن ینمقرر در ا یفتکال

ها، تابعه و وابسته به آن یهای اقتصادها و بنگاهاز شرکت یکهر  یاز سو یقانون یفعدم انجام تکال یاتخلف و  تمذکور را در صور یحقوق

 کند. یمهجر ۱۹۱۱/۳/۲1بورس مصوب  یدجد یمال ینهادهاقانون توسعه ابزارها و ( ۱2مقرر در ماده ) یباتمطابق احکام و اجزاء و ترت

 این شدن االجرا تا سه ماه پس از الزم یدبند است و با یناطالعات موضوع ا یهسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کلـ  ۵ تبصره

وع موض یاز اشخاص حقوق یکمتعلق به هر  وابسته و تابعه یهای اقتصادها و بنگاهعموم مردم به فهرست شرکت یقانون، امکان دسترس

 فیمتخلف از انجام تکال یهای اقتصادها و بنگاهشرکت یهفهرست کل ینها را فراهم کند و همچنآن مدیره یأته عضایبند و ا ینصدر ا

 عموم به یخود منتشر کند. نحوه و سطح دسترس یرساناطالع پایگاه دراند که مشمول آن شده هایییمهبند را به همراه جر ینا یقانون

 شود.انجام می ۱۹۱2/۳/۱مصوب  یرانا یاسالم یقانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهور ینا دموا یرسا یتبا رعا یناطالعات مشمول

 یآن را به شورا یر،ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغا ینا یموظف است بر حسن اجرا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -۶ تبصره

 اعالم کند. یمجهت اتخاذ تصم( 22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یاجرا یعال

 یمجوزها یدتمد یاصدور  یندو فرآ یطوکار موظفند شراکسب یمراجع صدور مجوزها یران،گذاری در اسرمایه یلبه منظور تسه -۷ ماده

وکار، کسب یرسانی مجوزهااطالع یگاهوکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پامجوز کسب یساده کنند که هر متقاض یوکار را به نحوکسب

مقررات  یأته»وکار، توسط صدور مجوز در هر کسب یبرا یکند. سقف زمان یافتزمان ممکن، مجوز موردنظر خود را در اقلبتواند در حد

 شود.رسانی مذکور اعالم میاطالع یگاهو در پا یینتع« وکارکسب یدور مجوزهاص یلو تسه ییزدا

 دیارسانی اطالع یگاهشده در پا یینتع یوکار از ارائه مجوز در ظرف زماناز مراجع صادر کننده مجوز کسب یککه هر  یدر صورت -۱ تبصره

ام دستگاه مق ینرقابت، کتباً از باالتر یبه مرکز مل یکالکترون یا یحضور یتتواند عالوه بر ارائه شکامجوز می یشده امتناع کند، متقاض

دار استان یا یمقام دستگاه اجرائ ینموارد، باالتر ینخود را درخواست کند. در ا یازدر صدور مجوز مورد ن یعبا استاندار مربوط، تسر یاجرائ

صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز،  یت، با دعوت از متقاضثبت درخواس یخاز تار یمربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کار

استاندار  یا یمقام دستگاه اجرائ ینمجوز مورد درخواست را فراهم کند. باالتر یصدور فور ینهزم ین،چهارچوب قوان رو د یموضوع را بررس

اشخاص  ینکند. ا یمعرف یتخلفات ادار یأته اند را بهاهمال کرده یاوکار اخالل که در صدور مجوز کسب یمربوط موظف است اشخاص

مصوب  یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس( ۳)د( به بعد ماده ) یهای مقرر در بندهاد کند، به مجازاتییمذکور تخلفشان را تأ یأتچنانچه ه

 .شوندیمحکوم م ۱۹۷۲/ ۳/ ۷

 یگاهمصرح در پا یطوکار را مطابق شرامجوز کسب یانوکار موظفند درخواست متقاضاز مراجع صادر کننده مجوز کسب یکهر  -۲ تبصره

 یاقاضا ت یرش، از پذ«اشباع بودند بازار» یلوکار اجازه ندارند به دلکنند. صادر کنندگان مجوز کسب یو بررس یافترسانی مذکور دراطالع

 نند.امتناع ک وکارکسبصدور مجوز 

 یرسانی مذکور در صدور مجوز برااطالع یگاهشده در پا یینتع یاز ظرف زمان یشب یرمدارک و درخواست مجوز و تأخ یرشاز پذ امتناع

قانون  ینا( 21موضوع ماده )« اخالل در رقابت»اند، مصداق شده را ارائه داده یادرسانی اطالع یگاهکه مدارک معتبر مصرح در پا یانیمتقاض

( ۱۲بند ) شده در یینمقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تع ینو باالتر یدگیرس نفعیذ یترقابت موظف است به شکا یشورا است و

 قانون محکوم کند. ینا( 0۱ماده )
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 کنندیرا که صادر م ییو لغو مجوزها یدصدور، تمد یندو فرآ یطموظفند نوع، شرا کنندیوکار صادر مکه مجوز کسب یمراجع یهکل -۳ تبصره

 یصدور مجوزها یلو تسه ییمقررات زدا یأته»و به  یهقانون، ته ینپس از ابالغ ا یک ماهمربوطه ظرف مدت  یقانون یبه همراه مبان

 یستگاه اجرائدمقام  ینباالتر یا یاراالختتام یندهنما ییدو پس از تأ یکیصورت الکترونبه ییو دارا یدر وزارت امور اقتصاد تقر، مس«وکارکسب

 یسازمان بازرس یسو با حضور دادستان کل کشور، رئ ییو دارا یامور اقتصاد یروز یاستبه ر باریکهر ماه حداقل  یأته ینارسال کنند. ا

 یع،ناص ی،اتاق بازرگان یسرئ ی،اسالم یمجلس شورا یندهآنان، دو نما یاراالختتام یندگاننما یامحاسبات کشور  یواند یسکل کشور، رئ

موضوع  ربطیذ یدستگاه اجرائ یندهو حسب مورد نما یراناتاق اصناف ا یسرئ یران،ا یاتاق تعاون مرکز یسرئ یران،ا یمعادن و کشاورز

 یو عنوان در قانون بودجه سنوات یفکشور و دارندگان رد ی( قانون محاسبات عموم1و ماده ) کشوریخدمات  یریت( قانون مد1ماده )

ار وککسب یو مراحل صدور مجوزها یطقانون، شرا ینموظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابالغ ا یأته ین. اشودیم یلمربوط، تشک

 دهد که صدور مجوز یلتقل یآن را به نحو هایینهو هز یدنما یعو تسر یلتسه یرا به نحو هاینو مانند ا هانامهیینها، آدر مقررات، بخشنامه

زمان ممکن  ینوکار در کمترآن کسب یاندازو راه یرحضوریو غ یبه صورت آن یحاًو مراحل آن ترج ینهاقل هزوکار در کشور با حدکسب

و در مورد  ییو دارا یامور اقتصاد یروز ییدپس از تأ هانامهیینو آ هاالعملها، دستورمذکور در مورد بخشنامه یأت. مصوبات هیردصورت پذ

 ها و نهادها که در صدوردستگاه یهوکار و کلکسب یمراجع صدور مجوزها یهکل یبرا یرانوز یأته ییدپس از تأ یرانوز یأته هاینامهیبتصو

 .باشدیاالجرا موکار نقش دارند الزمکسب یمجوزها

 یأتاشد، هداشته ب یازن یناهداف به اصالح قوان ینکه تحقق ا یو در صورت یافتهاستمرار  یزمذکور ن یفپس از انجام تکال یأته ینا فعالیت

 و به مراجع مربوطه ارائه کند. یهته یناصالح قوان یالزم را برا یشنهادهایمذکور موظف است پ

ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه  ین( ا۹موضوع تبصره )« وکارکسب یصدور مجوزها یلو تسه ییمقررات زدا یأته» -۴ تبصره

تشر وکار منکسب یرسانی مجوزهااطالع یگاهوکار در پاهر کسب یکوکار را به تفککسب یصدور مجوزها یطقانون شرا ینماه پس از ابالغ ا

 کند.

 یددصدور و تم یلوکار چنانچه در جهت تسهکسب یمجوزها یدتمد یاصدور  یطدر شرا ییر، تغ«رسانی مذکوراطالع یگاهپا» یاندازاز راه پس

مدارک  ایمراحل  یششامل افزا ییر،شود و چنانچه تغشده اعمال می یادرسانی اطالع یگاهدر پا یأته یسمجوزها باشد، بالفاصله به دستور رئ

 اعالم شود. یگاهپا یناز شش ماه قبل از اجرا، در ا یدبا یدجد یطباشد، شرا یدتمد یاو به هر نحو، مشکل کردن صدور  یازمورد ن

 یگاهاز آنچه در پا یشب ایینههز یا یمدرک یاشرط  یچمجوز، ه یبا توافق متقاض یوکار حق ندارند حتصادر کننده مجوز کسب مراجع

تبصره مشمول مجازات موضوع ماده  ینوکار مطالبه کنند. تخلف از حکم امجوز کسب یافتدر یشده، از متقاض یحرسانی مربوطه تصراطالع

 است.( ۱۹۷1/ ۹/ ۲دارنده، مصوب های بازو مجازات یرات)کتاب پنجم: تعز یاسالم اتقانون مجاز( 066)

 یاسالم یساله پنجم توسعه جمهور( قانون برنامه پنج0۲کارگروه موضوع ماده )» یاراتو اخت یفقانون، وظا ینا یبتصو یخاز تار -۵ تبصره

( ۷( و )0(، )۱موضوع قانون اصالح مواد )« وکارکسب یصدور مجوزها یلو تسه ییمقررات زدا یأته»به « ۱۹۱۳/ ۱6/ ۱1مصوب  یرانا

ساله ( قانون برنامه پنج0۲و ماده ) شودیمنتقل م ۱۹۳۹/ 2/ ۱مصوب  ی( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یقانون اجرا

 .شودیلغو م یرانا یاسالم یپنجم توسعه جمهور

 ت،یموضوع فعال یدستگاه اصل باشند،یهای متعدد ماخذ مجوز از دستگاه یازمندکه ن یصادهای اقتدر مورد آن دسته از فعالیت -۶ تبصره

پنجره واحد به صورت  یجادا یقو صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طر یلو اداره امور اخذ و تکم یهماهنگ یکپارچه، یریتمد یفهوظ

صدور مجوزها،  یزماناصل هم یتکه ضمن رعا نمایدیاقدام م یاگونههای مرتبط بهدستگاه یربا مشارکت سا یمجاز یدر فضا یا یقیحق

تجاوز « وکارکسب یصدور مجوزها یلو تسه ییمقررات زدا» یأتتوسط ه شدهبینییشصدور مجوز از زمان پ یموردنظر برا یسقف زمان

 .یدننما

ل در مح یاراالختتام یندهاستقرار نما یقجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طرصدور م یهای فرعپنجره واحد، دستگاه یندفرآ یجادا در

و ضوابط و نحوه برخورد  هایهمربوطه شامل رو یهاالزم را به عمل آورند. دستورالعمل یاقدام و همکار یمجاز یدر فضا یاواحد و  یهاپنجره

در صدور مجوز در  یهای اصلفهرست دستگاه یناست و همچن یدهرس یرانوز یأته ییدو مقررات( که به تأ ینبا متخلفان )بر اساس قوان
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قانون اصالح ( ۹موضوع ماده )« وکارکسب یصدور مجوزها یلو تسه ییمقررات زدا» یأتتوسط ه یطهای مختلف متناسب با شرافعالیت

قانون،  ینا یبتصو یخ. از تارشودیو ابالغ م یهته یاساسقانون ( 22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست ایقانون اجر( ۷و )( 0، )(۱مواد )

 .شودیلغو م یرانا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهورقانون برنامه پنج( ۷6ماده )

 یاراتو اخت یفکه مرتبط با وظا یرانا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهور( قانون برنامه پنج۷0مذکور در ماده ) یتهمصوبات کم -۷ تبصره

 .شودیارسال م یأته ینبه ا باشدیوکار مکسب یصدور مجوزها یلو تسه ییمقررات زدا یأته

بنگاه  یبرا یتو با اولو یناًقانون مقرر شود، ع ین( ا۲و دو ماده ) یکگروه  یاقتصاد یتبا فعال یهای دولتبنگاه یکه برا یازیهر امت – ۸ ماده

 در نظر گرفته شود. یدبا یردولتیغ یو عموم یتعاون ی،مشابه در بخش خصوص یاقتصاد یتفعال یا

 دهد. یمتعم یاماده را لغو کند  ینموجود موضوع ا یازاتامت یهقانون کل ینا تصویب از پس ماه سه ظرف است مکلف دولت – تبصره

 توسعه بخش تعاون هایسیاست –سوم  فصل

، دولت موظف است اقدامات ۱۹۳۹سال  پایان تا( ٪ ۲1و پنج درصد ) یستسهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ب یشبه منظور افزا – ۹ ماده

 را معمول دارد: یرز

 یزیرو برنامه یریتسازمان مد ی،وزارت جهاد کشاورز یبا همکار اجتماعی رفاه و کار تعـاون، وزارت توسط تعاون بخش توسعه سند – الف

 یجمهور یو اطاق تعاون مرکز یرانا یاسالم یجمهور یتجارت، بانک مرکزوزارت صنعت، معـدن و  یی،و دارا یکشور، وزارت امور اقتصاد

 یهشده باشد، ته یینها تعاز دستگاه یکهر  یت( و مسؤول٪۲1و پنج درصد ) یستبه سهم ب یلن یآن مجموعه راهکارها درکه  یرانا یاسالم

 .یردساالنه قرار گ یهابودجه ینتدو یمبنا یدسند با ینشود. امی یمتقد یرانوز یأتبه ه یبتصو یو برا

 هایتعاون یبرا یتحما ین، اکندمی ارائه – هایاتمال جز به –را  ییهامشوق یردولتیاز بخش غ یتحما یکه دولت برا یموارد کلیه در – ب

 خواهد بود. یرتعاونیاز بخش غ یش( ب٪۲6درصد ) یستب

 انجام خواهد گرفت: یهای تعاوندر شرکت یرز هاییتماده، حما ینا« ب»موضوع بند  حمایت بر عالوه – ج

 تیافکه اعضاء آن در زمان در یهای تعاوناز آورده شرکت یبخش یاتمام  ینتأم یالحسنه براقرض یالتکمک بالعوض و پرداخت تسه -۱

 جامعه باشند. یجزء سه دهک اول درآمد یتحما ینا

 (.٪ ۲6درصد ) یستب یزانبه م یتعاوناعضاء شاغل در هر  یسهم کارفرما برا یمهحق ب یفتخف -۲

 .یگانبه صورت را ی،مهارت، کارآموز ینی،، آموزش کارآفریورارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره – ۹

 .یشرکت تعاون یاندازراه یبرا یهگذاری اولسرمایه هایینههز یرو سا یبانک یالتسود تسه یارانهپرداخت  – 2

 .یاراض یسازتملک و آماده ی،بانک اطالعات یاندازطرح، راه یهکمک به انجام مطالعات، ته – 1

 .یخصصت یتعاون یهو گسترش اتحاد یجادو ا ییفقرزدا یبرا یمل یرفراگ هاییعام و تعاون یسهام یهای تعاونشرکت تشکیل به کمک – د

 تعاون. یاطاق ها یتوانمندساز یبرا یمال حمایت – هـ

ابع من ینتأم یتوسط دولت برا یارز یرهاز محل حساب ذخ یالر یلیاردمعادل پنج هزار م یهاول یهبانک توسعه تعاون با سرما تأسیس – و

 بخش تعاون. اییهسرما

تعاون  مشترک وزارت یشنهادبا پ یو مقررات بانک ینقوان یتقانون با رعا ینا یببانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصو ینا اساسنامه

 بانک مذکور خواهد بود. یمجمع عموم یستعاون رئ یررسد. وزمی یرانوز یأته یببه تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد و
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گذاری تعاون بدون داشتن حق بانک توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه یسصندوق تعاون پس از تأس -۱ تبصره

 شود.می یلشعبه، تبد یجادا

 شود.آن به بانک توسعه تعاون واگذار می یانسان یرویو ن ییامکانات، دارا یهصندوق با کل شعب

 یسئر یی،و دارا یامور اقتصاد یر، وزیتعاون، کار و رفاه اجتماع یرمتشکل از وز یصندوق و بانک توسط کارگروه مابینیحساب ف تسویه

 .گرددیشعب انجام م یپس از واگذارکشور ظرف حداکثر سه ماه  یزیرو برنامه یریتسازمان مد

 شود.دولت به بخش تعاون صرف می یهااز کمک یبخش ینتأم یبانک توسعه تعاون برا یمسهم دولت از سود قابل تقس –۲ تبصره

افراد تحت پوشش  ییان،مربوط به اقشار خاص مثل روستا هاییتحما یرماده مانع از اختصاص سا ینمذکور در ا هاییتحما -۳ تبصره

 آن نخواهد بود. یرو نظا یثارگرانا یتی،حما ینهادها

منظور خواهد « هایتعاون یو توانمندساز یریگشکل»تحت عنوان  یمستقل یفماده در بودجه ساالنه در رد یناجرا ا برای الزم منابع – ز

 شد.

های توسعه بخش، با و بهبود سیاست هایتعاون یریتیو مد اجرائی امور در دولت مداخله حذف جهت در است موظف تعاون وزارت – ح

 و مقررات حاکم یندر قوان یقانون، نسبت به بازنگر ینا یبظرف شش ماه پس از تصو یرانا یاسالم یجمهور یاطاق تعاون مرکز یهمکار

 .یدنما یشنهادپ یرانوز یأترا به ه یازمورد ن یحاقدام و لوا یبر بخش تعاون

 خود سهام( ٪ 2۳تا سقف چهل و نه درصد ) یهسرما یشهنگام افزا یا یسمجازند در بدو تأس یتعاون یهاها و اتحادیهشرکت یهکل – ۱۱ ماده

 یتنسبت به شرط عدم نقض حاکم ینبه هم یرهمد یأته هاییکرس تصدی و آراء کل( ٪ ۹1و پنج ) یحداکثر تا س رأی اعمال امکان با را

و عض یرغ یحقوق یا یقیخواهد شد به اشخاص حق ینعضو که در اساسنامه مع یرهر سهامدار غ یسهم و رأ یبرا ینمع فسق یتاعضاء و رعا

 باشد. یگذاری خارجمقررات حاکم بر سرمایه یتبا رعا یدبا یرانیا یر. فروش به اشخاص غیندواگذار نما

 یهای تعاونقانون شرکت( 0۲و )( 0۱چهارچوب مواد ) در یتخصص یتعاون یهااتحادیه یلمجازند نسبت به تشک یهای تعاونشرکت همچنین

 .ینداقدام نما ۱۹۷6مصوب  یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور یقانون بخش تعاون( 2۹ماده )« ۲»تبصره  یتو بدون رعا ۱۹16مصوب سال 

 یا یهها با اتحادحجم معامالت آن یاسهام  یزاناعضاء متناسب با تعداد اعضاء و م یرأ یزانم یتعاون یهاانواع اتحادیه یمجمع عموم در

 .گرددیم یینها وفق اساسنامه تعاز آن یقیتلف

 قانون تجارت خواهد بود.( ۱۲۳مشمول ماده ) یتعاون یهاو اتحادیه یهای تعاونشرکت یرانمد معامالت

 :گرددیآن الحاق م یاصالحات بعدو  ۱۹00مصوب  یممستق هاییات( قانون مال۱61به ماده )« 0»به عنوان تبصره  یرمتن ز – ۱۱ ماده

و پنج  یستعام مشمول ب یسهام یهای تعاونمتعارف و شرکت یتعاون یهاها و اتحادیهشرکت یابراز یاتدرآمد مشمول مال – ۶ تبصره

 .باشدیماده م یناز نرخ موضوع ا یف( تخف٪۲1درصد )

معمول داشته  یرز یطشرا یتعام با رعا یهای سهامو توسعه تعاونی یلالزم را به منظور تشک یداتوزارت تعاون موظف است تمه -۱۲ ماده

 :یدو بر حسن اجرا آن نظارت نما

شرکت تجاوز کند.  یهدرصد سرما 1از  یدنبا یتو طول فعال یسدر زمان تأس یرمستقیمو غ یممستق یقی،حداکثر سهم هر شخص حق -۱

 (۱۹۳۷/۹/۲۲مصوب  ی( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا ی)اصالح

عام باشند،  یشرکت سهام یاعام  یسهام یتعاون ی،مل یرفراگ یعام، هرگاه خود، تعاون یسهام یسهامدار شرکت تعاون یـ اشخاص حقوق ۲

خود  یرمستقیمو غ یمداران مستقمتناسب با تعداد سهام یاشخاص حقوق یر( سهام را داشته و سا٪۲6بیست درصد ) یتحداکثر حق مالک

وارد  یو بانک یهای پولعام در حوزه فعالیت یسهام یکه تعاون ی( از سهام را خواهند داشت. در موارد٪۱6ده درصد ) یتحداکثر حق مالک
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اصل  یهای کلیاستس یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا یحاکم خواهد بود. )اصالح یماده قانون ینقانون بر ا ین( ا۲شود احکام ماده )

 (۱۹۳۷/۹/۲۲مصوب  ی( قانون اساس22چهل و چهارم )

 در و( ٪ 2۳یافته تا چهل و نه درصد )قانون در مناطق کمتر توسعه ینمفاد ا یتها با رعاو مجموع آن یدولت یاز اشخاص حقوق یکهر  -۹

 یخود هستند. مؤسسات عموم یاز منابع داخل یقانون مجاز به مشارکت با تعاون ینهای مجاز در ا( فعالیت٪۲6درصد ) یستمناطق تا ب سایر

 .هستند مشارکت به مجاز( ٪ 2۳) درصد نه و چهل تا جمعاً و( ٪ ۲6درصد ) یستتا ب یک هر یزن یردولتیغ

سهام و چه در  یزانچه در م یرمستقیمو غ یممستق یهای دولتو شرکت یردولتیغ یها و مؤسسات عمومهر حال سهم مجموع بنگاه در

 گردد. بیشتر( ٪ 2۳از چهل و نه درصد ) یدنبا یرهمد یأته هاییکرس

 دیسهامدار شرکت در خر یرسهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غ یبرخ یاکه تمام  یدر صورت یه،سرما یشدر زمان افزا -2

 سهام تقدم دارند. ینا

از  کیبرگزار شود. هر  یبندبا بلوک تواندیباشد م یشترعام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر ب یسهام یندر تعاو یمجامع عموم – 1

حقوق سهامداران خرد  یترعا ی. برایابندحضور  یدر مجمع عموم یماًمستق یاانتخاب کنند و  یندهبلوک، نما یقاز طر یرندسهامداران مخ

 یأته بیو به تصو یشنهادپ ییو دارا یشود که مشترکاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادمی یینای تعنامهدر آئین یبندنحوه بلوک

 (۱۹۳۷/۹/۲۲مصوب  ی( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا یرسد.)اصالحمی یرانوز

نامه سهام مقرر در اساس یتسقف مالک یتال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعانقل و انتق یاسهام، با نام بوده و تملک  یهکل -0

 بند باطل و بالاثر خواهد بود. ینبرخالف حکم ا یماده تجاوز کند. هر توافق یناز سقف مقرر در ا یداست که نبا یرهمد یأته یصبه تشخ

 .یندتعاون درآ یاطاق ها یتبه عضو توانندیعام م یسهام یهای تعاونشرکت -۷

 یهای دولتشرکت ساماندهی –چهارم  فصل

 تیهایی که با رعاو اداره مطلوب شرکت یورو بهره یبازده یشو افزا یهای دولتو استفاده مطلوب از شرکت یبه منظور سامانده -۱۳ ماده

 دولت مکلف است: مانندیم یباق یقانون در بخش دولت ین( ا۹ماده )

 یینعدولت ت یبو تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهادرا که به پ یتیحاکم یفو اعمال وظا گذارییاستامور مربوط به س کلیه – الف

 ربط محولذی یتخصص یها و مؤسسات دولتمنفک و به وزارتخانه یهای دولتقانون از شرکت ینا یبتصو یخدو سال از تار یشود طمی

 کند.

 یأته بیای خواهد بود که به تصونامهحقوق مکتسبه در قالب آئین یتبند با رعا ینهای موضوع اکارکنان شرکت یتوضع تبدیل – تبصره

 .یدخواهد رس یرانوز

ر دو قالب صرفاً د هایمهها و ببانک یبه استثنا شوندیم یلتشک یقانون دولت ینبر اساس ا یاو  مانندیم یباق یهایی که دولتشرکت – ب

 خواهند کرد: یتفعال

 جمهور است.آن رئیس یمجمع عموم یسرئ یادولت و  یماًکه سهامدار آن مستق یاصل یا ی( شرکت مادر تخصص۱

های تملک شرکت یا یدشرکت جد یسهستند. تأس یاصل یا یهای ما در تخصصها شرکتکه سهامداران آن یفرع یا یاتیهای عمل( شرکت۲

( سهام ٪۱66صد درصد ) یاًکرده باشد و ثان یینها تعآن یکه قانون برا یامجاز است که اوالً در محدوده یها به شرطشرکت ینتوسط ا یگرد

 .یدبه تملک دولت درآ یابوده  یتملک شده دولت یا یسهای تأسشرکت

 شرکت یتمجاز است که موضوع فعال یفقط در صورت یهای دولتشرکت یردر سا یگذاری هر شرکت دولتمشارکت و سرمایه – ۱ تبصره

و  هایمهب ی،ها، مؤسسات اعتبارحکم شامل بانک ینمرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. ا گذاریهشرکت سرما یتبا فعال یرپذ یهسرما

 شود.ها نمیگذاری آنهای سرمایهشرکت
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پول و  یشورا یشنهادبه پ یدولت یو تخصص یهای تجارط بانکتوس یهای اقتصادبنگاه یرسهام سا یتمالک یو چگونگ یزانم -۲ تبصره

تصاص باشد که در اخ یاگونهبه یدنبا یگرهای دها در بنگاهگذاری بانکدر هر صورت سرمایه یول یدخواهد رس یرانوز یأته یباعتبار به تصو

 .یدنما یجادا یخلل یالت،تسه تقاضیانبه م یمنابع بانک

و  ییو دارا یمشترک وزارت امور اقتصاد یشنهادتنها با پ یهای دولتدفاتر و شعب خارج از کشور شرکت یتافتتاح و تداوم فعال – ۳ تبصره

 .هستند یحکم مستثن یناز شمول ا یدولت هاییمهها و بمجاز است. بانک یرانوز یأته یبکشور و تصو یزیرو برنامه یریتسازمان مد

 یند او وابسته به دولت که بر اساس مفا یهای دولتاساسنامه بنگاه یبو تصو ییرکه تغ یداتخاذ نما یباتیترت دولت مکلف است – ۴ تبصره

 صالح برسد.مراجع ذی یببه تصو گیرندیقرار م یواگذار یانقانون در جر

 .یداالثر اعالم نما یهای آن را ملغماده و تبصره ینبا موضوع ا یرمغا یهاو دستورالعمل هانامهیندولت موظف است آئ – ۵ تبصره

 .یابدها خاتمه واگذاری یهکل ۱۹۳۹سال  یانکه حداکثر تا پا یردانجام گ یبه نحو یدتوسط دولت با یواگذار یاتعمل -۱۴ ماده

های مردم نهاد را به صورت سازمان یاحرفه – یصنف یهاانجمن یستأس هایینهدولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زم – ۱۵ ماده

مرتبط  یهادر رشته یو تکنولوژ یو توسعه علم یااصول اخالق حرفه ی،او حرفه یتحقق مقررات صنف یها براانجمن ین. ایدفراهم نما

 .یندخذ نماا یها نظر مشورتانجمن ینو اصالح ضوابط و مقررات از ا ینموظفند در تدو یهای اجرائ. دستگاهنمایندیم یتفعال

ت مکلف اس یواگذار یأته ی،های مشمول واگذاردر بنگاه یدحفظ سطح اشتغال و استمرار تول ی،انسان یرویاز ن یتبه منظور حما – ۱۶ ماده

 را انجام دهد: یرو به تناسب اقدامات ز یدنما یمهب یکاریدر برابر ب ی،از واگذار یشکارکنان هر شرکت را پ یهکل

ها تا بنگاه ینا یکه برا ۱۹۱1/ ۱6/ ۲0مصوب  یعصنا یو نوساز ی( قانون بازساز۱6( و )۳از موعد بر اساس مواد ) یشپ یبازنشستگ – ۱

 .گرددیم یدتمد ۱۹۳۹سال  یانپا

 بر اساس توافق. یدبازخر -۲

بگنجاند که  یواگذار یطشراشرط را در  ینثبت و ا یرا در سند واگذار یـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذار ۹

 را ندارند. یشهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خوشرکت یرانمد

غیرمالی از  یاو  یهای مالدهند مشوق یشافزا یهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذارشرکت یدارانخر یـ برا 2

 .یداعالم نما یمتدر اصل ق یفجمله تخف

 و غیرمالی. یهای مالها با استفاده از مشوقبنگاه یدارانبه کمک خر یارأساً و  یگرد یمازاد در واحدها یروین یریکارگآموزش و به – 1

 بیبه تصو یواگذار یأته یشنهادخواهد بود که به پ یماده بر اساس دستورالعمل ینغیرمالی موضوع ا یاو  یهای مالاعمال مشوق -۱ تبصره

 .یدخواهد رس ی( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا

حفظ سطح اشتغال موجود و  یخود را برا یبرنامه کتب ،غیرمالی یاو  یهای مالاز مشوق یمکلفند در ازاء برخوردار یدارانخر -۲ تبصره

 ارائه کنند. یواگذار یأتبه ه یکارکنان بنگاه در حال واگذار یبازآموز

 یهای دولتبنگاه یواگذار فرآیند –پنجم  فصل

 مشمول یهای دولتبنگاه یهقانون کل ینا یبقانون مکلفند ظرف شش ماه از تصو ین( ا۱0موضوع ماده ) یهای دولتدستگاه یهکل – ۱۷ ماده

 یزانو م یروابط صنعت ی،مال یتوضع ی،آوراز جمله اندازه شرکت، فن یقانون را در هر بازار بر اساس عوامل ین( ا۲( ماده )۲( و )۱) یهاگروه

های مصرح در تبصره ها و حقوق و دارایینموده و فهرست شرکت یبندشرکت طبقه یدیمصرف کننده نسبت به محصول تول یتحساس

اطالعات و مدارک  یه، کلیرمنقولاموال منقول و غ فهرست ی،انسان یرویها را به همراه تعداد نآن یواگذار یشنهادقانون، پ ین( ا۹ماده )« ۱»

 .یندارائه نما ییو دارا یشده را به وزارت امور اقتصاد یحسابرس یهای مالصورت ینالزم و آخر
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 و توسط یافترا در یهای قابل واگذارمربوط به بنگاه یهای مالمکلف است اطالعات و مدارک و صورت ییو دارا اقتصادی امور وزارت – الف

 .یدنما ییدو تأ یبررس یحسابداران رسم یا یسازمان حسابرس

ها آن یارشده را در اخت ییدتأ یهای مالاطالعات، مدارک و صورت یدار،خر یمکلف است در صورت تقاضا ییو دارا اقتصادی امور وزارت – ب

 قرار دهد.

را  یواگذار یندنموده و فرآ یابیبازار یهای مشمول واگذارفروش بنگاه یماده برا ینمفاد ا یتمکلف است با رعا سازییخصوص سازمان – ج

 بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.قانون با زمان ینمراحل مذکور در ا یپس از ط

وزارت  نهادیشپبنا به  یهای مشمول واگذاربنگاه یابیو بازار یهای مالصورت ییدها، تأبندی بنگاهماده شامل نحوه طبقه ینا یاجرائ نامهآئین

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبحداکثر ظرف مدت سه ماه به تصو ییو دارا یامور اقتصاد

 قانون است. ین( ا۱1کتمان اطالعات مشمول حکم ماده ) یانادرست  یاارائه اطالعات ناقص  یاماده و  ینتخلف از احکام ا – ۱ تبصره

هت واقع، ج یرغ یهای مالانتشار گزارش یا یمال یعهایی که اقدام به کتمان وقابنگاه یرانمد یرمدیرعامل و سا یره،مد یأتاعضاء ه -۲ تبصره

 قانون محکوم خواهند شد. ین( ا۷1( و )۷۲های مقرر در مواد )متخلف محسوب و به مجازات یندبنگاه نما یواقع یتپنهان نمودن وضع

مراجع  یرا با رأ یرواقعغ یهای مالانتشار گزارش یاو  یمال یعاز کتمان وقا یسازی مکلف است خسارات ناشسازمان خصوصی -۳ تبصره

 .یدپرداخت نما یدهخسارت د یدارانربط به خرذی

انجام  یراقدامات ز یواگذار یأتها توسط هفهرست بنگاه یباز زمان تصو ی،های مشمول واگذاربنگاه یامر واگذار یلجهت تسه -۱۸ ماده

 شود:می

 شود.منتقل می ییو دارا یها به وزارت امور اقتصادبنگاه یتحقوق مرتبط با اعمال مالک یهکل -۱

 در حکم تصرف ییو دارا یهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادهر گونه نقل و انتقال اموال و دارایی ی،واگذار یباز زمان تصو – ۲

 است. یقانون یگردمحسوب و قابل پ یغیرقانونی در اموال دولت

 یک)صرفاً در مدت  یردولتیبه بخش غ یهای قابل واگذارشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتاجازه داده می یواگذار یأتـ به ه ۹

ره ها، اصالحات الزم را انجام دهد. در دوو اداره شرکت یدر واگذار یلتا دو سال( در قالب قانون تجارت در جهت تسه یدسال و قابل تمد

 .یستندن یهای دولتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتشرکت ینمذکور ا یزمان

 ماده« الف»های مشمول بند بنگاه یعرضه در بورس اوراق بهادار برا یالزم را برا یطشرا یهملزم است کل ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -2

 .یدقانون فراهم نما ین( ا۲6)

 یقابل واگذار یدولت یربناییو ز یهای اقتصادها و تصدیمجاز است آن دسته از طرح ییو دارا یر اقتصادقانون وزارت امو ینـ در اجرا ا 1

اً به باشند و صرفنمی یشوند و به نحو موجود قابل واگذاراداره می یشرکت یردر قالب غ یاشوند و را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی

 تیو با رعا یلسال از زمان تبد یکها ظرف آن یمناسب نموده و سپس نسبت به واگذار یقوقبه شخص ح یلابتدا تبد ی،منظور واگذار

 معتبر است. ۱۹۳۲سال  یانحکم تا پا ین. ایدقانون اقدام نما ین( ا۹ماده )« الف»بند « ۹»و « ۲»های تبصره

 ایو  یدولت یو حقوق یقیاشخاص حق یو فن یتواند از خدمات حقوقها میبنگاه یجهت امر واگذار ییو دارا اقتصادی امور وزارت – تبصره

 حسب مورد استفاده کند. یردولتیغ

ه )اجار یتها و مالکبنگاه یواگذار یهای ممکن براروش یهماده از کل ینمتناسب با مفاد ا یطمجاز است حسب شرا یواگذار یأته – ۱۹ ماده

 ،یه(، تجزیریتمد یمانو پ یعموم یمانکاری)اجاره، پ یریتمد یاموال( و واگذار یاز سهام، واگذار یبخش یافروش تمام  یک،به شرط تمل

 .یداستفاده نما یلها حسب مورد به شرح ذو ادغام شرکت اللانح ی،واگذار

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 ۱۹صفحه                                                                                       حقوق تجارتقوانین خاص ویژه آزمون وکالت / 

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 دهد.می یبه واگذار یرأ یواگذار یأتاز هر جهت آماده است، ه یواگذار یطکه شرا ی: در مواردواگذاری – الف

د، شومی یبنگاه قابل واگذار یبا انجام اصالحات ساختار یبنگاه فراهم نباشد ول یکه مقدمات واگذار ی: در مواردیساختار بازسازی – ب

 .یدنما یساختار یسال بازساز یککند، بنگاه را حداکثر ظرف مشخص می یواگذار یأتکه ه یدر چهارچوب ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

 است. یددر موارد خاص قابل تمد یساختار یبازسازدوره 

های به بخش یبنگاه قابل واگذار یریتمد یمانتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پمی یواگذار یأته یاز،در موارد ن همچنین

و  یدمشخص نما یقاًد اجاره را دقبرداری از شرکت مورموظف است چهارچوب بهره یواگذار یأتموارد ه ین. در ایدموافقت نما یردولتی،غ

 اقدام کند. یدهمزا یامناقصه  یبرگزار یقاز طر یو علم یفن حیتصال یپس از بررس

 یشرکت دولت یانحصار یتقانون موجب انتقال موقع ینا( ۱ماده )( ۱۲در چهارچوب بند ) یشرکت دولت یکه واگذار ی: در مواردتجزیه – ج

 وری آن، نسبت بهبهره یشافزا یاو  یتواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذارمی یواگذار یأتشود، همی یردولتیهای غبه بخش

 شرکت دهد. یو سپس حکم به واگذار یدنما یمه شرکت اتخاذ تصمیو تجز یکتفک

اجازه دهد نسبت به  ییو دارا یتصادرا درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اق یدولت یتواند چند شرکت قابل واگذارـ ادغام: دولت می د

 .یدآن اقدام نما یواگذار

ابل شرکت ق یکهرکدام به  یحقوق یتشونده( را بدون محو شخص یل)تحص یتواند سهام چند شرکت قابل واگذار: دولت میتحصیل – هـ

ننده ک یلشرکت تحص یاجازه دهد نسبت به واگذار ییو دارا یکننده( منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصاد یل)تحص یگرد یواگذار

 .یداقدام نما

 ایشرکت ممکن نگردد،  یواگذار ی،مقدور نباشد و پس از سه بار آگه یبنگاه قابل واگذار یساختار یکه بازساز مواردی در: انحالل – و

به  یتواند رأمی یواگذار یأتداده شود، ه یصموجه انحالل آن مناسب تشخ یلبه هر دل یاباشد و  یهای شرکت منفارزش خالص دارایی

 انحالل شرکت دهد.

وه موضوع گر یهای دولتشرکت یرمعوضصلح غ یاتواند نسبت به هبه و دولت می ی،قانون ی: در چهارچوب مجوزهایرمعوضصلح غ یاهبه  -ز

در  یکه شرکت مورد واگذار ینروط بر امش یردولتیغ یقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عموم یرقانون که غ ینا( ۲دو ماده )

ازمان و س ییو دارا یماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصاد ینا ینامه اجرائ. آئینیدگیری نماباشد، تصمیم ورمؤسسه مذک یفچهارچوب وظا

 رسد.می یرانوز یأته یبو ظرف شش ماه به تصو یهریزی کشور تهو برنامه یریتمد

حالل و ان یلادغام، تحص یه،تجز ینددر فرا یهای مشمول واگذارنقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه – ۱ تبصره

شوند ار میقانون واگذ ینهایی که در اجرا انقل و انتقال معاف است. بنگاه یاتبوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مال یکه بنگاه دولت یتا زمان

سهام به  انتقال یننقل و انتقال معاف هستند. همچن یاتاز شمول مال یزن ییابند تا زمان واگذارنقل و انتقال می یهای اجرائدستگاه ینب یا

 نقل و انتقال معاف است. یاتباشد از مال یسینو یرهاز تعهد پذ یکه ناش یهسرما ینهای تأمشرکت

 باشد بر یاز واگذار یشمصادره شده که متعلق به دوره پ یا یآن در ارتباط با موارد مل یرپرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظا -۲ تبصره

 عهده دولت است.

 خواهد بود: یرقانون به شرح ز ینا( ۹مشمول ماده ) یهای قابل واگذارتمام شرکت یمههای نطرح واگذاری نحوه – ح

 یده،مزا یقاز طر یردولتیها به بخش غطرح یواگذار – ۱

 ظرف سه سال یردولتیبه بخش غ یسهم دولت یو واگذار یتمام به عنوان سهم دولت یمهو آورده طرح ن یردولتیمشارکت با بخش غ – ۲

 برداری آن،بعد از بهره

 ،در طرح به بخش غیردولتی یبرداری از سهم دولتحق بهره یواگذار – ۹
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 های طرح،متناسب با هزینه ینمدت مع یطرح برا یلتکم در مقابل یرانتفاعیهای غبرداری در طرححق بهره یواگذار – 2

فک و من ی،دولت یهای قابل واگذاردارد از شرکت یاسیو س ی، اجتماعیجنبه عموم یندارد ول یاقتصاد ی،فن یهکه توج هاییطرح – تبصره

 خواهد شد. یمها اتخاذ تصمتوسط دولت درباره آن

 گیرد:می یمتصم یرهای زبه روش یب،ترت یتبند )الف( و رعا یحها با ترجبنگاه یواگذار یبرا یواگذار یأته -۲۱ ماده

 ی،خارج یا یهای داخلسهام در بورس یعرضه عموم طریق از بنگاه فروش – الف

 ی،خارج یاو  یداخل یدر بازارها یعموم یدهمزا یقاز طر یسهام بلوک یا بنگاه فروش – ب

 مذاکره، یقاز طر یسهام بلوک یا بنگاه فروش – ج

و قانون بازار اوراق بهادار  یگذاری خارجاز سرمایه یتو حما یققانون تشو یتبا رعا یهای خارجمجوز عرضه سهام در بورس -۱ تبصره

اصل چهل و چهارم  یهای کلاجرا سیاست یعال یتوسط شورا یواگذار یأته یشنهادـ به پ ۱۹۱2/ ۳/ ۱ـ مصوب  یرانا یاسالم یجمهور

 شود.صادر می ی( قانون اساس22)

 یأتمذاکره به موجب مصوبه ه یقاز طر یوجود نداشته باشد واگذار یداریخر یده،دو نوبت مزا یکه پس از برگزار یدر موارد -۲ تبصره

در قالب سهام عدالت، در خصوص  یمل یرهای فراگبه تعاونی یاز واگذار یراستفاده از روش مذاکره به غ ینمجاز است. همچن یواگذار

 یزهای نامشهود باشد و نبوده و ارزش شرکت عمدتاً دارایی یمحدود یو مال یزیکیهای فدارایی یکه دارا یههای مشاور و دانش پاشرکت

و کارشناسان متخصص  یراناز مد یگروه یاو  یرانباشد به مد یازن یریتیهای مدها به استفاده از تخصصعام که در آن یهای سهامشرکت

 است. یواگذار یأتبر عهده ه ینو متخصص یرانمد یطشرا یصهمان بنگاه مجاز است. تشخ

و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج  یرانبه مد یهای مشمول واگذار( از سهام بنگاه٪1حداکثر پنج درصد ) یفروش اقساط – ۳ تبصره

 یأتتوسط ه ی،ضوابط روش اقساط یزمشمول و ن یرانمد یطکارآمد مجاز است. شرا باتجربه و متخصص و یرانمد یر( به سا٪1درصد )

 شود.می یینتع یواگذار

شوند ماده واگذار می ینا« ج»و « ب»های هایی که با روشمکلف است در زمان عرضه سهام بنگاه ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -۴ تبصره

 .یردقرار گ یدخر یتدر اولو یبخش تعاون یکسان، یطتا در شرا یداتخاذ نما یبیترت

 است. یالزام ۱۹۱6مصوب  یگذاری خارجاز سرمایه یتو حما یققانون تشو یتماده رعا ینموارد ا یهدر کل -۵ تبصره

 خواهد بود: یرز یمتناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندها یهای دولتبنگاه یبندی مناسب واگذارگذاری و زمانقیمت – ۲۱ ماده

بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب  ینگذاری عرضه اولسهام، قیمت یعرضه عموم یقاز طر واگذاری مورد در – الف

با  یزمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناس یریتی،و مد یسهام کنترل یدخر یو متقاض یکاستراتژ یانمشتر

 یقانون بازار اوراق بهادار جمهور یتسهام رعا یخواهد شد. در عرضه عموم یینتع یواگذار یأته یبسازی و تصوسازمان خصوصی یشنهادپ

 است. یـ الزام ۱۹۱2/۳/۱ـ مصوب  یرانا یاسالم

 یانروش انتخاب مشتر ی( مکلف است دستورالعمل اجرائسازیی)سازمان خصوص ییو دارا یوزارت امور اقتصادـ ( ۱۳۹۸)الحاقی سال  تبصره

ر د یرقانونیدر حکم تصرف غ تبصره ینا یتکند. عدم رعا یترعا هایرا در واگذار یریتیمد یتاهل یش( و احراز و پایک)استراتژ یراهبرد

 است. یاموال دولت

الزحمه االجاره و حقمال زانیم یینتع ،هافروش دارایی یمتق یینتع یریت،مد یماناجاره و پ یقراردادها ها،دارایی فروش مورد در – ب

در چهارچوب قانون مناقصات و معامالت  یدحسب مورد با یو مال یفن یابیبر ارز یمبتن یواگذار یالزم برا یطشرا یرو سا یریتمد یمانپ

 باشد یواگذار یأته یبسازی و تصوهاد سازمان خصوصییشنبه پ یدولت
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قابل اجرا است در صورت  یاسالم یمجلس شورا ۱۹۱۹ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب ای و دومرحلهمرحله یک مزایده – تبصره

 است. یمجر یو مقررات ناظر بر معامالت دولت ینقانون، قوان ینبا احکام ا یدهمزا یبرگزار یرتغا

هد تع یا یسینو یرهگذاری جهت تعهد پذو سرمایه یهسرما ینهای تأمها و شرکتتواند از خدمات بانکسازی میسازمان خصوصی – ۲۲ ماده

 یذارواگ یأته ییدکه به تأ یسینو یرهتوانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذگونه مؤسسات می ین. ایدسهام استفاده نما یدخر

 .یندنما ریداریخ یدخواهد رس

 رسد.می ییو دارا اقتصادی امور یروز یبقانون به تصو ینا یبتصو ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از ینا یاجرائ دستورالعمل

طرف قرارداد  یهسرما ینهای تأمو شرکت یها، مؤسسات اعتبارالزحمه بانکشود، حقاجازه داده می سازیخصوصی سازمان به – تبصره

از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت  یبه صورت درصد گیرندیسهام را به عهده م یدتعهد خر یا یسینو یرهخود که تعهد پذ

 ماده درج خواهد شد. ینموضوع ا رالعملالزحمه مزبور در دستوحق

شار ها، بالفاصله با انتبنگاه یو کنترل یریتیسهام مد یسازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذارسازمان خصوصی – ۲۳ ماده

 را اعالم کند: یرموارد ز نتشاریراالدر روزنامه کث اییهاطالع

 آن، یریتیو مد یبنگاه و خالصه اطالعات مال نام

 سهام واگذار شده، یزاناز معامله انجام شده شامل م یاخالصه

 اند،داده یاخدمات مشاوره ،سازیمعامله به سازمان خصوصی یندکه در فرا یمشاوران یامشاور  نام

 یدار،خر یو نشان نام

 است، یدهسهام را متعهد گرد یسینو یرهکه پذ یهسرما ینشرکت تأم نام

 اند،گذاری بنگاه را انجام دادهکه قیمت یمؤسسات خدمات مال یا یدادگستر یکارشناس رسم نام

عد ماه سال ب یبهشتارد یانقانون را تا پا ینساالنه طبق ا یهای واگذارمکلف است گزارش فعالیت ییو دارا اقتصادی امور وزارت – تبصره

 برساند. یاسالم یبه اطالع مجلس شورا

دخالت دارند، اعضاء  یوزارتخانه که در امر واگذار ینو آن دسته از کارکنان ا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یرانمعاونان، مد یر،وز -۲۴ ماده

که سهام  ییهادستگاه یرانمشاوران، معاونان و مد وزرا، ی،( قانون اساس22اصل ) یهای کلاجرا سیاست یعال یاعضاء شورا ی،واگذار یأته

و کارکنان سازمان  یسعامل، رئ یأتگیرد )حسب مورد(، اعضاء هقرار می یها مورد واگذارها و مؤسسات تابعه و وابسته آنشرکت

در  یمیرمستقغ یا یممستق حق ندارند به طور یاندرکار واگذاردست یو تخصص یفن هاییتههای مشاور و کمسازی و اعضاء شرکتخصوصی

 یداریرا، خر یقابل واگذار یریتبرداری مداز سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره یسهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناش یدخر

 .یندنما

 هیکننده مکلف است کل یدگیباطل است و دادگاه رس ،گیردماده صورت می ینکه برخالف حکم ا ییهامعامالت و واگذاری یهکل – ۱ تبصره

 دولت برگرداند. یتواگذار شده را مجدداً به مالک یاموارد معامله شده 

و اصالحات  ۱۹۹۷ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  ینحکم ا -۲ تبصره

 یابد.می یآن تسر یبعد

شده به . )حذفشودیم یزن گیرندیقرار م یهایی که مورد واگذارشرکت یرانآن شامل مد( ۲و )( ۱) یهاتبصره ماده و ینحکم ا ـ ۳ تبصره

 (۱۹۳۷/۹/۲۲مصوب  یقانون اساس( 22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یموجب قانون اصالح قانون اجرا
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در  یدگذاری جدسرمایه یرنظ یطیحسب مورد شرا ی،های دولتشرکت یسهام کنترل یسازی قبل از واگذارسازمان خصوصی – ۲۵ ماده

ه را، در سطح اشتغال در بنگا یتتثب یا یشو افزا یو ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناور یدوری شرکت، تداوم تولو بهره ییهمان شرکت، ارتقاء کارا

مجاز است سود فروش  یواگذار یأتسازی هسازمان خصوصی یشنهادبه پ یدعمل نما یطبه شرا یدارنماید. چنانچه خرشرط می یواگذار

 دهد. یفتخف یمتدر اصل ق یا یدرا تمد یدوره فروش اقساط یارا کاهش  یاقساط

شروط توسط  ینتعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج ا ینمتناسب با انجام ا یدارهای خرضمانت یآزاد ساز یاسهام  یقطع انتقال

 بیسازی ظرف سه ماه از تصوسازمان خصوصی یشنهادبه پ یضوابط و مقررات قانون یتخواهد بود که با رعا یستورالعملبر اساس د ینطرف

 .یدخواهد رس یت واگذاریأه یبقانون به تصو

 یبخش یاخود در اعمال تمام  یاراالختتام یندهسازی را به عنوان نماسازمان خصوصی یستواند رئمی ییو دارا یامور اقتصاد یروز – ۲۶ ماده

 کند. یینقانون تع ینموضوع ا یدر امر واگذار یشخو یاراتاز اخت

 تیأه یبو به تصو ینتدو ییو دارا یتوسط وزارت امور اقتصاد یدجد هاییتسازی با توجه به مأموراساسنامه سازمان خصوصی – ۲۷ ماده

 .یدخواهد رس یرانوز

 .یدمصوب، کارمند استخدام نما یسازمان یهاتا سقف پست یرانوز یأته یبسازی مجاز است با تصوسازمان خصوصی -۱ تبصره

 .دینمنتقل نما یاسازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی یهای اجرائدستگاه – ۲ تبصره

ه ب یردولتیغ یاو  یدولت یو حقوق یقیکارشناسان، اشخاص حق یو تخصص یسازی مجاز است از خدمات فنسازمان خصوصی – ۳ تبصره

 استفاده کند. ینو کار مع یشکل ساعت

 یکهر ساله  ،سازیو پاداش کارکنان سازمان خصوصی یقو تشو یبترغ ی،مدت تخصصکوتاه یهاآموزش یدولت مجاز است برا – ۴ تبصره

اجرا  یالع یشورا یببه تصو یواگذار یأته یشنهادای که به پنامهطبق آئین یفرد ین. اعتبارات ایداعتبار در قانون بودجه منظور نما یفرد

 شود.می ینههز یدخواهد رس ی( قانون اساس22چهل و چهارم ) اصل یهای کلسیاست

 است: یربه شرح ز ی( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست اجرا یبرا یازمورد ن یمال ینتأم یطو شرا یمنابع مال – ۲۸ ماده

( دالر خط ۱6، 666،666،666) یلیاردمکلفند ساالنه حداقل ده م یرانا یاسالم یجمهور یو بانک مرکز ییو دارا یوزارت امور اقتصاد – ۱

 .ینداز خارج از کشور فراهم نما یردولتیهای غبخش هایگذارییهسرما یمال ینجهت تأم یاعتبار

و  یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یارز یرهامناء حساب ذخ یأته یقکه از طر یدرا اتخاذ نما هایییاستدولت مکلف است س – ۲

ضا در اختصاص دهد و در صورت وجود تقا یردولتیرا به بخش غ یشسال پ یارز یره( از مانده حساب ذخ٪26های عامل چهل درصد )بانک

 دیدر هر سال نبا یردولتی. درهرصورت سهم بخش غیدپرداخت نما یانبه متقاض یو اقتصاد یفن یهتوج یهای دارابخش و داشتن طرح ینا

 در آن سال کمتر باشد. یارز یره( برداشت از حساب ذخ٪26از چهل درصد )

به  یارز یالتسهم تسه یششود به منظور افزااجازه داده می یرانا یاسالم یجمهور یو بانک مرکز یارز یرهامناء حساب ذخ یأتبه ه – ۹

های عامل جهت را به عنوان سپرده در بانک یرانا یاسالم یجمهور یارز بانک مرکز یاو  یارز یرهاز ارز حساب ذخ یبخش یردولتی،بخش غ

 .یدمنظور نما شتریب یالتو پرداخت تسه یهای خارجهای عامل و بانکتوسط بانک یارز باریباز کردن خط اعت

 ییاتهای مادر تخصصی و عملقانون از جمله شرکت ینموضوع ا یهاوجوه حاصل از واگذاری ی،های کلبا توجه به بند )د( سیاست -۲۹ ماده

 شود:مصرف می یرو در موارد ز یزکل کشور وار یدارنزد خزانه یبه حساب خاص

 ی،اجتماع ینتأم یتمستضعف و محروم و تقو یهاخانواده یبرا یخوداتکائ یجادا -۱

موضوع.  هاییفشامل تخف یی،به منظور فقرزدا یمل یرهای فراگبه تعاونی یحاصل از واگذار ی( از درآمدها٪۹6درصد ) یاختصاص س -۲

 قانون، ین( ا۹2ماده )
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 ،یافتهمناطق کمتر توسعه یتبا اولو یاقتصاد یربناهایز یجادا -۹

اگذار های وبنگاه یتبا اولو یردولتیغ یهای اقتصادبنگاه یو بهساز یو نوساز هایتعاون یتتقو ی)وجوه اداره شده( برا یالتاعطاء تسه -2

 منابع بانک توسعه تعاون، یتیافته و تقودر توسعه مناطق کمتر توسعه یردولتیهای غگذاری بخشسرمایه یبرا یزشده و ن

 ،یافتهمناطق کمتر توسعه ی( به منظور توسعه اقتصاد٪2۳تا سقف چهل و نه ) یردولتیهای غبا بخش یهای دولتمشارکت شرکت -1

 قانون، ینفصل پنجم ا یتبا رعا یهای دولتتمام شرکت یمههای نطرح یلتکم -0

 و پرخطر، یشرفتهپ یبا فناور ینهای نودولت در حوزه یتیحاکم یفوظا یفاءا -۷

 .یها جهت واگذاربنگاه یو آماده ساز ینانسا یروین یلتعد ی،ساختار یبازساز -۱

 واحد درج خواهد شد. یبودجه ساالنه در جدول ینفوق در قوان یاعتبارات بندها -۱ تبصره

 تیریسازمان مد یبا همکار ییو دارا یقانون توسط وزارت امور اقتصاد ینا یبماده ظرف مدت سه ماه از تصو ینا ینامه اجرائآئین -۲ تبصره

 رسد.می یرانوز یأته یبو به تصو یهریزی کشور و وزارت تعاون تهو برنامه

. مشاهده مواد گرددیم یذتنف یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،( قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد۲2( تا )۲6مواد ) – ۳۱ ماده

 شده یذشده مشاهده مواد تنف یذشده مشاهده مواد تنف یذشده مشاهده مواد تنف یذشده مشاهده مواد تنف یذتنف

وزارت امور  یشنهادقانون با پ ینا یب( قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصو۲2موضوع ماده ) یدستورالعمل اجرائ – ۱ تبصره

 .یدخواهد رس یواگذار یأته یببه تصو ییو دارا یاقتصاد

 یبرا یرانا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس۱۹۱و هشتم ) یو س یکصد( و ۱1هشتاد و پنجم ) شورا در اجرا اصول ینمصوبات ا -۲ تبصره

شورا موظف است نسبت به  ی،اسالم یمجلس شورا یسرئ یاز سو یرتگردد. در صورت اعالم مغاارسال می یاسالم یمجلس شورا یاستر

 کند. اقداملغو مصوبات خود  یااصالح 

گردد و آن دسته از کارکنان ربط قطع میذی یهای اجرائواگذار شده با دستگاه یهای دولتکارکنان بنگاه یارتباط استخدام – ۳۱ ماده

 یای دولتهوابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکت یهای خاص بازنشستگتابع صندوق یکه از نظر مقررات بازنشستگ یهای دولتبنگاه

توانند در صورت ادامه گردد، میهای فروش سهام، قطع میربط در اجرا سیاستذی یای اجرائهها با دستگاهآن میهستند و ارتباط استخدا

شده و کارفرما همچنان تابع مقررات  یمهسهم ب یکمقرر به تفک یمهضوابط پرداخت حق ب یتفروخته شده و با رعا یاشتغال در واحدها

 مربوط باشند. یصندوق بازنشستگ

عمر و حوادث  یمهفوت و ب یدی،ازدواج، ع ینههزکمک ی،مندعائله ینههزحق اوالد، کمک یلاز قب یاییکه مزا یدر هر مورد ـ ۱ تبصره

ندوق و ص یردولتیبخش غ یکارفرما ی،واسطه واگذارشده مقرر بوده است و بهکارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار یبازنشستگان برا

کل کشور  یبودجه سنوات یحهمقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در ال یایپرداخت مزا یبرا یفیتکل ین،قوان مبنایبر  یکشور یبازنشستگ

ندوق آن همه ساله توسط ص یزانهای واگذارشده که مبابت بازنشستگان شرکت یکشور یالزم را در بودجه صندوق بازنشستگ بینییشپ

 یکشور یپرداخت توسط صندوق بازنشستگ گونهینشود، به عمل آورده و او بودجه اعالم می مهمحاسبه و به سازمان برنا یکشور یبازنشستگ

 (۱۹۳۷/۹/۲۲مصوب  یقانون اساس( 22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا ی. )الحاقیردصورت گ

 یو اخذ جرائم ناش یمهحق ب یافتدر امور در یاجتماع ینسازمان تأم یاراتو اخت یمهو مقررات مربوط به کسر حق ب ینقوان یهکل -۲ تبصره

 یهای فوق مجرنسبت به افراد و صندوق ۱۹12مصوب  یاجتماع ین( قانون تأم16( و )2۳از جمله مواد ) یمهپرداخت حق ب یرکرداز د

 خواهد بود.

 یاسالم ین و قانون بازار اوراق بهادار جمهورقانو یناز اجرا ا یبه تخلفات و جرائم ناش یدگیرس یمکلف است برا یهقوه قضائ – ۳۲ ماده

 ماید.نمی یدگیدو قانون رس ینمربوط به ا یاتو شکا یشعب منحصراً به دعاو ینکند. ا یینرا تع یـ شعب خاص ۱۹۱2/ ۳/ ۱ـ مصوب  یرانا
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قانون  ینا یبقانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصو ینبه تخلفات و جرائم موضوع ا یدگیرس یحهمکلف است ال قضائیه قوه – تبصره

 .یدنما یاسالم یمجلس شورا یمدولت تقد یقاز طر

 یجیاعمال تدر و المللیینب یبا استانداردها یفیتک یابیارز یهامکلف به انطباق نظام یرانا یصنعت یقاتمؤسسه استاندارد و تحق – ۳۳ ماده

بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به ماده شامل زمان ینا ینامه اجرائ. آئینباشدیم یهای اقتصادبنگاه یهو قانونمند آن در کل

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یببه تصو یرانا یصنعت یقاتنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیشپ

 سهام عدالت توزیع –ششم  فصل

( مجموع ارزش ٪26دولت مجاز است تا چهل درصد ) ی،عدالت اجتماع ینبه منظور تأم یعموم یتگسترش مالک یاستدر اجرا س – ۳۴ ماده

 :یدداخل کشور واگذار نما یممق یرانیبه اتباع ا یلقانون را با ضوابط ذ ین( ا۲در هر بازار موضوع گروه دو ماده ) یهای قابل واگذارسهام بنگاه

 یطبا دوره تقس یسهام واگذار یمتدر ق یف( تخف٪16پنجاه درصد ) یر،و عشا ینانانشروست یتبا اولو یدرآمد ینـ در مورد دو دهک پائ الف

 ده ساله.

 تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. یطتقس یـ در مورد چهار دهک بعد ب

 سهام در بورس خواهد بود. یفروش نقد یمتق ،گذاریمبنا قیمت – ۱ تبصره

 شود.بالعوض به اقشار کم درآمد منظور می یهاماده به حساب کمک ینا« الف»مذکور در بند  هاییفتخف – ۲ تبصره

ربط حداکثر ظرف ذی ینهادها یرو سا یوزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماع یمکلف است با همکار ییو دارا یوزارت امور اقتصاد – ۳ تبصره

سهام به  یواگذار یطو شرا ییشناسا یقو دق یعلم یماده را با سازوکارها ینقانون، افراد مشمول ا ینا یبسال پس از تصو یکمدت 

 .یدنما ممشموالن را فراه

ها آن یبشده و از ترک یسامانده یشهرستان یهای تعاونقانون در قالب شرکت ین( ا۹2ماده )« ب»و « الف» یبندها ینمشمول – ۳۵ ماده

کنند. دولت موظف است جهت می یتو بر اساس قانون تجارت فعال یلتشک یهای سهامبه صورت شرکت یگذاری استانهای سرمایهشرکت

 الزم را انجام دهد. یهاهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمکشدن شرکت یرفتهپذ

گذاری های سرمایهشرکت ینب یماًرا مستق ی( از هر بنگاه قابل واگذار۹2سازی موظف است سهام موضوع ماده )سازمان خصوصی – ۳۶ ماده

خواهد  ینیهر استان تع یهای شهرستانمتناسب با تعداد اعضاء تعاونی یگذاری استانهای سرمایهاز شرکت یککند. سهم هر  یمتقس یاناست

 شد.

 معاف است. یاتاز مال یگذاری استانهای سرمایهسازی به شرکتنقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی – ۱ تبصره

 هیسرما یشافزا ینهمچن ،سازیسهام از سازمان خصوصی یافتاز در یناش یگذاری استانهای سرمایهدر شرکت یهسرما یشافزا – ۲ تبصره

 معاف است. یاتمحل، از مال ینمربوط از ا یگذاری استانهای سرمایهشرکت ییدارا یشاز افزا یناش یشهرستان یهای تعاوندر شرکت

 که اقساط آن پرداخت یزانیها به بورس به مشرکت ینقبل از ورود ا یگذاری استانسرمایههای فروش سهام واگذار شده به شرکت – ۳۷ ماده

 قهیوث یدنسبت از ق ینخارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به هم یواقع شده در بازارها یفنسبت مشمول تخف ینبه هم یاشده 

 شود.آزاد می

دولت در  یریتو مد یتتداوم مالک یا یشکه موجبات افزا یدواگذار نما یا( را به گونه۹2دولت مکلف است سهام موضوع ماده ) – ۳۸ ماده

قانون مجاز به اخذ وکالت از  ین( ا۱0موضوع ماده ) یهای اجرائدستگاه یران،. در انتخاب مدیدرا فراهم ننما یهای مشمول واگذارشرکت

عاون و وزارت ت ییو دارا یمشترک وزارت امور اقتصاد یشنهادفصل با پ ینا ینامه اجرائنخواهند بود. آئین یی استانگذارهای سرمایهشرکت

ل اص یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا یبو به تصو یهقانون ته ینا یبربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصوذی ینهادها یو با همکار

 .یدخواهد رس یرانا یاسالم یجمهور ساسی( قانون ا22چهل و چهارم )
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 یبرا یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس( ۱۹۱و هشتم ) یو س یکصدو ( ۱1شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم ) این مصوبات – تبصره

شورا موظف است نسبت به  ی،اسالم یمجلس شورا یسرئ یاز سو یرتگردد. در صورت اعالم مغاارسال می یاسالم یمجلس شورا یاستر

 کند. اقداملغو مصوبات خود  یااصالح 

 آن یفو وظا یواگذار هیأت –هفتم  فصل

 لیتشک یرمتشکل از اعضاء ز ییو دارا یامور اقتصاد یروز یاستبه ر یواگذار یأتقانون ه یندر اجرا مواد ا یبه منظور هماهنگ – ۳۹ ماده

 گردد:می

 یی،و دارا یامور اقتصاد یروز -۱

 ی،دادگستر یروز -۲

 ی،ریزی کشور بدون حق رأو برنامه یریتسازمان مد یسرئ -۹

 ی،ربط بدون حق رأوزارتخانه ذی یروز -2

 .یاسالم یمجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورا یندگاندو نفر از نما -1

 کند.ابالغ می ییو دارا یور اقتصادام یرمذکور را وز یأتسازی مستقر است. مصوبات هدر سازمان خصوصی یأته دبیرخانه

 است: یربه شرح ز یواگذار یأته یاراتو اخت یفوظا ـ ۴۱ ماده

 الف

 ی،های مشمول واگذاربنگاه یفتکل یینو تع یواگذار یکل هاییمشها و خطـ اجرا برنامه ۱

 ی،حقوق قابل واگذار یبها یافتو نحوه در یواگذار ینامه نظام اقساطآئین یهـ ته ۲

 چهارچوب، ینمذکور در هم هاییوهها و نحوه اعمال شگذاری بنگاهقیمت هاییوهنامه شآئین یهـ ته ۹

 و فروشنده، یدارانچهارچوب تعهدات خر یینبه همراه تع یدارانخر یقو تشو یتحما ی،مال یننظام تأم یهـ ته 2

 شاغل، یانسان یروین یانتمتضمن چهارچوب حفظ و ص یها در موارد ضرورضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاه یهـ ته 1

 ،یامر واگذار یتبهبود و شفاف ی،بسترساز یبرا یغاتیـ تبل یهای فرهنگنامه فعالیتنظام یهـ ته 0

 ی،های خارجدر بورس یهای مشمول واگذاربنگاه یبلوک یواگذار یشنهادپ یهـ ته ۷

 و کارکنان، یرانبه مد یحیسهام ترج ینامه نحوه واگذارآئین یهـ ته ۱

 برسد. یقانون اساس( 22اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا یببه تصو یدموارد فوق با ـ ۱ تبصره

 یبرا یرانا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس۱۹۱و هشتم ) یکصدوسی( و ۱1شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم ) ینمصوبات ا -۲ تبصره

شورا موظف است نسبت به  ی،اسالم یمجلس شورا یسرئ یاز سو یرتگردد و در صورت اعالم مغاارسال می یاسالم یمجلس شورا یاستر

 کند. قداملغو مصوبات خود ا یااصالح 

 – ب

 ی،اندرکاران امر واگذارو دست یانمجر یمهنامه نحوه بآئین یبـ تصو ۱
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و روش  یزانبندی الزم به همراه مو زمان یریتمد یماناجاره و پ یه،از موارد قابل فروش، انحالل، ادغام، تجز یکفهرست هر  یبـ تصو ۲

هر بازار  یتبا توجه به وضع یواگذار یطشرا یرو سا یزانبندی اقدام، روش، مها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمانآن یواگذار

 شود،می یهربط تهو وزارت ذی ییو دارا یوزارت امور اقتصاد طمشترکاً توس

 ی،موارد واگذار یمتق یبـ تصو ۹

 یطشرا ها،ینو تضم یققراردادها، وثا ینو تعهدات طرف یاراتاخت یینمشتمل بر تع یواگذار یقراردادها یمدستورالعمل نحوه تنظ یبـ تصو 2

 یو جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانون یفاتاقاله، نحوه اعمال تخف یافسخ 

 مفاد یتمذاکره با رعا یقاز طر یو متخصصان در موارد واگذار یرانالزم و نحوه انتخاب مد هاییژگیدستورالعمل مربوط به و یبـ تصو 1

 قانون، ینا

وابط متضمن ض یهسرما ینهام مؤسسات تأمس یدتعهد خر یا یسینو یرهتعهد پذ یقراردادها یمنحوه تنظ یدستورالعمل اجرائ یبـ تصو 0

 ها،الزحمه آنپرداخت حق

 قانون. ین( ا۹6دستورالعمل ماده ) یبـ تصو ۷

 آن یفو وظا یقانون اساس( 22اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال شورای –هشتم  فصل

قانون مرکب از اعضاء  ینمحوله در ا یفوظا یفاءا یبرا ی( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا – ۴۱ ماده

 شود:می یلتشک یرز

 شورا، یسبه عنوان رئ یمعاون اول و یاجمهور رئیس -۱

 شورا(، یر)دب ییو دارا یامور اقتصاد یروز -۲

 ،یتعاون، کار و رفاه اجتماع یروز -۹

 ربط،ذی یهاوزرا وزارتخانه یا یروز -2

 ی،دادگستر یروز -1

 اطالعات، یروز -0

 ریزی کشور،و برنامه یریتسازمان مد یسرئ -۷

 یران،ا یاسالم یجمهور یبانک مرکز کلیسرئ -۱

 مصلحت نظام، یصمجمع تشخ یردب -۳

 دادستان کل کشور، -۱6

 کل کشور، یسازمان بازرس یسرئ -۱۱

 شور،محاسبات ک یواند یسرئ -۱۲

 ،یاسالم یمجلس به انتخاب مجلس شورا یندگانسه نفر از نما -۱۹

 یران،ا یاسالم یجمهور یمایسازمان صداوس یسرئ -۱2

 یران،و معادن ا یعو صنا یاطاق بازرگان یسرئ -۱1
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 یران،ا یاسالم یجمهور یاطاق تعاون مرکز یسرئ -۱0

 ر،جمهوبا حکم رئیس ییو دارا یامور اقتصاد یروز یشنهادبه پ یو تعاون یهای خصوصاز بخش ینظر اقتصادسه نفر خبره و صاحب -۱۷

 ،سازیسازمان خصوصی یسرئ -۱۱

 سازمان بورس و اوراق بهادار یسرئ -۱۳

نامه آئین ینرسد و امی یب( به تصو0( تا )۱) یای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهانامهشورا طبق آئین ینا – ۱ تبصره

 ( خواهد بود.2۲شمول تبصره ماده )م

 شود.می یلتشک ییو دارا ینظر وزارت امور اقتصاد یرشورا ز یرخانهدب – ۲ تبصره

 است: یربه شرح ز ی( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا یاراتو اخت یفوظا – ۴۲ ماده

 ساالنه، یاجرائ هاییمشو خط هایاستس یینتب -۱

 ی،( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) یهای کلو مقررات مرتبط با سیاست یناجرا قوان یندنظارت بر فرآ -۲

 ،ی( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یبرا یغاتیتبل -یهای فرهنگدهی فعالیتسازمان -۹

 شورا است، ینآن ا یبقانون مرجع تصو ینکه در ا یو ضوابط نامه هاها، نظامها، دستورالعملنامهآئین یبتصو -2

 یقبه منظور اعمال نظارت دق ی( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) یهای کلتحقق اهداف سیاست یبرا یاجرائ یهاشاخص یبتصو -1

 ها،بر اجرا آن

 ی،بر اقتصاد مل یگانگانب یطرهاز نفوذ و س یریجلوگ یسازوکارها ینتدو -0

 و نظارت دولت، یتو هدا گذارییاستنقش س یینتب -۷

 ،ی( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) یهای کلدر اجرا سیاست یهای اجرائدستگاه ینب یهماهنگ یجادا -۱

 وکارکسب یو بهبود فضا ینیکارآفر ،گذاریعموم به سرمایه یقتشو یالزم برا یداتـ تمه ۳

 نماید.ابالغ می ییو دارا یامور اقتصاد یرشورا را وز این مصوبات – تبصره

 رقابت و منع انحصار تسهیل –نهم  فصل

 فصل هستند. ینمشمول مواد ا یو خصوص یتعاون ی،، دولتیهای عمومبخش یو حقوق یقیاشخاص حق یتمام – ۴۳ ماده

چند اثر  ای یکاشخاص که  ین( بیعمل یاو  یشفاه یکی،الکترون ی،تفاهم )اعم از کتب یاقرارداد، توافق و  یقاز طر یهرگونه تبان -۴۴ ماده

 آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممنوع است: یجهکه نت یرا به دنبال داشته باشد به نحو یرز

 یرمستقیمغ یا یمآن در بازار به طور مستق یینخدمت و نحوه تع یافروش کاال  یا یدخر هاییمتمشخص کردن ق -۱

 خدمت در بازار یافروش کاال  یا یدخر ید،درآوردن مقدار تول تحت کنترل یامحدود کردن  -۲

 تجار یهادر معامالت همسان به طرف آمیزیضتبع یطشرا یلتحم -۹

 هاکردن شروط قرارداد به آن یلتحم یاملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث  -2

 اردند یبا موضوع قرارداد ارتباط یکه بنا بر عرف تجار یگرد یهاتوسط طرف یلیموکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکم -1
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 چند شخص یادو  ینخدمت ب یابازار کاال  یمتسه یا یمتقس -0

 تفاهم به بازار یااشخاص خارج از قرارداد، توافق  یمحدود کردن دسترس -۷

 تابع قانون کار است. یا،دستمزد و مزا یینبه منظور تع ییو کارفرما یکارگر یهاتشکل یانم یقراردادها -تبصره

 شود، ممنوع است:که منجر به اخالل در رقابت می یلاعمال ذ – ۴۵ ماده

 معامله از استنکاف و احتکار – الف

 خدمت موضوع معامله. یامحدود کردن مقدار کاال  یااز انجام معامله و  یجمع یا یاستنکاف فرد -۱

 .یبها با رقمحدود کردن معامالت آن یابه استنکاف از معامله و  یگروادار کردن اشخاص د – ۲

امتناع منجر به باال  یااقدام  ی،ساز یرهذخ ینکه ا یامتناع از ارائه خدمت به نحو یزامتناع از فروش آن و ن یانابود کردن کاال  یا یرهذخ -۹

 .یردبا واسطه انجام گ یا یمکه به طور مستق ینخدمت در بازار شود، اعم از ا یاکاال  یمتق یرفتن ساختگ

 زیآم یضتبع گذاریقیمت – ب

ناطق م ینب یمتق یضتبع یاچند طرف معامله و  یادو  ینب یضاز تبع یکه حاک هایییمتخدمت مشابه به ق یاکاال  یتقاضا یاو  عرضه

 آن باشد. یهای جانبهزینه یرهای حمل و سامعامله و هزینه یطبودن شرا یکسانمختلف به رغم 

 معامله یطدر شرا تبعیض – ج

 .یکسان یتدر معامله با اشخاص مختلف در وضع آمیزیضتبع یطشدن شرا قائل

 یتهاجم گذاریقیمت – د

 یدداص جمانع ورود اشخ یاوارد کند  یگرانبه د یکه لطمه جد یتمام شده آن به نحو ینهتر از هز ینپائ یمتیخدمت به ق یاعرضه کاال  -۱

 به بازار شود.

 شود. یگرانبه د یامثال آن که موجب وارد شدن لطمه جد یا یفتخف یزه،جا یه،ارائه هد – ۲

 رقابت است. یبر عهده شورا ی،لطمه جد تشخیص – تبصره

 :کننده گمراه اظهارات – هـ

 که: یهر عمل یا یکتب ی،اظهار شفاه هر

خدمت رقبا را نازل  یاکاال و  یااستاندارد خاص نشان دهد و  یامقدار، درجه، وصف، مدل  یفیت،با ک یواقع یرخدمت را به صورت غ یاکاال  -۱

 جلوه دهد.

 کند. یکهنه را نو معرف یا یریدست دوم، تعم یاساخت شده  یدتجد یکاال -۲

تداوم خدمت تا حصول  یاتکرار  یااز آن و  یهر قسمت یاکاال  یرتعم ی،نگهدار یض،نامه تعهد به تعووجود خدمات پس از فروش، ضمانت -۹

 وجود نداشته باشد. یامکانات ینکه چن یرا القاء کند، در حال ینیمع یجهنت

 دهد. یبشود، فرمی یاارائه شده است  یاکه فروخته  یخدمت یاکاال  یمتق یثاشخاص را از ح – 2

 یاجبار یدخر یافروش  –و

 بالعکس. یا یگرخدمت د یاکاال  یدخدمت به خر یاکاال  یکمنوط کردن فروش  – ۱
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 شود. ارتباط داده یگریخدمت د یاکاال  یتقاضا یاکه اتمام معامله به عرضه  یوادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورت -۲

 امتناع ورزد. یبشرط که طرف مذکور از انجام معامله با رق ینمعامله با طرف مقابل با ا -۹

 یراستانداردخدمت غ یا کاال عرضه – ز

 یات،محتو یفیت،ک یب،صالح از جمله راجع به کاربرد، ترکاعالم شده توسط مراجع ذی یاجبار یبا استانداردها یرخدمت مغا یاکاال و  عرضه

 .یبندبسته یاو  یلساخت، تکم ی،طراح

 یبشرکت رق یامعامالت بنگاه  یاو  داخلی امور در مداخله – ح

ق اعمال ح یقاز طر یبشرکت رق یابنگاه و  یککارکنان  یا یرمد یه،چند سهامدار، صاحب سرما یا یکوادار ساختن  یاو  یکتحر ترغیب،

 د.باش یبکه به ضرر رق یبه انجام عمل یگرمشابه د یهاروش یاها شرکت یاها و انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معامالت بنگاه ی،رأ

 مسلط یاقتصاد وضعیت ازسوءاستفاده  – ط

 :یرز یهااز روش یکیمسلط به  یاقتصاد یتسوءاستفاده از وضع

 ،یرمتعارفغ یخدمت به صورت یاکاال  یک یمتق ییرتغ یاحفظ و  یین،تع – ۱

 ،یرمنصفانهغ یقرارداد یطشرا یلتحم -۲

 بازار، یمتکاهش ق یاو  یشتقاضا به منظور افزا یامقدار عرضه و  یدتحد – ۹

 خاص، یتفعال یکدر  یبهای رقشرکت یاها حذف بنگاه یا یدجد یمانع به منظور مشکل کردن ورود رقبا یجادا – 2

 نداشته باشد، ییقراردادها ینبا موضوع چن یارتباط ی،عرف تجار یا یتیکه از نظر ماه یطیشرا یرشمشروط کردن قراردادها به پذ – 1

 که منجر به اخالل در رقابت شود. یها به صورتو سهام شرکت یهتملک سرما – 0

 فروش مجدد قیمت کردن محدود – ی

 :یرز یطشرا یرشبه پذ یدارخدمت به خر یاکردن عرضه کاال  مشروط

 .یفروش به هر شکل یمتق ییندر تع یمحدود کردن و یاشده  یینفروش تع یمتبه قبول ق یداراجبار خر – ۱

محدود  ایکند می یداریخدمت خر یاکه از او کاال  یشرکت یابنگاه  یبرا ین،مع یخدمت یا فروش کاال یمتبه حفظ ق یدارکردن خر یدمق – ۲

 .یبه هر شکل یمتق یینشرکت مزبور در تع یاکردن بنگاه 

 اشخاص یتسوءاستفاده از اطالعات و موقع غیرمجاز، کسب – ک

 اشخاص ثالث. یاآن به نفع خود  یرو نظا یفن ی،مال ی،تجار ینهرقبا در زم یاز هرگونه اطالعات داخل یرمجازبرداری غکسب و بهره – ۱

 یاها به نفع خود کتمان آن یاها و آن یاعالن عموم یا، قبل از افشاء یمراجع رسم یماتاز اطالعات و تصم یرمجازبرداری غکسب و بهره -۲

 اشخاص ثالث.

 اشخاص ثالث. یااشخاص به نفع خود  یتسوءاستفاده از موقع -۹

و  کیاخالل در رقابت در  یا یتمحدود یجادبا هدف ا یستندبنگاه مجاز ن یاکارکنان شرکت  یرسا یامشاوران  یران،از مد یک یچه -۴۶ ماده

 مشابه باشند. یتفعال یدارا یامرتبط و  یبنگاه یادر شرکت و  یسمت یزمان متصدچند بازار، به طور هم یا
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تملک کند که موجب اخالل در  یرا به نحو یگرهای دبنگاه یاها سهام شرکت یا یهسرما یدنبا یحقوق یا یقیشخص حق یچه – ۴۷ ماده

 چند بازار گردد. یاو  یکرقابت در 

 است: یماده مستثن یناز شمول ا یرموارد ز -تبصره

 یأکه از حق ر یشتغال دارد، مادامو فروش اوراق بهادار ا یدکه به کار خر یگرکارگزار معامله یاکارگزار  یلهبه وس یهسرما یاتملک سهام  -۱

 اخالل در رقابت سوءاستفاده نشود. یسهام برا

که  نیخدمت مشروط بر ا یک یاکاال  یکهای فعال در بازار ها و بنگاهشرکت یهنسبت به سهام و سرما یحقوق رهن یلتحص یادارا بودن  -۲

 ها نشود.بنگاه یاها شرکت یندر ا یمنجر به اعمال حق رأ

ضوع تملک، مو یخماه از تار یککه حداکثر ظرف  ینتملک شده باشد، مشروط بر ا یاضطرار یطتحت شرا یهسرما یاکه سهام  یصورت در -۹

 .یابدکند، تملک ادامه نمی یینکه شورا تع یاز مدت زمان یشتررقابت برسد و ب یبه اطالع شورا

 ت:ممنوع اس یرها در موارد زبنگاه یاها ادغام شرکت -2۱ ماده

 ( اعمال شود21آن اعمال مذکور در ماده ) یجهدر نت یاادغام  یاندر جر -۱

 یابد یشافزا یخدمت به طور نامتعارف یاکاال  یمتادغام، ق یجههرگاه در نت -۲

 در بازار شود یدتمرکز شد یجادهرگاه ادغام موجب ا -۹

 کننده در بازار شودشرکت کنترل یابنگاه  یجادهرگاه ادغام، منجر به ا -2

نباشد،  ریپذادغام امکان یقجز از طر یها به دانش فنآن یدسترس یاها ها و شرکتبنگاه یتاز توقف فعال یشگیریکه پ یدر موارد – ۱ تبصره

 ماده شود، مجاز است. ین( ا2( و )۹) یهر چند ادغام منجر به بندها

 کند.و اعالم می یینرقابت تع یرا شورا یددامنه تمرکز شد – ۲ تبصره

کنند.  یفرقابت کسب تکل یقانون بر اقدامات خود از شورا ین( ا2۱( و )2۷توانند در مورد شمول مواد )ها میها و شرکتبنگاه – ۴۹ ماده

به  یا یرا به طور کتب یجهو نت یاز موارد مذکور آن را بررس یکوصول تقاضا در هر  یخماه از تار یکرقابت مکلف است حداکثر ظرف  یشورا

عدم  یاقانون به اقدامات موضوع استعالم  ین( ا2۱( و )2۷اعالم کند. در صورت اعالم عدم شمول مواد ) یمطمئن به متقاض یامپ نداد یلهوس

 شود.می یتلق یحشورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صح یارسال پاسخ از سو

 یثنفصل مست ین، از شمول اپردازندیخدمات م یا( کاالها ی)خرده فروش یکه به عرضه جزئ یمشمول قانون نظام صنف یافراد صنف -۵۱ ماده

 هستند.

 یصورت شورا ینقانون شود، در ا ین( ا2۱( تا )22موجب نقض مواد ) یدنبا یفکر یتاز مالک یناش یانحصار یازاتحقوق و امت -۵۱ ماده

 را اتخاذ کند: یرز یمچند تصم یا یکخواهد داشت  یاررقابت اخت

 ی،دوره اعمال حقوق انحصار یداز جمله تحد یعدم اعمال حقوق انحصار یا یت( توقف فعالالف

 و تعهدات مندرج در آن یطاز شرا یبخش یااز انجام تمام  یمصالحه مرتبط با حقوق انحصار یا( منع طرف قرارداد، توافق ب

 ماده ینا« ب»و « الف» یموضوع بندها یردر صورت مؤثر نبودن تداب یوق انحصارتفاهم مرتبط با حق یاها ( ابطال قراردادها، توافقج

 آمیزضیمشابه آن(، به صورت تبع یااطالعات  یح،ترج یف،تخف یت،معاف ی،اعتبار ی،ارز یالی،)ر یدولت یازهرگونه کمک و اعطاء امت -۵۲ ماده

 اخالل در رقابت شود، ممنوع است. یاشرکت که موجب تسلط در بازار  یاچند بنگاه  یا یکبه 
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رح انتخاب اعضاء شورا به ش یطو شرا یبشود. ترکمی یلتشک« رقابت یشورا»تحت عنوان  ییفصل شورا ینبه اهداف ا یلن یبرا -۵۳ ماده

 است: یرز

 اعضا ترکیب – الف

ه نفر ب یک یسیونو معادن از هر کم یعصنا برنامه و بودجه و محاسبات و ی،اقتصاد هاییسیونکم یاعضا ینمجلس از ب یندهسه نما -۱

 به عنوان ناظر یاسالم یانتخاب مجلس شورا

 یهقوه قضائ یسکشور به انتخاب و حکم رئ یعال یوانـ دو نفر از قضات د ۲

 جمهورو حکم رئیس ییو دارا یامور اقتصاد یروز یشنهادبرجسته به پ ینظر اقتصاددو صاحب -۹

 جمهورو حکم رئیس یدادگستر یروز یشنهادبه پ یحقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصاد یک -2

 جمهورصنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس یروز یشنهادنظر در تجارت به پدو صاحب -1

 جمهورصنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس یروز یشنهادنظر در صنعت به پصاحب یک -0

 جمهورریزی کشور و حکم رئیسو برنامه یریتسازمان مد یسرئ یشنهادبه پ یربناییت زنظر در خدماصاحب یک -۷

 جمهورو حکم رئیس ییو دارا یامور اقتصاد یروز یشنهادبه پ یمتخصص امور مال یک -۱

 یرانو معادن ا یعو صنا ینفر به انتخاب اطاق بازرگان یک -۳

 یرانا یاسالم یجمهور ینفر به انتخاب اطاق تعاون مرکز یک -۱6

 شود.جمهور منصوب میاعضاء و با حکم رئیس یشنهادبه پ (۹عضو شورا، موضوع بند ) ینظران اقتصادصاحب ینشورا از ب یسرئ – ۱ تبصره

 شود.شورا منصوب می یساعضاء و با حکم رئ یشنهاداعضاء شورا به پ یناز ب یسرئ یبنا – ۲ تبصره

 انتخاب اعضا شرایط – ب

 یران،ا یاسالم یجمهور یتتابع -۱

 دارا بودن حداقل چهل سال سن، -۲

و  ینظران تجارصاحب یبرا یو حقوقدان و حداقل مدرک کارشناس ینظر اقتصاداعضاء صاحب یمعتبر برا یدارا بودن مدرک دکترا -۹

 ی،و مال یربناییو خدمات ز یصنعت

 به تقلب، یا یربه تقص یبه ورشکستگ یقطع یتمحکوم یاو  یاسالم( مکرر قانون مجازات 0۲های موضوع ماده )نداشتن محکومیت -2

 و مرتبط، یددارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مف -1

 ۱۹۷۲/۳/۷)مصوب  یبه تخلفات ادار یدگی( قانون رس۳به باال موضوع ماده )« د»از بند  یانتظام یقطع یتنداشتن محکوم -0

 افراد مانع انتخاب نخواهد بود.بازنشسته بودن  قاضی، استثناء به – تبصره

 یدولت یارقابت در قالب مؤسسه یرقابت، مرکز مل یشورا اییرخانههای دبو فعالیت یو اجرائ یبه منظور انجام امور کارشناس -۵۴ ماده

 یینعت یرانوز یأته یبو تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهادآن به پ یالتشود که تشکمی یلجمهور تشکنظر رئیس یرمستقل ز

 یأته بیریزی کشور و تصوو برنامه یریتسازمان مد ییدرقابت و تأ یشورا یشنهادرقابت با پ یمرکز مل یالتتشک عدیب ییراتشود. تغمی

 خواهد بود. یرانوز
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 .باشدیم یزرقابت ن یمرکز مل یسرقابت، رئ یشورا یسرئ -۱ تبصره

 یولتها و مؤسسات دها و دستگاهوزارتخانه یمانیو پ یبا کارکنان رسم یترقابت اولو یمرکز مل یازمورد ن یانسان یروین یندر تأم -۲ تبصره

 است.

 یأته یببه تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهادرقابت به پ یرقابت و کارکنان مرکز مل یاعضاء شورا یقنامه تشوآئین -۳ تبصره

 رسد.می یرانوز

 است: یررقابت به شرح ز یبه تخلفات اعضاء شورا یدگینحوه رس یا یهو رواشتغال  ی،دوره تصد -۵۵ ماده

 یکاعضاء  یرسا یدو دوره و برا یعضو قاض یاعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برا یردو سال و سا یعضو قاض یدوره تصد -۱

 مجاز خواهد بود. یگردوره د

 خواهد بود. یعضو قبل یدوره تصد یهبق یزانشوند، به ماعضاء شورا می ینجانش یلیکه به دال یکسان یدوره تصد -۲

 است. یالزام یدنظرتجد یأتآنان در شورا و ه یتعضو یبرا یهبه کارمندان دولت و قوه قضائ یتاعطاء مأمور -۹

 در بخش یگرید یتمسؤول یاو زمان شغل توانند همرقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی یو اعضاء شورا یساشتغال رئ -2

 داشته باشند. یتعاون یا ی، خصوصیعموم

( ۱6و )( ۳، )(۱کنند و اعضاء مذکور در اجزاء ) یسکه حداکثر به اندازه ساعات موظف تدر یها در صورتدانشگاه یعلم هیأت اعضاء – تبصره

 هستند. یبند مستثن ینقانون از شمول ا ینا( 1۹بند )الف(. ماده )

ابر مقررات رقابت بر یکارمندان مرکز مل یزو ن یهقوه قضائ یسمنتخب رئ یبه جز قاض یدنظر،تجد یأترقابت و ه یتخلفات اعضاء شورابه  -1

 یانتظام یهادر دادسراها و دادگاه یطبق مقررات قانون یه،قوه قضائ یسمنتخب رئ یو به تخلفات قاض یبه تخلفات ادار یدگیقانون نحوه رس

 واهد شدخ یدگیقضات رس

 است: یراعضاء شورا و نحوه استقالل آن به شرح ز یشغل یتموقع ینتضم -۵۶ ماده

 یردر شورا برکنار کرد مگر در موارد ز یتاو از عضو یلبرخالف م توانیرقابت را نم یاز اعضاء شورا یک یچه -۱

 دو سوم اعضاء شورا یصمحوله به تشخ یفدر انجام وظا ناتوانی – الف

 قانون ینا( 1۹ماده )« ب»بند « 1»و « ۹» یمذکور در جزءها هایمحکومیت – ب

 قانون ینا( ۷0و )( ۷1سوءاستفاده از مقررات مواد ) یلبه دل یقطع محکومیت – ج

 یفااست اهلیت دادن دست از – د

 رقابت یاعضاء شورا یتاکثر یصدر هر سال از حضور در شورا، با تشخ یرمتوالیو سه ماه غ یاز دو ماه متوال یشب یرموجهغ غیبت – هـ

اعضاء  یتاکثر یصبه تشخ( ۷0و )( ۷1از مقررات موضوع مواد ) یقانون و تخط ینا( 0۱موضوع. ماده ) هاییتو محدود یفنقض تکال – و

 رقابت یشورا

در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب  یناز اعضاء شورا و همچن یکفوت هر  یاداوطلبانه  یریگدر صورت کناره -۲

به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب  یو یسرئ یبنا یاشورا  یسو مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئ یلهمراه با دال

قانون، عضو  ین( ا1۹وصول تقاضا، در چهارچوب ماده ) یختار ماه از یکشود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف اعالم می ینعضو جانش

 کند. یرقابت معرف یرا انتخاب و به شورا ینجانش
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حت کنند، تکه به استناد قانون می یاظهارات یاو  یقانون یفدر چهارچوب وظا یماتاتخاذ تصم یلبه دل توانیرقابت را نم یاعضاء شورا -۹

 قرار داد. یبتعق

 فصل از استقالل کامل برخوردار است. ینگیری مطابق مقررات او تصمیم یدگیدر رسرقابت  یشورا -2

 یشورا با رأ یماتخواهد داشت. تصم یترسم یسرئ یباو نا یابو در غ یسرئ یاستجلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ر -۵۷ ماده

قانون  ین( ا0۱شورا در خصوص.ماده ) یماتکمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصم یمشروط بر آن که از پنج رأ یصاحب رأ یاعضا یتاکثر

 در آن مثبت باشد. یزعضو ن یقاض یکحداقل  یداشت که رأ داعتبار خواه یدر صورت

 دارد: یزرا ن یرز یاراتو اخت یفشورا وظا ینمواد، ا یرشده در سا یحعالوه بر موارد تصر -۵۸ ماده

 یدر خصوص امور مورد هایتمعاف یندر مورد ا یمقانون و اتخاذ تصم ینموضوع ا هاییتو معاف یضد رقابت هاییهرو یقمصاد یصتشخ -۱

 قانون ینمندرج در ا

 (2۱( تا )22محدوده بازار کاالها و خدمات مرتبط با مواد ) یینو تع یتوضع یابیارز -۲

 شورا یداخل یهافصل و دستورالعمل ینالزم به منظور اجرا ا یهاو ابالغ راهنماها و دستورالعمل ینتدو -۹

 یازمورد ن یحلوا یمتنظ یبه دولت برا یارائه نظرات مشورت – 2

 تیدر هر مورد با رعا یبه بازار کاالها و خدمات انحصار یدسترس یطمقدار و شرا یمت،ق یمدستورالعمل تنظ یبو تصو یقمصاد یینتع – 1

 (۱۹۳۷/۹/۲۲مصوب  ی( قانون اساس22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا یمقررات مربوط )اصالح

 سیتأس یازمندشورا مصداق انحصار بوده و ن ینا یصها به تشخکه بازار آن یرقابت مکلف است در حوزه کاالها و خدمات یشورا ـ ۵۹ ماده

ظرف  دولت مکلف است یأت. هید( را به دولت ارسال نمایبخش گریمو اساسنامه نهاد )تنظ یستأس یشنهاد( است، پگریمنهاد مستقل )تنظ

 یشبخ گریمتنظ ینهادها یسنهاد مزبور انجام دهد. تأس یسالزم را جهت تأس یرقابت، اقدام قانون یشورا یشنهادپ ریافتمدت سه ماه از د

 خواهد بود. یرپذامکان یلاحکام ذ یتموجب قانون و با رعاتنها به

 نهادها را بر عهده دارد. ینا یبانیو پشت یرخانهدب یفرقابت انجام وظا یمرکز مل ـ ۱ تبصره

 :یردرا در برگ یرموارد ز یدبا یبخش گریمتنظ یاساسنامه نهادها ـ ۲ تبصره

 است که: یاگونهبه گریمنهاد تنظ یاراتاخت یطهـ ح الف

 مشخص شود. شود،یواگذار م یبخش گریمرقابت که به نهاد تنظ یشورا یاراتو اخت یفـ آن دسته از وظا ۱

 ها و نهادها سلب شود.دستگاه یررقابت و سا یشورا یفاز وظا گریمنهاد تنظ یبرا شدهیینتع یاراتو اخت یفـ وظا ۲

 یمیصمرقابت ت یلتسه ینهرقابت در زم یشورا یمصوبات قبل و بعد یاقانون  ینبا ا یرنتواند مغا یبخش گریمتنظ یاز نهادها یکیچـ ه ۹

 کند. یاقدام یا یردبگ

 گریمآن با توجه به مالحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظ یاجرا یباترقابت است و ترت یشورا ها،یرتو حل و فصل مغا یصتشخ مرجع

 .شودیمشخص م

 که:است  یاگونهها بهانتخاب آن یطو شرا گریمنهاد تنظ یاعضا یبـ ترک ب

در  یهقوه قضائ یسقانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئ ین( ا0۱موضوع ماده ) یاراتاز اخت یبخش یاتمام  یمنظور واگذارـ به ۱

 داشته باشند. یتعضو یبخش گریمنهاد تنظ یاعضا یبترک
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 یقحقو یهانظران در حوزهو صاحب یردولتیهای غبخش یندگاننما ربط،یذ یهای اجرائدستگاه یندگانمتشکل از نما یاعضا یبـ ترک ۲

 باشند. یو اقتصاد

 یشورا یاعضا یقانون برا ین( ا10( و )11که در مواد ) یباتیشامل ترت یبخش گریمتنظ یمربوط به استقالل نهادها یـ الزامات ساختار ۹

 شوند. یترعا یزن یبخش گریمتنظ ینهادها یاعضا یرقابت ذکر شده، برا

 اعضاء لحاظ شود. یقانون برا ین( ا1۹مندرج در بند )ب( ماده ) یطشرا ـ 2

 است که: یاگونهبه یبخش گریمـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظ پ

 یاز نهادها یکهر  یعنوان درآمد اختصاصمربوطه به ینقوان یتکند و با رعا یافترا در یعوارض یم،تحت تنظ یـ دولت از اشخاص حقوق ۱

 شود. یشنهادبودجه پ یحهصورت ساالنه در البه یدعوارض با ینا یزاناختصاص دهد. م یبخش گریمتنظ

 شود. یینآن بخش تع گریمهر بخش در اساسنامه نهاد تنظ یعوارض مذکور برا یزانـ حداقل و حداکثر م ۲

 (۱۹۳۷/۹/۲۲مصوب  یاساس قانون( 22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا ی)اصالح 

 است: یربه شرح ز یقو تحق یبازرس یشورا برا یاراخت -۶۱ ماده

 بازرس – الف

 یها را بازرسها و شرکتطرح شده، بنگاه یهاو پرونده یبه دعاو یدگیرس یخود برا هاییتو مأمور یفدارد در اجرا وظا یاررقابت اخت شورای

و  اتردف، هایانهاموال، را ی،های اقتصاداز فعالیت یجواز بازرس یزها و نآن یشو تفت هایانهرا یه،نقل یلکند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسا

 یاراخت مشمول یزن یره،مد یأتاز جمله مصوبات ه یازاطالعات مورد ن یآورو جمع یاوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عموم یرسا

 شورا است. یبازرس

 تحقیق – ب

قانون و  ینبه موضوعات مرتبط با ا یدگیرس یر،چند راهکار ز یا یکخود، با استفاده از  هاییتو مأمور یفدارد در اجرا وظا یاراخت شورا

 را انجام دهد: یاتشکا

 از او یقاتمرکز به منظور انجام تحق یاحضور در شورا  یبرا عنهیاحضار مشتک -۱

 داده شود یصتشخ یضرور یاتبه شکا یدگیها به منظور رسکه حضور آن یگرهر شخص د یااحضار شهود و  -۲

 قییاز اشخاص حق یضد رقابت هاییه( مرتبط با رویکیالکترون یا یدرخواست گزارش، اطالعات، مدارک، مستندات و سوابق )اعم از کاغذ -۹

 یو حقوق

 یو بازرس یقتحق ینداظهارنظر آنان در فرا یافتو در یدعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصص -2

از قضات  یکیماده در هر مورد حسب مورد از  ینو محدوده آن را در اجرا ا یو بازرس یقاتصدور مجوز تحق یدرقابت با یشورا -۱ تبصره

شوند، می یقضات با حداقل ده سال سابقه( انتخاب و معرف ین)از ب یهقوه قضائ یسمنظور توسط رئ ینکه بد یاز پنج قاض یکی یاعضو شورا 

 است. یمنوط به حکم قاض یو بازرس یقات. انجام تحقیردبگ یمموظف است حداکثر ظرف دو هفته تصم یدرخواست کند. قاض

 یلشکخاص ت ینانکه طبق قو یو حقوق یقیو اشخاص متخصص حق یرا به مؤسسات تخصص یو بازرس یقتواند امر تحقشورا می – ۲ تبصره

 اند، ارجاع کند.شده یتو احراز صالح

( 22موضوع مواد ) یضد رقابت هاییهچند مورد از رو یا یکالزم احراز کند که  یقاتانجام تحق یا یاتهرگاه شورا پس از وصول شکا -۶۱ ماده

 :یردرا بگ یرز یمچند تصم یا یکتواند حسب مورد اعمال شده است، می یقانون توسط بنگاه ین( ا2۱تا )
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 قانون ین( ا2۱( تا )22موضوع مواد ) یضد رقابت هاییهدستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رو -۱

 موردنظر یضد رقابت هاییهمرتبط با آن از ادامه رو یهاتوافق یاتوافق  یندستور به توقف طرف -۲

 آنعدم تکرار  یا یضد رقابت یهدستور به توقف هر رو -۹

 بازار یشترب یتدر جهت شفاف یرسانی عموماطالع -2

 اند.قانون انتخاب شده ین( ا20که برخالف مقررات ماده ) یرانیدستور به عزل مد -1

 قانون حاصل شده است. ین( ا2۷ها که برخالف ماده )شرکت یاها بنگاه یهسرما یاسهام  یدستور به واگذار -0

های شرکت یهالزام به تجز یاقانون انجام شده و  ین( ا2۱ماده ) یتابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوع دستور به یا یقالزام به تعل – ۷

 ادغام شده.

 یلقانون تحص ین( ا2۱( تا )22موضوع مواد ) یضد رقابت هاییهارتکاب رو یقکه از طر یاموال یفتوق یادستور استرداد اضافه درآمد و  – ۱

 .یصالح قضائمراجع ذی یقشده است از طر

 مناطق خاص یادر منطقه  یاخاص  ینهزم یکدر  یتشرکت جهت عدم فعال یادستور به بنگاه  -۳

الزم به دولت در  یشنهادارائه پ یاها شرکت یرهمد یأته یا یجلسات مجامع عمومصورت یانامه دستور به اصالح اساسنامه، شرکت -۱6

 یو مؤسسات بخش عمومها های شرکتخصوص اصالح اساسنامه

 یانحصار یطدر شرا یمتیحداقل عرضه و دامنه ق یتها به رعاها و شرکتالزام بنگاه -۱۱

های ماده در صورت نقض ممنوعیت یال،( ر۱.666.666.666) یلیاردم یکتا  یال( ر۱6.666.666) یلیوناز ده م ینقد یمهجر یینتع -۱۲

 قانون. ین( ا21)

صنعت،  ،ییو دارا یهای امور اقتصادمشترک وزارتخانه یشنهادبه پ یمتناسب با عمل ارتکاب یجرائم نقد یزانم یینمربوط به تع نامهآئین

 رسد.می یرانوز یأته یبو به تصو یهته یمعـدن و تجارت و دادگستر

 یقیقاعم از ح یهر شخص یتکابر اساس ش یاهای ضد رقابتی است و مکلف است رأساً و به رویه یدگیرقابت تنها مرجع رس یشورا -۶۲ ماده

ها و سازمان ی،های بخشکنندهکل کشور، تنظیم یمحاسبات کشور، سازمان بازرس یواندادستان محل، د یااز جمله دادستان کل  یحقوق یا

 یقو تحق یبررس یردولتی،های غسازمان یگرکنندگان و داز حقوق مصرف یتهای حماانجمن ی،های صنفوابسته به دولت، تشکل ینهادها

 .یردبگ یمقانون تصم ین( ا0۱های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده )در خصوص رویه

اً در جلسه توانند شخصمی ین. طرفیدابالغ نما ینو آن را به طرف یینتع یدگیوقت رس یات،به موضوع شکا یدگیرس یمکلف است برا شورا

 کنند. یمبه شورا تقد هیدفاع یحهال یا یندنما یمعرف یلوک یا یابندحضور 

واهد خ یدگیقانون رس ینچنانچه موجب اخالل در رقابت باشد مطابق مقررات ا یات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفتخلف – تبصره

 یأتز ها یندهنفر نما یکشورا،  یسرقابت به انتخاب رئ یاز اعضاء شورا یکیای مرکب از شد. در صورت بروز اختالف، حل اختالف با کمیته

 یقطع یأته یناعضاء ا یتاکثر یخواهد بود. رأ یدادگستر یرنفر به انتخاب وز یکو  یقانون نظام صنف( 1۹) ادهنظارت موضوع م یعال

 خواهد بود. یدر وزارت دادگستر یته،است. محل استقرار کم

 نفع،یابالغ به ذ یخروز از تار یستمدت ب، ظرف (1۳موضوع ماده ) یبخش گریمتنظ یرقابت و نهادها یشورا یماتتصم یهکل ـ ۶۳ ماده

. باشدیخارج از کشور دو ماه م یماشخاص مق یمدت برا ینقانون است. ا ینا( 02موضوع ماده ) یدنظرتجد یأتدر ه یدنظرصرفاً قابل تجد

 یماتتصم ینا یدنظر،تجد یأتشورا در ه یماتتصم ییددر صورت تأ ینو همچن یادشدهدر مدت  یدنظرتجد درخواستدر صورت عدم ارائه 

 (۱۹۳۷/۹/۲۲مصوب  یقانون اساس( 22اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا یهستند. )اصالح یقطع
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از  کییدر  یهعلمحکوم ینهبه هز یدبا یتداشته باشد، پس از قطع یشورا جنبه عموم یصشورا، به تشخ یماتکه تصم مواردی در – تبصره

 منتشر شود. یراالنتشارکث یدجرا

 است: یربه شرح ز یأته ینگیری در اانتخاب و نحوه تصمیم یطشرا یدنظر،تجد یأته یبمحل استقرار، ترک – ۶۴ ماده

 شودمی یلتشک یرکه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد ز یدنظرتجد یأته -۱

 یهقوه قضائ یسکشور به انتخاب و حکم رئ یعال یواند قاضی سه – الف

 جمهورو حکم رئیس ییو دارا یامور اقتصاد یروز یشنهادبه پ یداقتصا نظرصاحب دو – ب

 جمهورصنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس یروز یشنهادبه پ یربناییو ز یو صنعت یتجار هایفعالیت در نظرصاحب دو – ج

وابط ض ینانتخاب اعضاء و همچن یطشرا یرو مرتبط باشند. سا یدپانزده سال سابقه کار مف یحداقل دارا یدبا یدنظرتجد یأتاعضاء ه -۲

نان به آ یایو حقوق و مزا یو ضوابط استخدام یشغل یتموقع یزبه تخلفات اعضاء و ن یدگیاعضاء، اشتغال، عزل و رس یمرتبط با دوره تصد

 قانون ذکر شده است ین( ا10و )( 11( و مواد )1۹ماده )« ب»که در بند  ودخواهد ب یبیترت

 است. یربه شرح ز یدنظرتجد یأتگیری هنحوه تصمیم -۹

قانون در  ینا( 0۱ماده ) یماتدر مورد تصم یدنظرتجد یرأ یاعضاء آن است، ول یتاکثر یبمنوط به تصو یدنظرتجد یأته تصمیمات – الف

 باشد. یأته ینا یمتضمن موافقت حداقل دو عضو قاض یدحال با ینع

خاص  نیمتخصص که طبق قوان یو حقوق یقیو اشخاص حق یرا به مؤسسات تخصص یو بازرس یقتواند، امر تحقمی یدنظرتجد هیأت – ب

 اند، ارجاع کندشده یتو احراز صالح یلتشک

 یگرید یمتقالً تصممس یااصالح کند  یا یلحسب مورد آن را تعد یا ییدتأ یناًع یاشورا را نقض  یماتتواند تصممی یدنظرتجد هیأت – ج

 .یردبگ

 خواهد بود. و الزم االجرا یبه شرح بند فوق قطع یدنظرتجد یأته تصمیمات – د

خود  یصها بنا به تشخآن یلوک یاو  ینطرف ینو همچن یددعوت نما یحاتاداء توض یدعوا را برا ینتواند طرفمی یدنظرتجد یأته -2

ورت ص ینا یردر غ یند،به پرونده مطروحه اقدام نما یدگیدر جلسه رس یحاتتوض ینسبت به ادا یهدفاع یحهبا ارائه ال یاتوانند حضوراً می

 خواهد گرفت. یمقتض یمبا توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصم یأته

 یدنظرخواهیا است و تجدقابل اجر نفعیقانون پس از ابالغ به ذ ین( ا0۱ماده )« ۱۲»رقابت جز در مورد.بند  یشورا یماتتصم -۶۵ ماده

 ( مانع اجرا نخواهد شد.0۹به موجب ماده ) نفعیذ

 یشورا یمتوقف اجرا تصم یدنظر،تجد یأتگیری هپس از آن تا زمان تصمیم یازمان با تجدیدنظرخواهی تواند همنفع میهر صورت ذی در

 یماتممناسب دستور توقف اجرا تص ینتضم یا ینتواند با اخذ تأمکرده و می یدگیفوراً به تقاضا رس یدنظرتجد یأترقابت را تقاضا کند و ه

 را صادر کند. بترقا یشورا

سال از زمان  یکتوانند حداکثر ظرف قانون، می ینهای ضد رقابتی مذکور در ااز رویه یدهخسارت د یو حقوق یقیاشخاص حق -۶۶ ماده

دار به منظور جبران خسارت به دادگاه صالحیت ،های ضد رقابتیبر اعمال رویه یبنم یدنظرتجد یأته یارقابت  یشورا یماتتصم یتقطع

 یشورا یقطع یکند که خواهان رونوشت رأمی یدگیبه دادخواست رس یقانون در صورت ینمقررات ا یتضمن رعا هدادخواست بدهند. دادگا

 کرده باشد. یوسترا به دادخواست مذکور پ یدنظرتجد یأته یارقابت 

 اریراالنتشکث یدجرا یقاز طر یتداشته و پس از قطع یجنبه عموم یدنظرتجد یأته یارقابت  یشورا یماتکه تصم مواردی در – تبصره

ه ها، دادخواست خود را بمذکور بر آن یمبر شمول تصم یرقابت مبن یاز شورا یتوانند با اخذ گواهنفع میشود، اشخاص ثالث ذیمنتشر می
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بر  یمذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبن ی. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهبدهندر دادادگاه صالحیت

وضوع م یهاشورا به درخواست یدگینماید. رسمی یخوددار یدگیرقابت از رس یبا صدور قرار اناطه تا اعالم پاسخ شورا یصدور گواه یتقاضا

 .ودتبصره خارج از نوبت خواهد ب ینا

جبران خسارت  یدار براداشته باشد و از دادگاه صالحیت یقانون سمت شاک ینجرائم موضوع ا یهتواند در کلرقابت می یشورا -۶۷ ماده

 کند. یدگیدرخواست رس یوارد شده به منافع عموم

 است: یررقابت به شرح ز یو کارکنان مرکز مل ریدنظتجد یأترقابت، ه یهای اعضاء شوراو محدودیت یفتکال -۶۸ ماده

 یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس ین( قانون آئ۳۱گیری در موارد موضوع ماده )شرکت در جلسات و تصمیم یتممنوع -۱

عضو مربوط  یراب یفیاز تکل یتمعاف یا یرمستقیمغ یاو  یممستق یمنافع یلبند اتخاذ شود و منجر به تحص ینا یتکه بدون رعا تصمیماتی

 خواهد بود. یشود، باطل و فاقد اثر قانون

گیری از شرکت در جلسات شورا و تصمیم یدنظرتجد یأته یارقابت  یاز اعضاء شورا یافراد یافوق فرد  محدودیت به بنا چنانچه – تبصره

 ینه اب یدگیرس یرا برا یگزینعضو جا یکننده عضو مزبور، درخواست معرف یاز مرجع معرف یدنظرتجد یأته یارقابت  یمنع شوند، شورا

 کند.موضوع می

 حفظ اطالعات داخل یفهوظ -۲

ها مشغول به کار بوده است، سمت ینکه قبالً در ا یرقابت و هر شخص یکارکنان مرکز مل ینو همچن یدنظرتجد یأترقابت، ه یشورا اعضاء

به  یا ، فاش کننداندیافتهها اطالع مناسبت از آن ینبه ا یا یفهانجام وظ یانرا که در جر یاشخاص یاها شرکت ها،بنگاه یاطالعات داخل یدنبا

 .یرندبهره بگ یگراشخاص د یااز آن به نفع خود  فیانهطور مخ

 یماتاظهارنظر قبل از اتخاذ تصم یتممنوع – ۹

 یاها رکتها، شدر خصوص تخلفات بنگاه یم،قبل از اتخاذ تصم یدرقابت نبا یکارکنان مرکز مل یزو ن یدنظرتجد یأترقابت و ه یشورا اعضاء

 اظهارنظر کنند. یشفاه یا یقانون به صورت کتب یناشخاص از مقررات ا

 فراهم و گزارش فصل را ینمرتبط با ا یهاها و دستورالعملنامهعموم به ضوابط، آئین یرقابت موظف است امکان دسترس یشورا -۶۹ ماده

 عموم منتشر کند. یو برا یمفصل را تنظ یناجرا ا یانهعملکرد سال

 شود.اجرا می یدادگستر یحسب مورد توسط واحد اجرا احکام مدن یدنظرتجد یأته یارقابت  یشورا یقطع یماتتصم -۷۱ ماده

قابت ر یشورا یشنهادبه پ یاتثبت استعالمات و وصول شکا یق،تحق ی،فصل از جمله نحوه بازرس ینموضوع ا ینامه اجرائآئین -۷۱ ماده

 رسد.می یرانوز یأته یبحداکثر ظرف مدت شش ماه به تصو

و  یهای ضد رقابتی اعم از مرحله بازرسبه رویه یدگیرس یاندر جر یافصل  ینموضوع ا یمجوزها یا یاخذ گواه یهر کس برا -۷۲ ماده

 دنظریتجد یأترقابت و ه یشورا یماتتصم یجهتواند در نتکه می یاز ارائه اطالعات و اسناد و مدارک یااظهارات خالف واقع کند و  یقاتتحق

ع خالف واق یا یرقابت مدارک و اسناد جعل یو مرکز مل یدنظرتجد یأترقابت، ه یهر کس که به شورا ینکند و همچن دداریمؤثر باشد، خو

ابود کند، ن یرمستقیمغ یا یمها به طور مستقنظر از قالب آنهای ضد رقابتی را صرفاطالعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه یاکند  یمتسل

 یلیونم یکصدتا  یال( ر۱6.666.666) یلیوناز ده م ینقد یبه جزا یاسال  یکاز سه ماه تا  یریحبس تعز بهکند،  یفتحر یادهد  ییرتغ

 به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر۱66.666.666)

فصل شده باشد، دادگاه  ینمذکور در ا یمجوزها یا یمنجر به اخذ گواه یجعل یااظهارات خالف واقع  یانب یاارائه اسناد و مدارک  چنانچه

 کند.مجوز مزبور صادر می یا ینفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهذی یماده، با تقاضا ینمجازات مقرر در ا یینعالوه بر تع
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 یفصل درخواست شود و برخالف واقع شهادت یناظهارنظر او برابر مقررات ا یاکه شهادت  ینظرصاحب یاخبره  یاهر کارشناس  -۷۳ ماده

 یلیونم یاز س ینقد یبه جزا یاتا سه سال  یکاز  یریمؤثر واقع شود، به حبس تعز یدنظرتجد یأترقابت و ه یشورا یماتدهد که در تصم

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر۹66.666.666) یصد میلیونتا س یال( ر۹6.666.666)

 .باشدیم یزن یهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسالممجازات بر عالوه – تبصره

قابت ر یبه شورا یتیها شکاصاحبان آن یا یرانمد یاها و شرکت یاها بنگاه یاو حرفه یهر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجار -۷۴ ماده

به جبران خسارت به حبس از  یتبوده است، عالوه بر محکوم یثابت شود واه یدگیکرده باشد که پس از رس یمتسل یدنظرتجد یأته یا

 د.هر دو مجازات محکوم خواهد ش یامعادل خسارت وارده  ینقد یبه جزا یاشش ماه تا دو سال 

 ایاشخاص شده است، آن را منتشر و  یرسا یاها و ها، بنگاهشرکت یفصل مکلف به حفظ اطالعات داخل ینهر کس که به موجب ا -۷۵ ماده

 یقدن یجزا یااز شش ماه تا دو سال  یریحسب مورد به حبس تعز یرد،بهره بگ یگراشخاص د یااطالعات به نفع خود  یناز ا یاافشاء کند و 

 یااز افشاء و  یجبران خسارات ناش یزهر دو مجازات و ن یا یال( ر266.666.666) یلیونتا چهارصد م یال( ر26.666.666) یلیوناز چهل م

 انتشار اطالعات محکوم خواهد شد.

 یرانبگاز حقوق  یکهر  ینرقابت و همچن یرؤسا و کارکنان مرکز مل یدنظر،تجد یأترقابت، اعضاء ه یاز اعضاء شورا یکهر  -۷۶ ماده

 یاو حرفه یاعتبار تجار یا یضربه زدن به منافع مال یقانون برا ینکه از مقررات ا یگریهر شخص د یزها و نها و اشخاص طرف قرارداد آنآن

 لیونیاز پنجاه م یجزاء نقد یااز سه تا پنج سال  یریسوءاستفاده کند، عالوه بر جبران خسارات به حبس تعز یحقوق یا یقیاشخاص حق

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر166.666.666) یلیونتا پانصد م یال( ر16.666.666)

های شود و مرتکب عالوه بر مجازاتمحسوب می یقانون تخلف انتظام ینا( 0۱ماده )« ۹»و « ۲»، «۱» یاز بندها یکنقض هر  -۷۷ ماده

 محاکمه خواهد شد.( 11ماده )« 1»بند  از مراجع مذکور در یکیقانون حسب مورد در  ینمذکور در ا

 لیونیاز پنج م ینقد یرقابت شود، به جزا یمأموران و بازرسان مرکز مل یو بازرس یقاتمانع از انجام تحق یهر کس که به هر شکل -۷۸ ماده

 یکهر روز، مبلغ  یبه ازا یمحکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراش یال( ر۲6.666.666) یلیونم یستتا ب یال( ر1.666.666)

 شده اضافه خواهد شد. یینتع ینقد یبه جزا یال( ر۱.666.666) یلیونم

 است: یربه شرح ز یمجازات اشخاص حقوق -۷۹ ماده

ها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات آن یرانمد ی،فصل توسط اشخاص حقوق یناز جرائم موضوع مواد ا یکدر صورت ارتکاب هر  -۱

 محکوم خواهند شد یقیاشخاص حق یقانون برا ینا مقرر در

 عالوه بر آنچه که مشمول یرد،آن انجام گ یراناز حقوق بگ یکهر  یرتقص یاتعمد  یجهدر نت ی،چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوق -۲

 خواهد داشت یفریک یتقانون مسؤول ینحسب مورد برابر مقررات ا یزشود، فرد مزبور ن( می۱بند )

آنان همه توان خود را  یاثابت کند که جرم بدون اطالع آنان انجام گرفته  یاشخاص حقوق یرانحقوق بگ یا یراناز مد یکچنانچه هر  -۹

اند، صالح اعالم کردهمراجع ذی یارقابت  یبالفاصله پس از اطالع از وقوع جرم آن را به شورا یااز ارتکاب آن به کار برده اند  یریجلوگ یبرا

 مربوط به آن عمل معاف خواهد شد مجازاتاز 

متضامناً  یامر اشخاص حقوق یندخالت اشخاص در ا یاامر در اساسنامه  ینا ینیب پیش صورت در خسارت، جبران لزوم موارد در – تبصره

 ماده مسئول خواهند بود. ینبا افراد مذکور در ا

 صالح است.دادخواست به دادگاه ذی یمقانون منوط به تقد ینمطالبه خسارات موضوع ا –۸۱ ماده

های شده باشد، مجازات ینیب یشپ یگرد یندر قوان تریینهای سنگفصل، مجازات ینچنانچه در خصوص جرائم مذکور در ا -۸۱ ماده

 اعمال خواهد شد. ترینسنگ
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قانون و  ینو مقررات ا یمطابق مقررات جار، یعموم یهافصل در دادسراها و دادگاه ین( ا۷۱( تا )۷۲به جرائم موضوع مواد ) -۸۲ ماده

 شود.می یدگیخارج از نوبت رس

 رقابت هستند. یو مرکز مل یدنظرتجد یأترقابت، ه یبا شورا یمکلف به همکار یقانون، ضابطان دادگستر یندر اجرا ا -۸۳ ماده

 که توسط بانک یکاالها و خدمات مصرف یص بهامتناسب با رشد شاخ باریکفصل هر سه سال  ینمندرج در ا ینقد یمبالغ جزا -۸۴ ماده

 شود.می یلتعد یرانوز یأته یبرقابت و تصو یشورا یشنهادشود، با پاعالم می یبه طور رسم یرانا یاسالم یجمهور یمرکز

 متفرقه مواد –دهم  فصل

 یمقرر شده برا یفو به موقع تکال یحقانون، مسئول اجرا صح ینا( ۱0موضوع ماده ) یهای اجرائاز دستگاه یکمقام هر  ینباالتر -۸۵ ماده

اصل چهل و  یهای کلاجرا سیاست یعال یبار به شورا یککار را هر سه ماه  یشرفتو موظف است گزارش پ باشدیقانون م ینها در اآن

گاه مقام دست ینقانون باالتر ینخص شده در امش یفتوقف در انجام وظا یاتعلل  یا یر. در صورت تأخیدارائه نما یاساس نقانو( 22چهارم )

و احراز  یدگیموظف است پس از رس یأتکند. ه یمعرف یتخلفات ادار یأترا به ه یهفته فرد خاط یکموظف است حداکثر ظرف 

وقف، ت یاتعلل  یر،. چنانچه علت تأخیداعمال نما یرا نسبت به فرد خاط یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس( ۳)ج( تا )ط( ماده ) یتخلف.بندها

به  یتفور یک یداصالح قانون را با ق یحهال یص،در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخ یینارسا یااشکال و 

 .یدنما یمتقد یاسالم یمجلس شورا

و  ۱۹00/0/۱کشور مصوب  یعموم قانون محاسبات( 2موضوع ماده ) یهای دولتو شرکت یدولت یهاها، مؤسسهوزارتخانه یهکل -۸۶ ماده

ها بر آن یو مقررات عموم ینوابسته به دولت که شمول قوان یو مؤسسات انتفاع یهای دولتشرکت ی،اجرائ یهادستگاه یهکل ینهمچن

ه به های وابستشرکت یرهای تابعه و وابسته به آن، ساو شرکت یراننفت ا یها است، از جمله شرکت ملآن نام یحتصر یامستلزم ذکر نام 

 یعمعادن و صنا یهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازو شرکت یرانا یعصنا یهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازوزارت نفت و شرکت

 نیهمچن کاال و یعو توز یههای تابعه آن، مرکز تهو شرکت یرانا یمل یعصنا یهحال تصف رهای تابعه آن، سازمان دو شرکت یرانا یمعدن

ها انکو ب باشندیهایی که تابع قانون خاص مو شرکت یردولتیهای غالذکر در شرکتهای فوقها و شرکتها، سازمانسهام متعلق به دستگاه

 خواهند بود. انونق ینمشمول مقررات ا یهای اقتصاددر فعالیت یو مؤسسات اعتبار

ثر حداک ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهادآن مشخص نشده است با پ یهقانون که مرجع ته ینا یازمورد ن یهانامهآئین یهکل – ۸۷ ماده

ها مشخص نشده آن یهقانون که مرجع ته ینموضوع فصل سوم ا یهانامه. آئینیدخواهد رس یرانوز یأته یبظرف مدت شش ماه به تصو

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبو به تصو یهته ییدارا و یوزارت امور اقتصاد یتعاون با همکار زارتو یشنهادباشد به پ

 ها بهمواد و تبصره یکقانون را به تفک ینبار گزارش عملکرد اجرا ا یکمکلف است هر شش ماه  ییو دارا یوزارت امور اقتصاد –۸۸ ماده

 .یداطالع عموم منتشر نما یارائه و برا یاسالم یمصلحت نظام و مجلس شورا یصمجمع تشخ

 است. یمستثن یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد( ۱0۱قانون از شمول ماده ) ینا – ۸۹ ماده

 را به یردولتیهای بخش غبنگاه یرسا یاو  یهای مشمول واگذارخدمات بنگاه یافروش کاالها  یمتق یلچنانچه دولت به هر دلـ  ۹۱ ماده

بارات و منابع و از محل اعت یینتمام شده را تع ینهو هز یفیتکل یمتالتفاوت قکند، دولت مکلف است مابه یفبازار تکل یمتکمتر از ق یمتیق

 .یدکسر نما یاتیها به سازمان امور مالبنگاه ینا یاز بده یااجرا پرداخت کند و  لدولت در سا

 :یهای اقتصاددر فعالیت یردولتیبخش غ یریپذ یتو مسؤولمشارکت  یهرچه مساعدتر برا یطشرا ینبه منظور تأمـ  ۹۱ ماده

سب و را ک یفعاالن اقتصاد ینظر مشورت یهای اقتصادو طرح یحلوا یتوانند در بررسمی یاسالم یمجلس شورا هاییسیونکم یهـ کل الف

 مورد استفاده قرار دهند.

 یاا جور یخود، نظر فعاالن اقتصاد یاقتصاد یماتگیری در دولت مجازند در تصمتصمیم یشوراها و ستادها یأتها،ه ها،یسیونکم یهـ کل ب

 شده و مورد توجه قرار دهند.
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ا از ر یگیری اقتصادتصمیم یو اطاق تعاون در شوراها یرانو معادن ا یعو صنا یاطاق بازرگان یندهنما یا یسرئ یتموظف است عضو دولت

ان و اطاق تعاون به عنو یرانو معادن ا یعو صنا یاطاق بازرگان یسپس رئ ینبخشد. از ا یتمربوطه رسم یهانامهآئین یااصالح قانون  یقطر

 یت)موضوع قانون جلب و حما یگذاری خارجسرمایه یأته ی،ارز یرهامناء حساب ذخ یأتاقتصاد، ه یاعضاء شورا یبترک به یعضو رسم

( یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،)موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد یواگذار یعال یأت( و هیگذاری خارجسرمایه

 شود.اضافه می

در موضوعات  یبازرس ینها و همچنگونه پرونده ینا یدر داور ی،به داور یاقتصاد یهاارجاع پرونده یقموظف است با تشو یهـ قوه قضائ ج

 استفاده را به عمل آورد. یتنها تییردولبخش غ یکارشناس هاییتاز ظرف ی،اقتصاد

 یخود به عنوان مشاور سه قوه، سازوکار الزم برا ینقش قانون یفاءو اطاق تعاون موظفند در ا یرانو معادن ا یعو صنا یـ اطاق بازرگان د

تعامل سازنده بخش  یافض یجادرا فراهم نموده و با کمک به ا یو کسب نظرات فعاالن اقتصاد یهای اقتصادتشکل یو هماهنگ یسامانده

واحد  سیراستا، اطاقها موظفند با تأس ین. در ایندکارشناسانه الزم را ارائه نما یشنهادهایپ یحکومت، در مسائل اقتصاد انبا ارک یخصوص

های اجرا سیاست یعال یهای منظم الزم را به شورا، گزارشیقانون اساس( 22اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یگیریو پ یشپا

و رفع موانع  ینیمساعد کارآفر یفضا یجادا»قانون  یسنو یشپ ینو همچن یندنما یمتقد یاساس قانون( 22اصل چهل و چهارم ) یکل

 و ارائه کنند. یهرا ته« وکارکسب

اد و اصالح مو یانسخ و  یبعد ینگردد و مادام که در قوانبا آن نسخ می یرو مقررات مغا ینقوان یهقانون کل ینا یبتصو یخاز تار -۹۲ ماده

 نشود، معتبر خواهد بود. یدقانون و ماده موردنظر ق ینو با ذکر نام ا یحاًقانون صر ینمقررات ا
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صنعتی و عالئم تجاری یهاطرحقانون ثبت اختراعات ،   

 6۷/6۱/۱۹۱0مصوب: 

 

 فصل اول ـ اختراعات

ن، حرفه، ف یک را در یو مشکل کندیخاص را ارائه م یافرآورده یا یندبار فرآ یناول یافراد است که برا یافکر فرد  یجهاختراع نتـ  ۱ماده 

 .نمایدیها حل مصنعت و مانند آن ی،فناور

صنعت  ایعبارت است از آنچه که در فن  یدباشد. ابتکار جد یکاربرد صنعت یو دارا یدابتکار جد یقابل ثبت است که حاو یاختراعـ  ۲ ماده

که  شودیمحسوب م یکاربرد یاختراع ی،در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعت یدارنده مهارت عاد یوجود نداشته و برا یقبل

 ی،اورزکش ی،دست یعصنا یرنظ یگسترده آن است و شامل موارد یاستفاده باشد. مراد از صنعت، معنا یااز صنعت قابل ساخت  یادر رشته

 .شودیم یزو خدمات ن یگیریماه

 یاز حقوق انحصار تواندیو دارنده آن م کندیاز اختراع صادر م یتحما یبرا یصنعت یتاست که اداره مالک یاختراع سند ینامهگواهـ  ۳ ماده

 مند شود.بهره

 از اختراع خارج است: یتحما یطهاز ح یرموارد زـ  ۴ ماده

 .یو آثار هنر یاضیهای رروش ی،علم هاییهنظر یات،ـ کشف الف

 .یو اجتماع یهای ذهنفعالیت یرو سا یهای انجام کار تجارروش یاها و قواعد ـ طرح ب

 .یوانح یاهای انسان و معالجه بیماری یصهای تشخـ روش ج

 .شودیهای مزبور نماختراع و مورد استفاده در روش یفهای منطبق با تعربند شامل فرآورده این

 ها.آن یدتول یولوژیکب یندهایفرآ ینها و همچندهنده آن یلتشک یکو اجزاء ژنت یکـ منابع ژنت د

 شده باشد. ینیب یشپ یعـ آنچه قبالً در فنون و صنا هـ

 یقهر طر یاو  یاستفاده عمل یقاز طر یا یشفاه یا یانتشار کتب یقاز جهان از طر یاکه در نقطه یزیعبارت است از هر چ یصنعت قبل یا فن

که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه  یاز اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد. درصورت یدر موارد حق تقدم ناش یاقبل از تقاضا و  یگر،د

 حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. یخقبل از تار یدر موارد مقتض یاتقاضا  ریخقبل از تا

 و اخالق حسنه باشد. ینظم عموم یا یشرع ینها خالف موازاز آن یبردارکه بهره یـ اختراعات و

 است: یراختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح ز ینامهذکر نام مخترع در گواه یچگونگ -۵ ماده

 ت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.ـ حقوق اختراع ثب الف

 .گیردیاز اختراع مشترکاً به آنان تعلق م یکرده باشند، حقوق ناش یبه صورت مشترک اختراع یـ اگر افراد ب

در  یاکرده و  یمکه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسل یکرده باشند شخص یاختراع واحد یگریچند نفر، مستقل از د یاـ هرگاه دو  ج

که  نیاند، مشروط بر اکرده یممقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسل یخحق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تار یصورت ادعا

 مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت. یا یدهرد نگرد یامسترد  ذکوراظهارنامه م

 .شودیبل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل ماز اختراع ثبت شده قا یـ حقوق ناش د
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آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خالف آن در قرارداد  یقرارداد باشد، حقوق ماد یااز استخدام  یکه اختراع ناش یـ درصورت هـ

 شرط شده باشد.

درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار  یصنعت یتکتباً از اداره مالک که ینمگر ا شودیم یداختراع ق ینامهـ نام مخترع در گواه و

 است. یگردد، فاقد اثر قانون یدبه عنوان مخترع ق یگریکه نام شخص د ینبر ا یتعهد مخترع مبن یا

رده ک یینتع شود،یاز آن درخواست م یترا که حما یموضوع یدبا شود،یداده م یصنعت یتاظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالک -۶ ماده

وطه مرب یهااختراع و در صورت لزوم نقشه یفاز توص یاادعا، خالصه یفو امضاء بوده و خواسته، توص یختار یشود، دارا یمتنظ یو به فارس

 یتعار یرموارد ز یدظهارنامه باا یمو تسل یم. در تنظشودیم یافتکننده ثبت درثبت اظهارنامه از درخواست هایینهباشد. هز اشتهرا دربرد

 شود:

 او، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود. یقانون یندهمخترع و نما ی،اطالعات الزم در خصوص متقاض یرـ نام و سا الف

 گردد. یلهمراه اظهارنامه تحو یو یمدارک دال بر سمت قانون یست،شخص مخترع ن یکه متقاض یـ در مواقع ب

در فن مربوط  یمهارت عاد یشخص دارا یکه برا یهمراه باشد، به نحو یفو مختصر بوده و با توص یامذکور در اظهارنامه، گو یـ ادعا ج

 یبرا توانیاست و نم یفقط به منظور ارائه اطالعات فن یفاختراع ارائه کند. خالصه توص یبرا ییروش اجرا یکواضح و کامل بوده و حداقل 

 به آن استناد کرد. یتحما همحدود یرتفس

 آن را مسترد کند. تواندیثبت اختراع قبول نشده است م یکه اظهارنامه او برا یثبت اختراع تا زمان یمتقاض -۷ ماده

تراع مربوط باشد. در اخ دهندیم یلرا تشک یاختراع کل یکاز اختراعات مرتبط که  یابه دسته یااختراع  یکفقط به  یداظهارنامه با -۸ ماده

رد مو یکه اظهارنامه و یتا زمان تواندیم ی. متقاضشودیاختراع مربوط نم ینامهگواه اعتبارییذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب ب یکل

 قرار نگرفته است: تموافق

 ـ اظهارنامه خود را اصالح کند، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند. الف

بوده و در صورت اقتضاء، مشمول حق تقدم  یهاول یتقاضا یختار یدارا یدبا یمیکند. اظهارنامه تقس یمچند اظهارنامه تقس یاـ آن را به دو  ب

 است. یناظهارنامه نخست

 یصنعت یتاز مالک یتحما یبرا یسپار یونحق تقدم مقرر در کنوانس اییهاعالم یهمراه با اظهارنامه خود، ط تواندیم یمتقاض -۹ ماده

چند  یا یکبر اساس  تواندی. حق تقدم میدآن را درخواست نما ی( و اصالحات بعدیالدیم ۱۱۱۹مارس  ۲6) یشمس یهجر ۱۲0۱مورخ 

شده است. در صورت  یممذکور تسل یونهر کشور عضو کنوانس یبرا یاباشد که در هر کشور  المللیینب یا یامنطقه یا یاظهارنامه مل

 درخواست حق تقدم:

 که یارا ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه یارونوشت اظهارنامه ین،ظرف مدت مع خواهدیم یاز متقاض یصنعت یتـ اداره مالک الف

 شده باشد. یحق تقدم است، گواه یمبنا

 شامل آن خواهد بود. سیپار یونمذکور در کنوانس هاییتدرخواست حق تقدم حما یرشـ با پذ ب

 .شودیم یتلق یکنمذکور کان لم  یهماده و مقررات مربوط به آن، اعالم ینمندرج در ا یطدر صورت عدم مراعات شرا

 یتاًماه و یناًکرده و ع یمرا که در خارج تسل یاظهارنامه اختراع یخشماره و تار یدبا یمتقاض ی،صنعت یتبنا به درخواست اداره مالک -۱۱ ماده

 یصنعت یتبا درخواست اداره مالک یناست، ارائه دهد. همچن یصنعت یتشده به اداره مالک یممربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسل

 کند: یمرا به اداره مذکور تسل یرمدارک ز یدبا یمتقاض

 .کرده است یافتخارج در یهاخصوص اظهارنامهانجام شده در  هاییبررس یجدر مورد نتا یکه متقاض اییههرگونه نامه و اخطار یرـ تصو الف
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 ثبت شده است. یخارج یهااختراع که بر اساس اظهارنامه ینامهگواه یرـ تصو ب

 .یرد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارج یا یبر رد اظهارنامه خارج یمبن یینها یمهرگونه تصم یرـ تصو ج

 .یاختراع صادرشده بر اساس اظهارنامه خارج ینامهگواه اعتبارییبر ب یمبن یینها یمهر تصم یرـ تصو د

 ت،یافکه اظهارنامه در زمان در ینخواهد کرد مشروط بر ا یاظهارنامه تلق یافتدر یختقاضا را همان تار یختار یصنعت یتاداره مالک -۱۱ ماده

 باشد: یرنکات ز یحاو

 .شودیاختراع تقاضا م یکنکته که ثبت  ینا یضمن یا یحـ ذکر صر الف

 .کندیم یسررا م یمتقاض یتکه شناخت هو یـ ذکر نکات ب

 اختراع. یاجمال یفـ توص ج

 خیدعوت خواهد کرد تا از تار یفوق بوده است، از متقاض یطدهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرا یصتشخ یصنعت یتاداره مالک اگر

ده ش ییناگر در مهلت تع یاصالحات مذکور خواهد بود ول یافتدر یختقاضا همان تار یخام دهد و تارروز اصالحات الزم را انج یابالغ ظرف س

 خواهد شد. یتلق یکناظهارنامه کان لم  یرد،نگ تاصالح صور

 کندیدعوت م یاز متقاض یصنعت یتنشده است، اداره مالک یمهضم یااشاره شود که در آن درج  ییهاچنانچه در اظهارنامه به نقشه -۱۲ ماده

 یخنقشه را تار یافتدر یخاداره مذکور تار ید،مورد اشاره را ارائه نما یهادعوت را اجابت کرده و نقشه یها را ارائه دهد. اگر متقاضتا نقشه

 یتلق یکنرا کأن لم  هانموده و اشاره به نقشه یداظهارنامه ق یافتدر یختقاضا را همان تار یخصورت، تار ینا یرخواهد نمود. در غ یتقاضا تلق

 خواهد کرد.

 یآن، بررس نامهیینقانون و آ ینمندرج در ا یطاظهارنامه را از نظر انطباق با شرا یصنعت یتتقاضا، اداره مالک یختار یدپس از ق -۱۳ ماده

صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به  ینا یر. در غدهدیثبت اختراع انجام م یانطباق، اقدام الزم را برا یصخواهد کرد و در صورت تشخ

 .کندیابالغ م یمتقاض

 :یدپس از ثبت اختراع با یصنعت یتاداره مالک -۱۴ ماده

 منتشر کند. ینوبت آگه یکـ در خصوص ثبت اختراع  الف

 ثبت اختراع را صادر کند. ینامهـ گواه ب

 کند. یمتسل یمقرر، اصل آن را به متقاض نهیهز یافتو پس از در یگانیثبت اختراع را با ینامهـ رونوشت گواه ج

اعطاء شده انجام دهد،  یتحدود حما ییناختراع، به منظور تع یهارا در مضمون و نقشه ییراتیاختراع، تغ ینامهـ به درخواست دارنده گواه د

که اختراع بر  اییهاختراع از حدود اطالعات مذکور در اظهارنامه اول ینامهاطالعات مندرج در گواه ییرات،تغ ینا یجهکه در نت ینمشروط بر ا

 اساس آن ثبت شده است، تجاوز نکند.

 است: یرز یباختراع به ترت ینامهاز گواه یحقوق ناش -۱۵ ماده

راع از اخت یبرداراست. بهرهاز مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن  یرغ یتوسط اشخاص یراناز اختراع ثبت شده در ا یبردارـ بهره الف

 خواهد بود: یثبت شده به شرح آت

 که اختراع در خصوص فرآورده باشد: یـ درصورت ۱

 فروش، فروش و استفاده از فرآورده. یـ ساخت، صادرات و واردات، عرضه برا اول
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 استفاده از فرآورده. یافروش، فروش  یبه قصد عرضه برا یرهـ ذخ دوم

 باشد: یندکه موضوع ثبت اختراع فرآ یـ درصورت ۲

 .یندـ استفاده از فرآ اول

 .آیدیبه دست م یندفرآ ینا یقاز طر یماًکه مستق ییماده در خصوص کاالها ینبند )الف( ا( ۱از موارد مندرج در جزء ) یکـ انجام هر  دوم

های مندرج در بند )الف( را انجام برداریبدون اجازه او بهرههر شخص که  یهعل( ۱۷ماده و ماده ) ینبند )ج( ا یتتواند با رعاـ مالک می ب

 کند. یتبه حق مخترع شود، به دادگاه شکا یانجام دهد که ممکن است منجر به تعد یعمل یاکند و  یدهد و به حق مخترع تعد

 :شودینم یراختراع شامل موارد ز ینامهاز گواه یـ حقوق ناش ج

 .شودیعرضه م یرانبا توافق او در بازار ا یاکه توسط مالک اختراع  ییبرداری از کاالهاـ بهره ۱

 میتصادفاً وارد حر یاکشورها که به طور موقت  یرهای ساکشتی یا ینیزم یهنقل یطوسا یماها،موضوع اختراع در هواپ یلاستفاده از وسا -۲

 .شودیهای کشور مآب یا ینیزم یمرزها یی،هوا

 .شودیدرباره اختراع ثبت شده انجام م یشیقط با اهداف آزماهایی که فبرداریبهره -۹

 خیکه حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تار یدر مواقع یاثبت اختراع  یقبل از تقاضا یتکه با حُسن ن یبرداری توسط هر شخصبهره -2

به عمل  یراناستفاده از آن در ا یآماده شدن براجهت  یو مؤثر یاقدامات جد یا کردهیحق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده م یتقاضا

 .تآورده اس یم

که  یبه همراه بخش یاوکار کسب یاشده است، تنها به همراه شرکت  یدماده ق ینبند )ج( ا( 2که در جزء ) یـ حقوق استفاده کننده قبل د

 است. یواگذار یاقابل انتقال  یده،مقدمات استفاده از آن فراهم گرد یا شدهیدر آن از اختراع استفاده م

ظ . به منظور حفشودیم یاظهارنامه اختراع منقض یمتسل یخسال از تار یستماده، پس از ب ینا یتاختراع با رعا ینامهاعتبار گواه -۱۶ ماده

 نامهینیکه به موجب آ یاظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغ یمتسل یخسال از تار یکاظهارنامه اختراع، پس از گذشت  یا ینامهاعتبار گواه

در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت  یر. تأخگرددیپرداخت م یصنعت یتبه اداره مالک یتوسط متقاض شود،یم یینقانون تع این

ار اختراع، فاقد اعتب ینامهگواه یاو  ید شده تلقساالنه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مستر ینهکه هز یمجاز است. درصورت یمهپرداخت جر

 .شودیم

 :یندبرداری نمااز اختراع بهره توانندیم یر،ز یباتترت یتشخص مجاز از طرف آن، با رعا یادولت  -۱۷ ماده

ای بخشه یرتوسعه سا یابهداشت  یه،تغذ ی،مل یتمانند امن یربط منافع عموممقام دستگاه ذی ینباالتر یا یرکه با نظر وز یـ در موارد الف

از  شخص مجاز یامالک  یبرداری از سوبهره یاو  یدبرداری نماشخص ثالث از اختراع بهره یاکشور، اقتضاء کند که دولت  یاقتصاد یاتیح

مان مرکب از رئیس ساز یسیونیبرداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمبا رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره غایراو م یسو

 یا یرهور و وزجمرئیس یندهدادستان کل کشور، نما ییه،رئیس قوه قضا یکشور با معرف یعال یواناز قضات د یکیثبت اسناد و امالک کشور، 

ت مالک وافقشخص ثالث بدون م یا یمذکور، سازمان دولت یسیونکم یینبا تع یب،ربط مطرح و در صورت تصودستگاه ذی اممق ینباالتر

 .نمایدیبرداری ماختراع، از اختراع بهره

خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با  یبرداری از اختراع محدود به منظورـ بهره ب

 سیونیداشته باشند، کم یحیتوض ریگنفع دهر شخص ذی یاکه مالک اختراع  ی. درصورتدباشیمورد اجازه م یدرنظرگرفتن ارزش اقتصاد

نا به تواند بمی یسیونخواهد کرد. کم یماتخاذ تصم یررقابتیهای غبرداری در فعالیتآنان و لحاظ کردن بهره تبه اظهارا یدگیپس از رس

به اظهارات  یدگیبرداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسکه مجوز بهره یشخص ثالث یا یسازمان دولت یادرخواست مالک اختراع 

 مجدد اقدام کند. یریگ یمنسبت به تصم ید،ضرورت اقتضاء نما های کها در محدودهاز آن یکی یا ینطرف
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 سریوجود ندارد و امکان تکرار آن م ریگشده د یمکه باعث اتخاذ تصم یو اوضاع و احوال یطکه شرا یدکه مالک اختراع ادعا نما یـ درصورت ج

آن عمل  یطشرا و یمشده نتوانسته طبق مفاد تصم یینتع یسیونکه توسط کم یشخص ثالث یا یسازمان دولت یدکه ادعا نما ینا یاو  یستن

جازه بردار، اربط و بهرهمقام دستگاه ذی ینباالتر یا یرو پس از استماع اظهارات مالک اختراع، وز یمطرح و بررس یسیونکم درکند، موضوع 

بند، اگر  ینمقرر در ا یط. با احراز شراشودیصادر م یگربردار دبهره یامالک  یبرداری برابرداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهرهبهره

غو را ل یمآن تصم نمایدیم یجابرا ا یماند، بقاء تصماجازه را کسب کرده ینکه ا یاشخاص یدهد حفظ حقوق قانون یصتشخ یسیونکم

 .کندینم

ار وککسب یاآن مجوز را فقط به همراه شرکت  توانیداده شده است، م یبه شخص ثالث یسیونبرداری توسط کمکه اجازه بهره درمواردی

 داد.انتقال  شود،یبرداری مکه اختراع در آن بهره یوکارکسب یااز شرکت  یبه همراه قسمت یا یسیونشده از طرف کم یینشخص تع

 :یستن یرماده، مانع انجام امور ز ینابرداری موضوع ـ اجازه بهره د

 ماده. ینمقررات ا یتبرداری توسط مالک اختراع، با رعاانعقاد قرارداد بهره -۱

 (.۱1توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند )الف( ماده ) یضیبرداری مستمر از حقوق تفوبهره -۲

 ماده. ین( بند )ح( ا۲( و )۱سته طبق اجزاء )صدور اجازه استفاده ناخوا -۹

ز شخص مجاز، ا یا یباشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولت یو سند یلهمراه دل یدبا یسیونبرداری از کمـ درخواست اجازه بهره هـ

 .یدمان یلمعقول و ظرف مدت زمان متعارف تحص یطبرداری را با شرانتوانسته است اجازه بهره یبرداری کرده ولمالک اختراع درخواست بهره

زم نخواهد ال یسیونکم یصدر کشور کالً به تشخ یهقهر یطموارد حصول شرا یا یاز مصالح مل یناش یتبند، در صورت فور ینمراتب ا رعایت

 د.مطلع شو یسیونکم یمفرصت ممکن از تصم ینموارد مالک اختراع در اول یلقب ینبود، مشروط بر آن که در ا

 ت.اس یرانعرضه در بازار ا یاند، براشده یینتع یسیونکه توسط کم یاشخاص ثالث یا یبرداری از اختراع توسط سازمان دولتـ بهره و

است که به منظور استفاده  یزجا یتنها در مورد ها،هادییمهن یفناور ینهبرداری از اختراع در زمدر خصوص بهره یسیونـ اجازه کم ز

دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده  یصربط تشخمقام دستگاه ذی ینباالتر یا یرباشد که وز یمورد در یابوده  یمعمو یرتجاریغ

 است. یررقابتیکننده آن غ دهاستفا یاتوسط مالک 

 قابل صدور است: شودیکه ذکر م یباتیبا ترت یزن یربرداری بدون موافقت مالک، در موارد زـ پروانه بهره ح

اختراع  و یستبرداری نقابل بهره یاختراع ثبت شده قبل یکاختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از  ینامهگواه یککه در  یدرصورت -۱

مالک  به درخواست یصنعت یتقابل توجه باشد، اداره مالک یاقتصاد یتاهم یو دارا یمهم فن یشرفتمؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پ

 .کندیبرداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت، بدون موافقت مالک آن، صادر مبهره وانهپراختراع مؤخر 

به درخواست مالک  یصنعت یتبرداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکبند پروانه بهره ین( ا۱که طبق جزء ) یمواقع در -۲

 .کندیبدون موافقت مالک آن صادر م یزبرداری از اختراع مؤخر را ناختراع مقدم، پروانه بهره

از  یکمربوط به صدور هر  یمبند در تصم ین( ا۲( و )۱برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء )در صورت درخواست صدور پروانه بهره -۹

 .شودیم یینپرداخت، تع طیربط پرداخت شود و شرابه مالک اختراع ذی یدکه با یمذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسب یهاپروانه

برداری طبق جزء ( انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و در صورت صدور پروانه بهره۱برداری طبق جزء )در صورت صدور پروانه بهره -2

 ( انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.۲)

 .باشدیمقرر م ینهه پرداخت هزبرداری بدون موافقت مالک مشروط بدرخواست صدور پروانه بهره -1

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 ۱۱6صفحه                                                                                       حقوق تجارتقوانین خاص ویژه آزمون وکالت / 

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

ماده قابل اعمال  ینبند )ط( ا یز)ب( تا )و( و ن یبند و بندها ین( ا۲( و )۱برداری بدون موافقت مالک، اجزاء )در صورت صدور پروانه بهره -0

 است.

 تهران قابل اعتراض است. یماده، در دادگاه عموم ینا یدر محدوده بندها یسیونکم یماتـ تصم ط

درج من یطاز شرا یکینفع ثابت کند که ذی ی. درصورتیدرا از دادگاه درخواست نما یاختراع ینامهتواند ابطال گواهنفع میهر ذی -۱۸ ماده

حکم  یست،او ن یمقام قانون یمقا یاکه مالک اختراع، مخترع  ینا یانشده است  یت( و بند )ج( آن رعا0ماده )( و صدر 2(، )۲(، )۱در مواد )

ثبت اختراع  یخمربوط که باطل شده است، از تار یاز ادعاها یبخش یاادعا  یااختراع  ینامه. هر گواهشودیاختراع صادر م ینامهاهگو طالاب

مربوط  یآگه ینه،هز یافتو اداره مزبور آن را ثبت و پس از در گرددیابالغ م یصنعت یتدادگاه به اداره مالک یینها ی. رأشودیم یباطل تلق

 .کندیفرصت ممکن منتشر م ینرا در اول نبه آ

ه هفت یکچنانچه مالک اختراع بخواهد از اختراع ثبت شده استفاده کند، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور حداکثر ظرف مهلت ـ  ۱۹ ماده

از اختراع حداکثر ظرف  برداریمذکور در خصوص امکان بهره یها. دستگاهنمایدیربط منعکس مذی یهادستگاه یاموضوع را به دستگاه 

 .نمایدیبرداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و امالک اعالم مرا جهت صدور پروانه بهره یجهمدت دو ماه اظهارنظر نموده و نت

 یصنعت یهادوم ـ طرح فصل

 یبکه ترک یاگونهبدون آن، به یاها و با خطوط، رنگ یبعدها و هرگونه شکل سهرنگ یاخطوط  یبقانون، هرگونه ترک یناز نظر ا -۲۱ ماده

 یجهنت یکبه  یتنها دسترس یطرح صنعت یکاست. در  یدهد، طرح صنعت ییررا تغ یدست یعاز صنا یمحصول یا یفرآورده صنعت یکشکل  یا

 .باشدیقانون نم یناز ا یتمشمول حما ظاهری ییربدون تغ یفن

 است که از طریق انتشار به طور محسـوس یـدجد یزمان یباشد. طرح صنعت یلاص یاو  یدقابل ثبت است که جد یزمان یطرح صنعت -۲۱ ماده

ای نقطه چیثبت در ه یبرحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برا یااظـهارنامه  یمتسـل یخقـبل از تار یگراستفاده به هر نحو د یقاز طر یاو 

قابل اعمال  یزن یصنعت یهاقانون در خصوص طرح ین( ا2ماده )هـ( و بند )و( بند ) یرعموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخ یبرا اناز جه

 است.

اال که ک یکیگراف یر مشخصاتسا همراه نقشه، عکس و شود،یم یمتسل یصنعت یتکه به اداره مالک یاظهارنامه ثبت طرح صنعت -۲۲ ماده

 یخواهد بود. اگر طرح صنعت شود،یها استفاده مآن یبرا یکه طرح صنعت یهایهستند و ذکر نوع فرآورده یدهنده طرح صنعت یلتشک

 نهی. اظهارنامه مشمول هزیدبه همراه اظهارنامه درخواست نما یزاز آن را ن یماکت یا یتواند نمونه واقعمی یت صنعتیبعدی باشد، اداره مالکسه

 دیاظهارنامه با یست،همان طراح ن یکه متقاض یدر بردارنده مشخصات طرح باشد و درموارد یدآن خواهد بود. اظهارنامه با یمتسل یمقرر برا

 .یدثابت نما یثبت طرح صنعت یرا برا یحق بودن متقاضباشد که ذی یبه همراه مدرک

 ل است.قابل اعما یزن یصنعت یهاقانون در خصوص طرح ین( ا۱1( و )۱۱( و بند )ج( مواد )۳(، )1مفاد مواد ) -۲۳ ماده

و  مللیالینب یبندطبقه یکنمود، مشروط بر آن که مربوط به  یمو تسل یداظهارنامه ق یکدر  توانیرا م یچند طرح صنعت یادو -۲۴ ماده

 از اجزاء باشد. یبیترک یامجموعه  یکمربوط به  یا

اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و  یمتسل یخاز تار یثبت طرح صنعت یممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگه -۲۵ ماده

 افتد. یرحق تقدم به تأخ یخحق تقدم شده است از تار یاگر ادعا یا

 .یداست، آن را مسترد نما یبررس یانکه اظهارنامه در جر یتواند تا زمانمی یمتقاض -۲۶ ماده

 خواهد بود: یرز یببه ترت یطرح صنعت یثبت و انتشار آگه ی،بررس -۲۷ ماده

 یاطالعات هیکل یاظهارنامه حاو یم،که در زمان تسل یناست، مشروط بر ا یصنعت یتآن به اداره مالک یمتسل یخاظهارنامه همان تار یخـ تار الف

 سازد. یسررا م یمتضمن طرح صنعت یکاال یکیگراف یشنما ینو همچن یمتقاض ییباشد که شناسا
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مذکور، وفق مقررات  یکه طرح صنعت ینا یزو ن( ۲۲ماده )پس از وصول اظهارنامه، آن را ازنظر مطابقت با مفاد  یصنعت یتـ اداره مالک ب

 .کندیم یبررس باشد،یو مقررات مربوط م( 2و بند )و( ماده )( ۲6مندرج در ماده )

 یرا ثبت و آگه یشده است طرح صنعت یتماده رعا ینموضوع بند )ب( ا یطدهد شرا یصتشخ یصنعت یتکه اداره مالک یـ درصورت ج

 .کندیصورت اظهارنامه را مردود اعالم م ینا یردر غ نمایدیصادر م یثبت آن را به نام متقاض یمربوط را منتشر و گواه

 صورت ینر ا. دشودینمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نم ی،ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعت( ۲1طبق ماده ) یـ هرگاه درخواست د

 یمسلت یخمالک طرح ثبت شده و تار یتمذکور و اطالعات مربوط به هو یانتشار طرح صنعت یرتأخ یحاو یآگه یک ی،صنعت یتاداره مالک

 یتدرخواست شده، اداره مالک یر. پس از انقضاء مدت تأخکندیرا منتشر م یامور ضرور یرمورد درخواست و سا یراظهارنامه و مدت تأخ

انتشار  یرثبت شده در مدت تأخ یطرح صنعت یکراجع به  یبه دعو یدگیثبت شده را منتشر خواهد کرد. رس یطرح صنعت یآگه یصنعت

 شودیاقامه م یاو دعو یهکه عل یمشروط به آن است که اطالعات مندرج در دفاتر ثبت و اطالعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخص یآگه

 ابالغ شده باشد. یبه طور کتب

 است: یرآن به شرح ز یدمدت اعتبار و تمد ی،از ثبت طرح صنعت یحقوق ناش -۲۸ ماده

 ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است. یرانکه در ا یبرداری از هر طرح صنعتـ بهره الف

 .یآن طرح صنعت یم حاوثبت شده عبارت است از: ساخت، فروش و وارد کردن اقال یطرح صنعت یکبرداری از ـ بهره ب

مرتکب  یاماده را انجام دهد  ینکه بدون موافقت او افعال مذکور در بند )ب( ا یشخص یهتواند علثبت شده، می یـ مالک طرح صنعت ج

 .یدنما یرا فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعو یندهشود که عادتاً موجبات تجاوز آ یعمل

 یساله متوالدو دوره پنج یبرا توانیمدت را م یناظهارنامه ثبت آن خواهد بود. ا یمتسل یخپنج سال از تار یـ مدت اعتبار طرح صنعت د

پرداخت  یمهلت شش ماهه برا یک شود،یدوره شروع م یاننمود. پس از انقضاء هر دوره که از پا یدمربوط تمد ینهپس از پرداخت هز یگرد

 در نظر گرفته خواهد شد. یرأخت یمهجر ینو همچن گردیده یدتمد ینههز

ندرج م یطاز شرا یکیثابت کند که  یدصورت با ین. در ایدرا درخواست نما یتواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتنفع میهر ذی -۲۹ ماده

. ستیاو ن یمقام قانون یمقا یاآن طرح  یدآورندهثبت شده پد یبه نام و یکه طرح صنعت یکس یانشده است و  یت( رعا۲۱( و )۲6در مواد )

 .شودیاعمال م یزخصوص ن ین( در ا۱۱ماده ) اخیرمفاد قسمت 

 یتجار یها و نام یعالئم جمع ،سوم ـ عالئم فصل

 عبارتند از: یو نام تجار یعالمت، عالمت جمع -۳۱ ماده

 سازد. یزرا از هم متما یحقوق یا یقیخدمات اشخاص حق یاکه بتواند کاالها  یتیهر نشان قابل رؤ یعنیـ عالمت  الف

 یاتهرگونه خصوص یاشود و بتواند مبدأ و  یدر اظهارنامه ثبت معرف یکه با عنوان عالمت جمع یتیهر نشان قابل رؤ یعنی یـ عالمت جمع ب

 کنندیاستفاده م ینشان تحت نظارت مالک عالمت ثبت شده جمع ینرا که از ا یو حقوق یقیخدمات اشخاص حق یاکاال  یفیتمانند ک یگرد

 سازد. یزمتما

 باشد. یحقوق یا یقیکه معرف و مشخص کننده شخص حق یعنوان یااسم  یعنی یـ نام تجارت ج

 قانون به ثبت رسانده باشد. یناختصاص دارد که آن عالمت را طبق مقررات ا یعالمت به کس یکاز  یحق استفاده انحصار -۳۱ ماده

 :یستل ثبت نقاب یرعالمت در موارد ز -۳۲ ماده

 سازد. یزمتما یگرمؤسسه را از کاالها و خدمات مؤسسه د یکخدمات  یاـ نتواند کاالها  الف
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 اخالق حسنه باشد. یا ینظم عموم یا یشرع ینـ خالف مواز ب

 ها گمراه کند.آن یاتخصوص یاخدمات  یاکاالها  یاییدر مورد مبدأ جغراف یژهرا به و یعموم یا یـ مراکز تجار ج

به کشور،  متعلق ینشان رسم یانام  یکحروف اول  یا ینام اختصار یانام  یا یمملکت یهانشان یرسا یاپرچم،  ی،نشان نظام یدتقل یا ینـ ع د

ت از اجزاء آن عالم یکیموارد مذکور  یااند، بوده شده یستأس المللیینهای بکه تحت کنوانسیون ییهاسازمان یا الدولیینب یهاسازمان

 ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.سازمان ذی یاکشور مربوط  داریتآن که توسط مقام صالح مگرد، باش

خدمات مشابه متعلق به مؤسسه  یاهمان کاالها  یباشد که برا ینام تجار یاعالمت  یکترجمه  یا یهشب یاکنندهبه طرز گمراه یا ینـ ع هـ

 معروف است. یراندر ا یگرید

استفاده از عالمت و مالک عالمت  یانثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً م یرمشابهخدمات غ یآن قبالً برا یهشب یا ینـ ع و

 لطمه وارد سازد. یمعروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک عالمت قبل

دمات همان کاال و خ یحق تقدم برا یدارا یاثبت آن مقدم  یتقاضا یختار یاثبت شده و  یگریباشد که قبالً به نام مالک د یعالمت ینـ ع ز

 شود. یو گمراه یباست که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فر یکاال و خدمات یبرا یاو 

ها درخواست شده و بر اساس آن یکه ثبت عالمت برا یخدمات یااظهارنامه ثبت عالمت به همراه نمونه عالمت و فهرست کاالها  -۳۳ ماده

 یعهده متقاض ثبت عالمت بر هایینه. پرداخت هزشودیم یمتسل یصنعت یتباشد، به اداره مالک المللیینب یبندطبقه یاقابل اجرا  یبندطبقه

 است.

اشد ب یصنعت یتاز مالک یتاحم یبرا یسپار یونحق تقدم به شرح مذکور در کنوانس یکه اظهارنامه دربردارنده ادعا یدرصورت -۳۴ ماده

 .شودیقانون رفتار م ین( ا۳ماده )تقاضا شده است، طبق مفاد  یونسلف او در هر کشور عضو کنوانس یا یکه توسط متقاض

 که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده، آن را مسترد کند. یتواند تا زمانمی یمتقاض -۳۵ ماده

که عالمت را قابل  یو درصورت یقانون بررس ینو مقررات مندرج در ا یطاظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرا ی،صنعت یتاداره مالک -۳۶ ماده

 .کندیمربوط به آن را صادر م یثبت بداند، اجازه انتشار آگه

( و ۹6ماده )اد بند )الف( مف یتبر عدم رعا یاعتراض خود را مبن ی،انتشار آگه یخروز از تار یتواند حداکثر تا سنفع میهر ذی -۳۷ ماده

 صورت: ین. در ایدنما یمتسل یصنعت یتقانون به اداره مالک ین( ا۹۲ماده )

 یتا نظر خود را اعالم کند. متقاض دهدیروز به او مهلت م یستابالغ کرده و ب ینامه را به متقاضرونوشت اعتراض یصنعت یتاداره مالک -۱

 یصورت اظهارنامه و ینا یر. در غفرستدیرا به همراه استدالل مربوط به اداره مذکور م یمتقابل یادداشتخود  یبر تقاضا یددر صورت تأک

 خواهد شد. یتلق همسترد شد

رات و با در نظر گرفتن نظ دهدیمعترض قرار م یاررونوشت آن را در اخت یصنعت یتبفرستد، اداره مالک یمتقابل یادداشت یاگر متقاض -۲

 آن را رد کند. یاکه عالمت را ثبت و  گیردیم یمون تصمقان ینو مواد ا ینطرف

برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار  یو حقوق یازاتاز امت یاظهارنامه و تا زمان ثبت عالمت، متقاض یپس از انتشار آگه -۳۸ ماده

مطرح شود و خوانده ثابت  ییاظهارنامه انجام شده، دعوا یکه پس از آگه یثبت درباره عمل یمتقاض یلههرگاه به وس حالینخواهد بود. باا

 یمقتض میعدم ثبت عالمت تصم یاو در مورد ثبت  یدگیانجام عمل، عالمت، قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رس زمانکند که در 

 .شودیاتخاذ م

ط مربو یشده است عالمت را ثبت کرده و آگه یتقانون رعا نیمندرج در ا یطدهد که شرا یصتشخ یصنعت یتهرگاه اداره مالک -۳۹ ماده

 .نمایدیصادر م یثبت را به نام متقاض ینامهبه ثبت آن را منتشر و گواه

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 ۱۱۹صفحه                                                                                       حقوق تجارتقوانین خاص ویژه آزمون وکالت / 

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 است: یرآن به شرح ز یداز ثبت عالمت، مدت اعتبار و تمد یحقوق ناش -۴۱ ماده

 .باشدیاز مالک عالمت، مشروط به موافقت مالک آن م یرثبت شده باشد، توسط هر شخص غ یرانـ استفاده از هر عالمت که در ا الف

د که شو یکه مرتکب عمل یشخص یااز عالمت استفاده کند و  یکه بدون موافقت و یهر شخص یهتواند علـ مالک عالمت ثبت شده می ب

 ودشیم یشامل موارد استفاده از عالمت حقوق ین. ایدنما یاز ثبت عالمت گردد، در دادگاه اقامه دعو یبه تجاوز به حقوق ناش یعادتاً منته

 .گرددیعموم م یخدمات مشابه، موجب گمراه یاکاال  یشده است و استفاده از آن برا ثبتعالمت  یهکه شب

 رانیبا موافقت او به کشور وارد و در بازار ا یارا که توسط مالک عالمت  یاز ثبت عالمت، اقدامات مربوط به کاالها و خدمات یـ حقوق ناش ج

 .شودیشامل نم گردد،یعرضه م

ه د یمتوال یهادوره یمدت با درخواست مالک آن برا ین. اباشدیاظهارنامه ثبت آن م یمتسل یخـ مدت اعتبار ثبت عالمت ده سال از تار د

با  ،یدتمد ینهپرداخت هز یبرا شود،یدوره شروع م یانشش ماهه که از پا یمهلت ارفاق یکاست.  یدمقرر، قابل تمد ینهساله با پرداخت هز

 .شودیدر نظر گرفته م یر،تأخ یمهپرداخت جر

و ماده ( ۹6ثابت کند مفاد بند )الف( ماده ) یدصورت با ین. در ایدتواند از دادگاه ابطال ثبت عالمت را درخواست نمانفع میهر ذی -2۱ ماده

 فرصت ممکن یندر اول یزمربوط به آن ن یت آن مؤثر است و آگهثب یخعالمت از تار یکنشده است. ابطال ثبت  یتقانون رعا ینا( ۹۲)

که از طرف او مجاز بوده است، آن عالمت  یشخص یلهبه وس یانفع که ثابت کند که مالک عالمت ثبت شده شخصاً د. هر ذیشویمنتشر م

تواند لغو آن را از دادگاه نفع استفاده نکرده است، میدرخواست ذی یخماه قبل از تار یکثبت تا  یخرا حداقل به مدت سه سال کامل از تار

 .شودیمانع استفاده از عالمت شده است، ثبت عالمت لغو نم یهشود قوه قهر ثابتکه  یتقاضا کند. درصورت

عمال است. در اظهارنامه ثبت عالمت قابل ا یزن یقانون در مورد عالئم جمع ین( ا2۱( تا )۹۱(، مواد )2۹ماده و ماده ) ینا یتبا رعا -۴۲ ماده

ثبت شده،  ی. مالک عالمت جمعشودیم یمهضم یزاستفاده از آن ن یطاز ضوابط و شرا یابودن عالمت، نسخه یضمن اشاره به جمع ی،جمع

 ماده مطلع کند. ینمذکور در صدر ا یطدر ضوابط و شرا ییررا از هرگونه تغ یصنعت یتاداره مالک یدبا

برخالف  یاو  یی(، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک عالمت ثبت شده از آن به تنها2۱ماده )عالوه بر موجبات ابطال مذکور در  -۴۳ ماده

 یااستفاده کند  یاز عالمت جمع یبه نحو یا کندیاجازه استفاده از آن را صادر م یا( از آن استفاده کرده و 2۲ماده ) یلضوابط مندرج در ذ

کاال و خدمات مربوط  یگرمشترک د یتهر خصوص یانسبت به مبدأ و  یعموم یا یمراکز تجار یباز آن را بدهد که موجب فر استفادهاجازه 

 .کندیرا باطل م یگردد، دادگاه عالمت جمع

ارائه  کاال و یتو مرغوب یفیتبه طور مؤثر کنترل اجازه دهنده بر ک یداظهارنامه ثبت عالمت با یابرداری از ثبت قرارداد اجازه بهره -۴۴ ماده

برداری هرهقرارداد اجازه ب یرد،که کنترل به طور مؤثر انجام نگ یدرصورت یاصورت  ینا یرکننده را در برداشته باشد. در غخدمات توسط استفاده

 فاقد اعتبار خواهد بود.

 داری باشد.برتواند موضوع قرارداد اجازه بهرهاظهارنامه آن نمی یا یثبت عالمت جمع -۴۵ ماده

 بیموجبات فر یااخالق حسنه باشد و  یا ینظم عموم یا یشرع یناستفاده از آن برخالف مواز یقهطر یا یتکه ماه یعنوان یااسم  -۴۶ ماده

ه ب ینام تجارت یکتواند به عنوان عنوان معرف آن است، نمی یافراهم کند که اسم  یامؤسسه یترا نسبت به ماه یعموم یا یمراکز تجار

 کار رود.

بدون ثبت، در برابر عمل خالف قانون اشخاص  یها حت نام یلقب ینا ی،تجارت یها نام یو مقررات ثبت اجبار ینقوان یتبا رعا -۴۷ ماده

ه هرگون یا ی،عالمت جمع یاعالمت  یا یتوسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارت ی. هرگونه استفاده از نام تجارتشوندیم یتثالث حما

 .شودیم یتلق یرقانونیعموم شود، غ یبها که عرفاً باعث فراستفاده از آن

 یچهارم ـ مقررات عموم فصل
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اظهارنامه  میاز تسل یناش یتحق مالک یا یعالمت جمع یا یثبت عالئم تجار یا یاختراع، ثبت طرح صنعت یتدر مالک ییرهرگونه تغ -۴۸ ماده

سط اظهارنامه، تو یتمالک ییرو جز در مورد تغ رسدیانجام شده و به ثبت م یصنعت یتفع از اداره مالکنهر ذی یمربوط، به درخواست کتب

ثبت  تیدر مالک ییردرخواست مذکور است. تغ یمنسبت به اشخاص ثالث منوط به تسل ییرگونه تغ ینا یر. تأثشودیم یآگه راداره مذکو

خدمات سبب  یاتناسب با هدف کاالها  یا یاتمبدأ، مراحل ساخت، خصوص یت،مانند ماه یکه در موارد یدرصورت یعالمت جمع یاعالمت 

ه اظهارنامه مربوط به آن منوط ب یتمالک یا یعالمت جمع یکثبت  یتدر مالک ییر. هرگونه تغیستمعتبر ن شود،ی عموم یبفر یا یگمراه

 .باشدیرئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م یموافقت قبل

 .یردذصورت پ شود،یاز آن که با نام مزبور شناخته م یبخش یاهمراه با انتقال مؤسسه  یدبا ینام تجار یتدر مالک ییرهرگونه تغ -۴۹ ماده

ها به اداره اظهارنامه مربوط به آن یاعالمت ثبت شده  یاثبت شده،  یصنعت یهابرداری از اختراع و طرحهرگونه قرارداد اجازه بهره -۵۱ ماده

. کندیم یبرداری را ثبت و آگهاجازه بهره یمفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ول ی،صنعت یت. اداره مالکشودیم یمتسل یصنعت یتمالک

 گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است. ینا یرتأث

ت، اس یرانو شاغل در ا یماو که مق یقانون یلباشد، وک یرانخارج از ا یتجارت و یمرکز اصل یا یکه محل اقامت متقاض یدرصورت -۵۱ ماده

 از او اقدامات الزم را انجام دهد. یندگیتواند به نمامی

 هایهیو اتحاد یمعنو یتمالک یدر سازمان جهان یرانا یاسالم یجمهور یندگینما ینو همچن یصنعت یتامور مربوط به مالک یتصد -۵۲ ماده

 ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است.های ذیمربوط به کنوانسیون

بت اسناد سازمان ث یصنعت یتتوسط اداره مالک یزن یطرح صنعت ی،اعم از اختراع، عالمت، عالمت جمع ی،صنعت یتموضوعات مالک یهکل ثبت

 ازاتیو امت هایتاز حما یدر صورت نمایندیو ثبت م یبه موجب قانون اقدام به بررس یگرکه مراجع د ی. در مواردشودیو امالک کشور انجام م

 باشد. یدهبه ثبت رس یصنعت یتها در اداره مالکاختراع آن یا یتکه حسب مورد مالک شوندیمند مقانون بهره ینمذکور در ا

 یو عالئم تجارت یصنعت یهاثبت اختراعات، طرح یبرا یادفاتر جداگانه ین،نو هاییوهبا استفاده از ش یصنعت یتاداره مالک -۵۳ ماده

 .شودیثبت م ،در دفتر ثبت عالئم اییژهدر بخش و ی. عالئم جمعکندیم بینییشپ

 یی،اجرا هنامیینتواند برابـر مقـررات منـدرج در آهمگان بوده و هر شخص می یاطالعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترس -۵۴ ماده

 .یدنما یافتخود را در یازاطالعات مورد ن

 کشور منتشر خواهد کرد. یقانون را در روزنامه رسم ینمذکور در ا هاییآگه یهکل ی،صنعت یتاداره مالک -۵۵ ماده

 اشتباه در هر یااشتباه در اظهارنامه و  ی،اشتباه ادار ی،بردارنسخه یامجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه  یصنعت یتاداره مالک -۵۶ ماده

 کند. یحرا تصح ییاجرا نامهیینآ یاقانون  ینانجام شده طبق ا یاز ثبت ها یک

 نامهینیآ یاقانون  ینکه در ا یمهلت انجام هر اقدام یدبر تمد یمبن یهرگونه درخواست کتب یافتپس از در یصنعت یتاداره مالک -۵۷ ماده

ق نفع طبکار پس از اعالم به اشخاص ذی ین. ایدنما یدتواند آن را تمدموجود می یطشرا یشده است، پس از بررس بینییشآن پ ییاجرا

 .شودیانجام م نامهییندر آ رمقررات مذکو

ا مطالب ت دهدیم یفرصت کاف یردبگ یماو تصم یهعل خواهدیکه م یبه طرف ی،قانون یاراتقبل از اعمال اخت یصنعت یتاداره مالک -۵۸ ماده

 .شودیبا لحاظ اعالم مذکور اتخاذ م یمصورت هرگونه تصم ین. در ایدخود را اعالم نما

 یعموم یهااز دادگاه یشعب خاص یاشعبه  یتآن در صالح ییاجرا نامهیینقانون و آ یناز اجرا ا یبه اختالفات ناش یدگیرس -۵۹ ماده

 یته مالکادار یمات. تصمگرددیم یینتع ییهقانون توسط رئیس قوه قضا ینا یبتصو یخکه حداکثر تا شش ماه بعد از تار باشدیتهران م

از آن،  اطالع او یانفع و به ذی یمابالغ تصم یخظرف دو ماه از تار یدقابل اعتراض است و دادخواست مربوط با نفعذیتوسط اشخاص  یصنعت

 یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس یینتابع مقررات آ یدگی،ساز آراء و نحوه ر یدنظرخواهیگردد. تجد یمبه دادگاه صالح تقد

 است.
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از مالک حقوق  یرغ یکه توسط اشخاص یراندر ا یتیانجام هرگونه فعال یقانون، عبارت است از معنا یننقض حقوق مندرج در ا -۶۱ ماده

قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه  ینا یتمالک حقوق تحت حما. عالوه بر گیردیقانون و بدون موافقت او انجام م ینا یتتحت حما

نتوانسته آن را انجام دهد،  یابه دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده  ینیخواسته مع یکرده است تا برا رخواستاستفاده، از مالک د

د و حکم صادر کن یزحقوق، به جبران خسارت مربوط ن وقوعالیبنقض قر یااز نقض حقوق  یریتواند عالوه بر صدور دستور جلوگدادگاه می

 .یداتخاذ نما قجهت احقاق ح یگرید یمتصم یا

( 2۷ماده )طبق  یا ید( نقض حقوق به شمار آ26( و )۲۱(، )۱1شود که طبق مواد ) یکه با علم و عمد مرتکب عمل یهر شخص -۶۱ ماده

تا  یال( ر۱6٫666٫666) یلیوناز ده م ینقد یشود، مجرم شناخته شده و عالوه بر جبران خسارت به پرداخت جزا یتلق یرقانونیعمل غ

راجع  یمدن ی. در دعواشودیها محکوم مآن یهر دو یاروز تا شش ماه  یکاز نود و  یریحبس تعز یا یال( ر16٫666٫666) یلیونپنجاه م

 ینات ااثب یتمسؤول یر،ز یطفرآورده باشد، در صورت وجود شرا یکبه  یابیدست ینداختراع، فرآکه  یبه نقض حقوق مالک اختراع در مواقع

صورت دادگاه در صورت ارائه اسناد  یننقض حق خواهد بود. در ا یبه عهده خوانده دعو ،ساخته نشده است یندکه فرآورده از طریق آن فرآ

 در نظر خواهد گرفت: یو یو تجار یدیعدم افشاء اسرار تول نقض حق را از جهت یو مدارک، منافع مشروع خوانده دعو

 باشد. یدفرآورده جد -۱

ل معقو یهاتالش رغمیمزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده عل یندوجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآ یاحتمال قو -۲

 .یدنما یینرا که واقعاً استفاده شده، تع یندینتوانسته است فرآ

 یاسالم یکه دولت جمهور یصنعت یتراجع به مالک المللیینقانون با مقررات مندرج در معاهدات ب یندر صورت تعارض مفاد ا -۶۲ ماده

 مقررات معاهدات مذکور مقدم است. پیوندد،یم یاو  یوستهها پبه آن یرانا

های مربوط به ثبت از اجرا مفاد کنوانسیون یناش یاز درآمد ارز (٪16در قانون بودجه ساالنه تامعادل پنجاه درصد ) بینییشبا پ -۶۳ ماده

آن در قانون  فییو ارتقاء ک یصنعت یتاداره مالک یزارتقاء و تجه یبرا گردد،یم یدقانون عا ینا یبتصو یخکه از تار یصنعت یتالمللی مالکبین

احبان ص یازمکلف است ارز مورد ن یرانا یاسالم یجمهور یمرکز بانک ی،صنعت یتاداره مالک ییدیابد. پس از تأساالنه اختصاص می ودجهب

 ینرخ رسم المللی باو مقررات بین هایونمذکور در کنوانس یهاحقوق برابر تعرفه ینالمللی ارا جهت ثبت بین یصنعت یتحقوق مالک یرانیا

 د.ینما ینتأم

ئیس ر یبو به تصو یهتوسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ته یب،تصو یخسال از تار یکقانون ظرف  ینا ییاجرا نامهیینآ -۶۴ماده 

ت عالئم ثب ی،صنعت یهاثبت اختراعات و طرح یهامربوط به اظهارنامه هایینهتعرفه هز یدبا یژهمذکور به و نامهیین. در آرسدیم ییهقوه قضا

 یرانا یاسالم یهای مربوط که جمهورقانون و مفاد کنوانسیون ینا یتبا رعا یددر تمد یرتأخ یمها و جراثبت آن یدو تمد یو عالئم جمع

 .باشدیم یدنظربار قابل تجد یکشود و در صورت لزوم هر سه سال  ییناست، تع یرفتهها را پذدر آن یتعضو

 یندر ا .گیردیقانون قرار م ینا یتکه قبالً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حما یاختراعات و عالئم تجارت -۶۵ ماده

 صورت:

 پرداخت شود. یماندهمدت باق یقانون، برا ینساالنه مقرر در ا هایینههز یدـ در مورد اختراعات با الف

 شود. یبندالمللی مجدداً طبقهبین یبندبر اساس طبقه یدشده و پس از تمد یدموعد مقرر در همان قانون تمد در یدـ عالئم با ب

مربوط  هاینامهیینآن و آ یو اصالحات بعد ۱/2/۱۹۱6قانون، قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب  ینالزم االجرا شدن ا یخز تارا -۶۶ ماده

 .شودیم یبه آن ملغ
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 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران

 با اصالحات اخیر ۱۹/60/۱۹۷6مصوب: 

 

 یبخش تعاون کلی ضوابط و اهداف -فصل اول 

 عبارتست از: یاهداف بخش تعاون - ۱ ماده

 به اشتغال کامل. یدنمنظور رسهمه به یو امکانات کار برا یطشرا ینو تأم یجادا - ۱

 وسایل کار ندارند. یکه قادر بکارند ول یکسان یارقرار دادن وسایل کار در اخت - ۲

 .یهای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعاز تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه یشگیریپ - ۹

 مطلق شدن دولت. یاز کارفرما یریجلوگ - 2

 از حاصل کار خود. یممستق یبرداربهره یقکار و تشو یروین یارو منافع حاصله در اخت یهو سرما یریتقرار گرفتن مد - 1

 .یررم و اضرار به غاز انحصار، احتکار، تو یشگیریپ - 0

 همه مردم. ینب یمشارکت و تعاون عموم یمتوسعه و تحک - ۷

 درآمداقشار متوسط و کم یو توانمندساز یعدالت اجتماع ینکمک به تأم -۱

 یپذیری در اقتصاد ملرقابت یشو افزا یو فناور یو انسان یوری منابع مادو بهره یهای اقتصادبنگاه ییکارآ یارتقا-۳

 تیرعا یاز مراحل رشد عمل یکاقتصاد کشور در هر  یعموم یزیرحاکم بر برنامه یهاضرورت یتبا رعا یدماده با این مذکور اهداف - تبصره

 شود.

 ی،اقتصاد یعموم یزیرحاکم بر برنامه یهاضرورت یتماده با رعا یندولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در ا -۲ تبصره

 .یدلحاظ نما یبودجه سنوات ینتوسعه و قوان یهارا در برنامه یازو منابع موردن یطکشور شرا یو فرهنگ یاجتماع

 .شوندیشناخته م یو به ثبت برسند تعاون یلقانون تشک ینمقررات ا یتهایی که با رعاشرکت - ۲ ماده

مطلق  یکارفرما یاها دخالت در اداره تعاونی یااداره  ینهکه زم یاقانون و در حد مقررات به گونه ینا یتدولت موظف است با رعا - ۳ ماده

 ها قرار دهد.آن یاروزارت تعاون در اخت یالزم را با هماهنگ یالتنموده و امکانات و تسه یهمکار یبا بخش تعاون یایدفراهم نشدن دولت 

 بدهند. یرا به بخش تعاون یتاولو یمساو یطخود در شرا یهاها و پروژهطرح یهای وابسته موظفند در اجراسازمان یهدولت و کل - ۴ ماده

 باشد: یرقانون شامل نکات ز ینمقررات ا یتبا رعا یدها بااز تعاونی یکاساسنامه هر  - ۵ ماده

مقررات مربوط به عضو،  یه،سرما یزانم ی،و نشان یاتعمل یمدت، مرکز اصل یات،هدف، موضوع، نوع، حوزه عمل ی،کلمه تعاون یدبا ق نام

 . یهو کار، انحالل و تصف یمقررات مالارکان،

 باشد.  یرانیا یدها باتعاونی تابعیت - تبصره

اصل عدم تمرکز و تداول ثروت  یتو رعا یتو فرصت اشتغال و نوع فعال یهها به نسبت سرماحداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی - ۶ ماده

 نفر باشد. ۷کمتر از  یددر هر صورت تعداد اعضاء نبا یول رسدیوزارت تعاون م یبکه به تصو شودیم یینتع اینامهینآئ یلهوس به

 .باشندیمستقل م یحقوق یتشخص یدارا یتعاون هاییهها و اتحادشرکت - ۷ ماده
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  عضو -دوم  فصل

قانون بودجه بوده و ملتزم  ینمندرج در ا یطغیردولتی که واجد شرا یحقوق یا یقیاست حق یشخص یهای تعاونعضو در شرکت - ۸ ماده

 باشد. یآن تعاون یاساسنامه قانونو  یبه اهداف بخش تعاون

 .شودیواگذار م یبه نسبت اعضاء شاغل در آن تعاون یهای دولتزا کمکهای اشتغالدر تعاونی - ۱ تبصره

و  یرهمد یأتشاغل مجاز است، اما ه یرهمه آزاد باشد، داشتن عضو غ یبرا یتکه عضو یتدر صور یاهای چند منظورهدر تعاونی - ۲ تبصره

 اعضاء شاغل انتخاب گردد. یاناز م یدبا عاملیرمد

 ها عبارتست از:در تعاونی یتعضو یطشرا - ۹ ماده

 .یرانا یاسالم یجمهور یتتابع - ۱

 و حجر. یقانون یتعدم ممنوع - ۲

 حداقل سهام مقرر در اساسنامه. یدخر - ۹

 .یمقررات اساسنامه تعاون یتو تعهد رعا یتعضو یدرخواست کتب - 2

 مشابه. یدر تعاون یتعدم عضو - 1

 طبق اساسنامه حق نظارت دارند. یامور تعاون یهاعضاء در کل - ۱۱ ماده

 اند عمل کنند.و مقررات تعهد کرده ینکه در حدود قوان هائی یتو مسئول یفاعضاء مکلفند به وظا یهکل - ۱۱ ماده

 آن را منع کرد. توانیو نم یاریستاخت یخروج عضو از تعاون - ۱۲ ماده

 برسانند.  یمراتب را کتباً به اطالع تعاون یدحداقل شش ماه قبل از استعفا با یدهای تولاعضاء متخصص تعاونی - ۱ تبصره

 ملزم به جبران است.  یباشد، و یتعاون یبرا یخروج عضو موجب ضرر که یدر صورت - ۲ تبصره

 :شودیاخراج م یعضو از تعاون یردر موارد ز - ۱۳ ماده

 قانون. ینمقرر در ا یتعضو یطاز شرا یکاز دست دادن هر  - ۱

روز از  ۱1روز و گذشتن  ۱1به فاصله  یرهمد یأتتوسط ه یپس از دو اخطار کتب یتعهدات قانون یرمقررات اساسنامه و سا یتعدم رعا - ۲

 .یعاد یمجمع عموم یباخطار دوم با تصو یختار

ار و اعتب یثیتبه ح که یاعمال یا یدسال آن را جبران نما یکنتواند ظرف مدت  یشود و و یتعاون یماد یانکه موجب ز یارتکاب اعمال - ۹

  .یدناسالم بنما یرقابت یبا تعاون یالطمه وارد کند  یتعاون

 خواهد بود. یمجمع عموم یببازرسان و تصو یا یرهمد یأتاز ه یکهر  یشنهادموارد فوق بنا به پ تشخیص - تبصره

شناخته شده و در صورت  یباشند، عضو تعاون یمقررات تعاون یتو ملتزم به رعا یطکه واجد شرا یدر صورت فوت عضو ورثه و - ۱۴ ماده

 یدر تعاون تیبه ادامه عضو یلکه ما یندبپردازند. اما اگر کتباً اعالم نما یاز تعدد خود را به تعاون یسهم ناش یشالتفاوت افزامابه یستیبا تعدد

 .گرددیلغو م یتنباشند، عضو یطواجد شرا کدامیچه یاو  یستندن

شناخته  یورثه عضو تعاون یربا توافق سا یتعاون یازچند نفر به تعداد مورد ن یا یکباشد،  یتعاون یتاز ظرف بیش ورثه تعداد اگر - تبصره

 . شوندیم
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 حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد یهبه سبب فوت، استعفا، انحالل و اخراج، سهم و کل یتدر صورت لغو عضو - ۱۵ ماده

اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت ورثه یابه او  یبه تعاون یو یو پس از کسر بده شودیم یلتبد یتعاون یونمنعقده محاسبه و به د

 .شدخواهد 

چه مصالحه ممکن نباشد چنان یا یپرداخت شود و تراض یاموال تعاون یناز ع یکه سهم عضو متوف یدورثه تقاضا نما که صورتی در - تبصره

 .گرددیورثه م یممطالبات تسلنگردد آن قسمت از  یبوده و به موجب اخالل و ضرر فاحش به اعضاء و تعاون یقابل واگذار ینع

 سرمایه -سوم  فصل

 .گیردیآن قرار م یاردر اخت یقبل یهسرما یشافزا یا یتعاون یستأس یاست که برا هایییاموال و دارائ یتعاون یهسرما - ۱۶ ماده

و  گیردیقرار م یشرکت تعاون یاراعضاء در اخت یلهوسبه یهسرما 1۱۱حداقل  یااست که تمام  یهاشرکت یهای تعاونشرکت - ۱۷ ماده

 یادبن ی،کشور یاسالم یشوراها ،هاها، شهرداریو وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک یهای دولتها، شرکتها،سازمانوزارتخانه

مشارکت،  یلاز قب یگرهر راه مشروع د یااز راه وام بدون بهره  2۹اصل  ۲بند  یجهت اجرا توانندیم عمومی اینهاده  یرمستضعفان و سا

 یهسرما یشافزا یاو  ینصلح، اقدام به کمک در تأم ی،شرط، فروش اقساط یعب یک،شرط تملمضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به

 .اشندبدون آنکه عضو ب یندنما یهای تعاونشرکت

عقد  در ضمن ینکه با موافقت طرف یظرف مدت شوندیم یکشر یهای تعاونشرکت یسدر تأس یهای دولتکه دستگاه مواردی در - تبصره

 تعلق خواهد گرفت.  یبه تعاون یهبازپرداخت و صد درصد سرما یجدولت به تدر گذارییهخواهد شد سهم سرما یینتعشرکت 

و امثال آن  یخدمات یا یکشاورز یا یصنعت یواحدها ی،اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساس یتبا رعا تواندیدولت م - ۱۸ ماده

 قرار دهد: یرصورت زبه یهای تعاونشرکت یاردارد در اخت یاراست و در اخت یاموال عموم را که

 یقرار دهد و تعاون یتعاون یاروجود داشته باشد در اخت یصورت قانونبه یمادام که تعاون یاصورت حبس موقت مذکور را به یواحدها - ۱

 منافع آن باشد.مالک 

 خواهند داشت. یتاولو یآن تعاون یتداشته باشند، در عضو یطمذکور کارکنان واجد شرا یکه واحدها یدر صورت - ۲

 .یدنما تیافکاال در یاو  ینقد یمزبور ساالنه مبلغ یتوسعه واحدها یا ینگهدار یا یبازساز یاطبق قرارداد بابت استهالک  تواندیدولت م - ۹

 گذارییمتدولت در ق هاییاستس یتدر رعا یالزام یطبه عنوان شرا یامکانات، مقررات یرفوق و سا یواحدها یدر واگذار تواندیدولت م - 2

 .یدنما یینتع ی،منافع عموم ینو تأم یعو توز یدتول یزیربرنامهو 

 افتیبدون بهره در یبانک یاتها طبق قانون عملاست که از بانک هاییبا تعاون یتاولو یدولت یهای مالدر استفاده از وام و کمک - ۱۹ ماده

 باشند. نکرده

 یندنما هیتأد یشتریکه اعضاء سهم ب یدنما یبتصو یبرابر است مگر مجمع عموم یهای تعاونشرکت یهسرما ینسهم اعضاء در تأم - ۲۱ ماده

 .دنماییم یینها تعباشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی یدر حدود یدها باصورت حداقل و حداکثر سهم یناکه در 

اشد ب یو جنس یصورت نقدبه که یو در صورت یهآن تأد یهسوم سرما یککه حداقل  شودیم یلثبت و تشک یوقت یهر تعاون - ۲۱ ماده

 شده باشد.  یمو تسل یمتقو

 .یندنما یهمکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأد تعاونی اعضاء - تبصره

 .ینداواگذار نم یطواجد شرا یدافراد جد یااعضاء و  یرقانون سهم خود را به سا ینمقررات ا یتبا رعا توانندیم یتعاون یاعضا یاعضو  - ۲۲ ماده

ده شرط ش یگرید یبمگر آنکه در قرارداد ترت باشدیسهم آنان م یزانمحدود به م یهای تعاوناعضاء در شرکت یمال یتمسئول - ۲۳ ماده

 باشد. 
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 یبرتمگر آنکه در قرارداد ت باشدیمتعلق به آنان م یهسرما یزانها به متعاونی یهسرما کنندهینتأم یهای عمومدستگاه یتمسئول - تبصره

 شرط شده باشد. یگرید

با  یسهم بخش تعاون در اقتصاد مل یشو افزا یقانون اساس 22و  2۹دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول  - ۲۴ ماده

ها به نیتعاو یفیو ک یگسترش کم یو امکانات الزم را برا یطکشور شرا یاجتماع یها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادضرورت یترعا

 فراهم آورد. ید،نما یفاءا یمؤثر در رشد و توسعه اقتصاد نقش ،بخش ینکه ا یاگونه

قرار  یونتعا یاردولت، وام بدون بهره در اخت ینبا تضم یمنابع بانک یا یابا استفاده از منابع بودجه تواندیمنظور فوق دولت مبه - ۱ تبصره

ها ا آنها بتعاونی یتو تقو یلتشک یاقساط برا یاطور نقد و له بهعاد یمتو امکانات الزم را به ق یلو وسا یرمنقولغ یااموال منقول و  دهد و

ها و وابسته دولت و بانک یها و مؤسسات دولتسهام شرکت یاو  یدبنما یکشرط تملاقدام به عقد اجاره به یااجاره دهد و ها به آن یابفروشد و 

 .یدها منتقل نماتعاونی شده را به یو مصادره و مل

 اریرا در اخت یاعطائ یالتتسه یرها وام و ساآن یتتقو یاها و تعاونی یهسرما یشافزا یاو  گذارییهاند جهت سرماها موظفبانک - ۲ تبصره

ه یقوث ایبه عنوان ضمانت و  شودیم ینتأم یاعطائ یالتتسه یرکه از محل وام و سا هایییهکه سرما یندقرارداد نما توانندیآنان قرار دهند و م

 یهتسو یفروش اموال تعاون یققادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طر یتعاون که یدر صورت یابانک باشد و  رهن در نزد یاو 

 دارند. یتاولو یگرهای داموال تعاونی گونهینا یدکه در خر یدنما

 یمقررات مال یرسود و سا یمو تقس زیان و سود حساب -چهارم  فصل

 :شودیم یمتقس یرز یببه ترت یدر هر سال مال یتعاون هاییهها و اتحادسود خالص شرکت - ۲۵ ماده

 :شودیمنظور م یقانون یرهبه حساب ذخ یتعاون یرهعنوان ذخبه یعاد یمجمع عموم یب( به باال با تصو1۱از حداقل پنج درصد ) - ۱

شرکت  یرسه سال اخ یهچهارم معدل سرما یک یزانمذکور به م یحاصل از درآمدها یرهکه مبلغ کل ذخ یتا زمان یقانون یرهذخ - ۱ تبصره

 است. یباشد الزام یدهنرس

 خود بکار ببرند. یهسرما یشرا جهت افزا یقانون یرهدوم ذخ یکتا حداکثر  توانندیها متعاونی - ۲ تبصره

به حساب مربوط  یعاد یمجمع عموم یبو تصو یرهمد یأته یشنهادبه پ یاطیعنوان اندوخته احتحداکثر پنج درصد از سود خالص به - ۲

 است. یعاد یمجمع عموم یبو نحوه مصرف آن با تصو گرددیممنظور 

 یصتخص یعاد یمجمع عموم یبو تصو یرهمد یأته یشنهادو بازرسان به پ یراناز سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مد یدرصد - 2

 .شودیداده م

 .دگردیم یمتقس شودیم یرفتهضمن عقد پذ یطکه در اساسنامه و شرا یبیسود خالص به ترت یماندهپس از کسر وجوه فوق باق - 1

 یعو توز یدتول هایتعاونی -پنجم  فصل

 یالت،ش ی،ماه یدپرورش و ص ی،پروردام ی،دامدار ی،است که در امور مربوط به کشاورز ییهایشامل تعاون یدهای تولتعاونی - ۲۶ ماده

 .نمایندیم یتفعال هاینا یرو نظا یریو عشا ییو روستا یمعدن، عمران شهرصنعت،

 ها حق تقدم دارند.مربوط به تعاونی هاییتو حما هایتاولو یهدر کل یدتول هایتعاونی - تبصره

و  یکنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عموممصرف یاو  یدیمشاغل تول یازکه ن یهائیعبارتند از تعاون یعهای توزتعاونی - ۲۷ ماده

 .نمایندیم ینتأم یمتهاو ق هاینهکاهش هزبمنظور

و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن  یرو عشا یانروستائ هاییازمندین یرکاال و مسکن و سا ینمربوط به تأم یعتوز هایتعاونی - تبصره

 دارند. یتاولو یعو توز یهمربوط به امور ته هاییتحما یرو سا یو بانک یدولت هاییتحما کاال و یهسهم
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 دهند. یتها اولواند در معامالت خود به تعاونیها موظفو وابسته به دولت و تعاونی یها و مؤسسات دولتشرکت - ۲۸ ماده

 خود بپردازند. یتبه امر صادرات و واردات در موضوع فعال توانندیو مقررات م ینقوان یتقانون با رعا ینموضوع ا هایتعاونی - تبصره

  هاتعاونی ارکان -ششم  فصل

 :باشندیم یرارکان ز یاداره امور خود دارا یبرا یهای تعاونشرکت - ۲۹ ماده

 .یمجمع عموم - ۱

 .یرهمد یأته - ۲

 بازرسان. یابازرس  - ۹

 عمومی مجمع -اول  بخش

 یاز اجتماع اعضا باشد،یم یهای تعاونو نظارت در امور شرکت یممجمع اتخاذ تصم ینقانون باالتر ینکه بر اساس ا یمجمع عموم - ۳۱ ماده

 یاسهم فقط دار یزانو هر عضو بدون در نظر گرفتن م شودیم یلالعاده تشکو فوق یصورت عادها بهآن یاراالختتام یندگاننما یا یتعاون

 .ترأی اس یک

که در  یهای عمومو سازمان یکشور یاسالم یها، شوراهابانک ی،های دولتها و شرکتاز دستگاه یکهر  یهای تعاوندر شرکت - ۱ تبصره

 یأتو ه یو شرکت در جلسات مجمع عموم یدر تعاون ینظارت و بازرس یبرا اییندهنما توانندیاند مکرده گذارییهسرما یامشارکت  یتعاون

 ناظر داشته باشند. به عنوان یرهمد

 یاعتبار و کمک مال کنندهینمنعقده با منابع تأم یشروط و قراردادها یرکه مغا یاز اساسنامه تعاون یمواد ییرتغ یاانحالل، ادغام  - ۲ تبصره

 و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود. گذارییهامکانات مختلف و سرما و

 .نمایندیم یتعاون یسمربوط که اقدام به تأس یدر تعاون یتعضو یطاز افراد واجد شرا یابارتست از عدهمؤسس ع یأته - ۳۱ ماده

 مؤسس عبارتست از: یأته یفوظا - ۳۲ ماده

 اساسنامه طبق قانون و مقررات. یشنهادو پ یهته - ۱

 .یطافراد واجد شرا یتدعوت به عضو - ۲

 .یعاد یمجمع عموم یفوظا یرو سا یرهمد یأته یینو ثبت اساسنامه و تع یبجهت تصو یعاد یمجمع عموم یناول یلتشک - ۹

 .یابدیمؤسس خاتمه م یأته یفوظا یرهمد یأته یینو تع یعاد یمجمع عموم یجلسه رسم یناول یلپس از تشک - ۱ تبصره

 یدر همان جلسه تقاضا توانندیدر مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند م یعاد یجلسه مجمع عموم ینکه با مصوبه اول یاعضائ - ۲ تبصره

 .یرندخود را پس بگ یتعضو

 . باشدیم یعاد یمجمع عموم ینبا حداقل دو سوم اعضاء اول یاساسنامه تعاون یبتصو - ۳ تبصره

. در موارد شودیم یلخود تشک یقانون یفهجهت انجام وظ یسال مال یانبار پس از پا یک یحداقل سال یعاد یمجمع عموم - ۳۳ ماده

 داد. یلالعاده تشکرا به صورت فوق یعاد یمجمع عموم توانیدر هر موقع سال م یضرور

و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در  یابدیم یتاعضاء رسم یتدر نوبت اول با حضور اکثر یعاد یجلسات مجمع عموم - ۱ تبصره

 خواهد بود. یدوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمنوبت 
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ها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف هایی که تعداد اعضاء آنشرکت یاو  یفرا استان یهای تعاونشرکت یمجامع عموم - ۲ تبصره

مختلف  یهادر حوزه یاعضاء تعاون یندگاننما یا یندهبرگزار گردد. در مرحله اول نما یادو مرحله به صورت توانندیم باشندیمکشور پراکنده 

 یا دهینانتخاب نما یخواهد شد. چگونگ یلمنتخب اعضاء تشک یندگانبا حضور نما یو در مرحله دوم، مجمع عموم یینشرکت تع لیتفعا

خواهد بود که از  یبر اساس دستورالعمل یها در مرحله دوم مجمع عمومو نحوه اعمال رأی آن یاراتدر مرحله اول و حدود اخت یندگاننما

 .گرددیوزارت تعاون ابالغ م یسو

 ایهیرمد یأتکه ه ی. در صورتشودیم یهخواهد بود که توسط وزارت تعاون ته اینامهیینمطابق با آ یمجمع عموم یلنحوه تشک - ۳ تبصره

اقدام خواهد  یمجمع عموم یالعاده مبادرت نکند وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزارفوق یا یعاد یمجمع عموم یلشکدر موعد مقرر به ت

 نمود.

قابل اثبات  یهاروش یگرد یا یپست سفارش یراالنتشار،کث یهاروزنامه یقها از طرآن یماتو اعالم تصم یدعوت از مجامع عموم -۴ تبصره

 .یردشده در اساسنامه صورت گ ینیب یشپ

 است: یربه شرح ز یعاد یمجمع عموم یاراتو اخت یفوظا - ۳۴ ماده

 بازرسان. یاو بازرس  یرهمد یأتانتخاب ه - ۱

 ایپس از قرائت گزارش بازرس  یرهمد یأته یمال یهاگزارش یرو سا یاندرباره ترازنامه و حساب سود و ز یمیو اتخاذ تصم یدگیرس - ۲

 بازرسان.

به  یمال یاتعمل یرو سا یدرخواست یهاو اعتبارات و وام گذارییهو سرما یبودجه جار یبو تصو یو برنامه تعاون یخط مش یینتع - ۹

 .یرهمد یأته یشنهادپ

 و مقررات. یندر حدود قوان یهکاهش سرما یاو  یشنسبت به افزا یماتخاذ تصم - 2

 آن طبق اساسنامه. یماخت سود و مازاد درآمد و تقسو پرد یرنسبت به ذخا یماخذ تصم - 1

 .یتعاون یداخل یهامقررات و دستورالعمل یبتصو - 0

 .دهدیقرار م یو مقررات بر عهده مجمع عموم ینکه قوان یفیوظا یرسا - ۷

 شرکت هاییدرج آگه یبرا یراالنتشارروزنامه کث یینتع - ۱ بند

ساالنه  یتحق عضو یاسهام و  یزانتعاون و م یهاو اتاق هایهها و اتحاددر شرکت یشرکت تعاون یتدر مورد عضو یماتخاذ تصم - ۳ بند

 قانون. ینمقرر در ا ینموازبر اساس  یپرداخت

 یقبول استعفا یانسبت به عزل  گیرییمقانون(. تصم یندر حدود امواد در اساسنامه ) ییرمنظور تغالعاده بهفوق یمجمع عموم - ۳۵ ماده

 .گرددیم یلتشک یادغام تعاون یاو انحالل  مدیرهیأت ه

 یازرس با یاو  یرهمد یأتمطلق اعضاء ه یتاکثر یاو  یسوم اعضاء تعاون یکحداقل  یکتب یالعاده بنا به تقاضافوق یمجمع عموم - ۱ تبصره

 نشود، بار دوم با نصف یلتشک با دو سوم اعضاءبار اول  ی که. در صورتشودیم یلبازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشک

 .یافتخواهد  یتخواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسم سمیتر یکبعالوه 

وزارت تعاون  ید،العاده اقدام ننمافوق یمجمع عموم یلماه نسبت به تشک یکظرف مدت حداکثر  یرهمد یأته ی کهدر صورت - ۲ تبصره

 .نمایدیاقدام م یمجمع عموم یلتشکنسبت به 

 یرهمد هیأت -دوم  بخش

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 ۱۲۲صفحه                                                                                       حقوق تجارتقوانین خاص ویژه آزمون وکالت / 

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

چهار نفر عضو  یاو دو، سه  یهفت نفر عضو اصل یامرکب از سه، پنج  اییرهمد یأتطبق اساسنامه بر عهده ه ی،اداره امور تعاون -۳۶ ماده

و  دآیینوبت به عمل م یکدر  البدلیو عل یاصل ی. انتخاب اعضاشوندیمدت سه سال انتخاب م یاعضاء برا یناست که از ب البدلیعل

ا انتخاب ب یاز دو دوره متوال یش. انتخاب بشوندیمحسوب م البدلیعل یاعضا یببه ترت یاصل یآراء بعد از اعضا ینسب یتدارندگان اکثر

 بالمانع است. یحاضر در مجمع عموم یحداقل دو سوم اعضا

و نفر د یا یکو  یسنفر را به عنوان نائب رئ یک یره،مد یأته یسنفر را به عنوان رئ یکخود  یانجلسه از م یندر اول یرهمد یأته -۱ تبصره

 .کندیانتخاب م یرا به عنوان منش

 یااز اعض یکی، شودیم یینکه در اساسنامه تع یمکرر به نحو یرموجهغ یبتغ یاو  یقانون یتدر صورت استعفا، فوت، ممنوع -۲ تبصره

 .گرددیم یرهمد یأتدر ه یو ینمدت مقرر، جانش یهبق یبرا یشتراء بآر یببه ترت البدلیعل

از محل  یرهمد یأتکه عضو ه ی. در صورتیندنما یافتدر یاحقوق و مزا یمجمع عموم یببا تصو توانندیم یرهمد یأته یاعضا -۳ تبصره

 و پاداش یرهمد یأته یایحداقل و حداکثر حقوق و مزا. کندیم یافتمربوط صرفاً حق جلسه و پاداش در یدر تعاون گیردیحقوق م یگرید

 .رسدیم یمجمع عموم ییداست که به تأ یبه موجب دستورالعمل اءآنان و موارد استثن

 :باشدیم یربه شرح ز یرهمد یأته یاراتو اخت یفوظا - ۳۷ ماده

 العاده(.فوق - یعاد) یدعوت مجمع عموم - ۱

 مقررات مربوط. یرو سا یمجمع عموم یماتاساسنامه و تصم یاجرا - ۲

 .یبه مجمع عموم یرعاملحقوق مد یزانم یشنهادو پ یو یاتو نظارت بر عمل یرعاملمد ینصب و عزل و قبول استعفا - ۹

 .یرهمد یأتاز اعضاء ه یکهر  یاستعفا یافتو در یکدیگرنسبت به انتقال سهم اعضاء به  یمو اخذ تصم یتقبول درخواست عضو - 2

به  یو ترازنامه تعاون یبه موقع گزارش مال یمبازرسان و تسل یاها و ارائه به بازرس به حساب یدگیو رس یتعاون یظارت بر مخارج جارن - 1

 .یعموم مجمع

 .یمجهت اتخاذ تصم یو ارائه آن به مجمع عموم یشنهاداتپ یرها و بودجه و ساها و برنامهطرح یمو تنظ یهته - 0

 ها مشارکت دارد.در آن یکه تعاون هایییهها و اتحادشرکت یحضور در جلسات مجامع عموم یبرا یتعاون یاعضا یناز ب یندهنما یینتع - ۷

 .یبتصو یبرا یآن به مجمع عموم یمو تقد یتعاون یداخل یهادستورالعمل یمو تنظ یهته - ۱

 .یلها با حق توکسازمان یرو سا یها و مراجع قانوندر دادگاه یلوک یاو  یندهنما یینتع - ۳

 .یقراردادها و اسناد تعهدآور تعاون ی( برایرعاملاتفاق مدبه یرهمد یأتدو نفر از اعضاء ه یا یکمجاز ) یصاحبان امضا یو معرف یینتع - ۱6

منفرداً  یأت،ه یاراتحق ندارد از اخت یرهمد یأته یاز اعضا یکیچو ه دهدیانجام م یصورت جمعخود را به یفوظا یرهمد هیأت - تبصره

 داشته باشد. یرهمد یأتاز طرف ه یکتب یندگینما یااستفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت 

 .یدنما یضسه چهارم آراء به مدیرعامل تفو یتخود را با اکثر یاراتاز اخت یقسمت تواندیم یرهمد هیأت

 باشند: یرز یطواجد شرا یدو بازرسان با یرعاملمد یسه،رئ یأته یره،مد یأته یاعضا -۳۸ ماده

 شرط وثاقت و امانت( ی،شناخته شده در قانون اساس ینید هاییتمتشکل از اقل هاییو تعهد به اسالم )در تعاون یمانا -۱

 و محجور نبودن ینداشتن منع قانون -۲

 به جعل اسناد یتکشور و عدم محکوم یتامن یههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علدر گروه یتعدم عضو -۹
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به  یو ورشکستگ یدر اموال دولت یرقانونیتصرف غ یس،در امانت، تدل یانتخ ی،برداربه ارتشاء، اختالس، کاله یتعدم سابقه محکوم -2

 یرتقص

 یأتدر ه یتال سابقه عضوماده، داشتن حداقل سه س ینمذکور در ا یطتعاون عالوه بر شرا یهااتاق یسهرئ یأتدر ه یتعضو یبرا -تبصره

 است. یها در بخش تعاون الزامو اتاق هایهها، اتحادشرکت یکل و بازرس یردب یری،عامل، دب یریتمد یا یرهمد

فرد واجد  یره،مد یأتو ه یمجمع عموم یماتتصم یاداره امور و اجرا یمکلف است بالفاصله بعد از انتخاب، برا یرهمد یأته -۳۹ ماده

 یانتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفا یرعاملمدت سه سال به عنوان مد یخارج از آن برا یاو  یتعاون یاعضا ینرا از ب یطیشرا

و انتخاب مجدد  باشدیم یرهمد یأتبر عهده ه یو یایحقوق و مزا یزانو م یفوظا یارات،حدود اخت یینو تع عملکردو نظارت بر  یرعاملمد

 بالمانع است. یرعاملمد

 بازرسی -سوم  بخش

انتخاب مجدد  کند،یانتخاب م یسال مال یکمدت  یو برا یحقوق یا یقیرا اعم از اشخاص حق یبازرسان یابازرس  ی،مجمع عموم - ۴۱ ماده

 آنان بالمانع است.

ازرسان ب یامکلف است ظرف ده روز بازرس  یرهمد یأته ی،بازرسان اصل یابازرس  یاستعفا یاو  یقانون یتممنوع یادر صورت فوت  - ۱ تبصره

 .یدمدت دعوت نما یهبق یآراء برا یتاولو یبرا به ترت البدلیعل

 .گرددیم یینتع یمجمع عموم یببازرسان با تصو یاالزحمه و پاداش بازرس حق - ۲ تبصره

 است: یربه شرح ز یبازرسان تعاون یابازرس  یفوظا - ۴۱ ماده

 یهاو مقررات و دستورالعمل ینو معامالت انجام شده با اساسنامه و قوان یاتو عمل ینظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاون - ۱

 مربوطه.

ت و گزارشا یشنهادیبودجه پ یان،عملکرد و سود و ز یهاترازنامه و حساب یلاز قب یمال یهاها، دفاتر، اسناد، صورتبه حساب یدگیرس - ۲

 .یبه مجمع عموم مدیرهیأت ه

 .ربطیو مراجع ذ یاعضاء و ارائه گزارش به مجمع عموم یاتبه شکا یدگیرس - ۹

 رفع نقص. یو مدیرعامل و تقاضا یرهمد یأتبه ه یتخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاون یتذکر کتب - 2

 .ربطیشرکت و مراجع ذ یبه مجمع عموم یدگیرس یجهو گزارش نت یحسابرس یهابه گزارش یدگیو رس ینظارت بر انجام حسابرس -1

رکت ش یرهمد یأتبدون حق رأی در جلسات ه توانندیم یرا نداشته ول یدر اداره امور تعاون یمبازرسان حق دخالت مستق یا بازرس - تبصره

 اظهار دارند. یتعاون یکنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جار

ه شده و ب یمحوله مرتکب تخلف یفمدیرعامل در انجام وظا یاو  یرهمد یأتدهند که ه یصاز بازرسان تشخ یککه هر یدر صورت - ۴۲ ماده

 .یندبه گزارش خود را بنما یدگیمجمع جهت رس یبرگزار یتقاضا یرهمد یأتمکلفند از ه دهندیاثر نم یبآنان ترتتذکرات 

العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و فوق یمجمع عموم یلدرخواست تشک یافتدر یخماه از تار یکظرف مدت  یرهمد هیأت اگر - تبصره

 .یدالعاده اقدام نمافوق یمجمع عموم یلو تشک یبا اطالع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگه تواندیبازرس م یدآن ننما یبرگزار

 یتعاون اتحادیه -هفتم  فصل

قاصد از م یقسمت یاتمام و  ینتأم یها واحد است براآن یتکه موضوع فعال هایییها و تعاونشرکت یتبا عضو یتعاون هاییهاتحاد - ۴۳ ماده

 :گرددیم یلتشک یرز
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 و اطالعات یو تخصص یو فن یعضو و باال بردن سطح علم هاییمربوط به امور تعاون به تعاون یغاتیو تبل یو فرهنگ یارائه خدمات آموزش - ۱

 .یتعاون یماتها و گسترش تعلاعضاء آن یازمورد ن

آمار و اطالعات و گزارشات  یآورهای عضو و کمک به جمعتعاونی یازموضوعات مورد ن یرامونپ یو مطالعات یقاتیارائه خدمات تحق - ۲

 به آنان و وزارت تعاون. یو اجتماع یاقتصاد

 خود. یتهای موضوع فعالو حفاظت و توسعه تعاونی یو حسن اداره امور و هماهنگ یدهکمک به سازمان - ۹

 .یو خارج یارتباطات داخل یرها و مردم و دولت و ساآن ینها و بتعاونی ینمتقابل ب یارتباط و همکار یکمک به برقرار - 2

 هاییتفعال یره و ساالحسنقرض یهاصندوق یلتشک ی،اعتبار ی،تجار ی،بازرس ی،حسابرس ی،حسابدار ی،مال ی،ارائه خدمات ادار - 1

 های عضو.تعاونی یازمورد ن یاقتصاد

 های عضو.و فروش و صادرات و واردات تعاونی یدو خر یابیمشترک و بازار یازهاین ینتأم - 0

 یالتتسه یرو سا ییو راهنما یاآنان، خدمات مشاوره یازامور مورد ن یهقبول وکالت اعضاء در کل ی،حقوق ی،تخصص ی،ارائه خدمات فن - ۷

 ها.تعاونی یازنمورد 

 .ربطیذ یبه مراجع قانون ینمتخلف یو مقررات مربوط و معرف ینقوان یتخود به رعا یتهای موضوع فعالنظارت بر التزام تعاونی - ۱

 ها.و صلح اعضاء تعاونی یصورت کدخدا منشها بهدر محدوده امور مربوط به تعاونی یحل اختالف و داور - ۳

 محروم نخواهند بود. ینباشند از حقوق قانون یهکه عضو اتحاد هایییو تعاون یاریستاخت یتعاون یهدر اتحاد یتعضو - ۱ تبصره

 .گرددیم یلتشک یهاتحاد یکدر هر شهرستان فقط  یتعاون یتهر موضوع فعال یبرا - ۲ تبصره

استفاده از خدمات  یزانو م یبه تناسب تعداد اعضاء تعاونهای عضو )از محل پرداخت سهم تعاونی یتعاون هاییهاتحاد یهسرما - ۴۴ ماده

هر  و گرددیم ینتأم هایافتدر یرو سا یتسهم آنان و پرداخت حق عضو یشافزا یقاز طر یهاتحاد یهسرما یشو افزا شودیم ینتأم(یهاتحاد

 خواهد بود. یهاتحاد یمجمع عموم یدو سوم اعضا یبکاهش آن با تصو یا یشافزا یا یهسرمام درباره یگونه تصم

 است: یرارکان ز یدارا یتعاون یههر اتحاد - ۴۵ ماده

 .یمجمع عموم - ۱

 .یرهمد یأته - ۲

 .یبازرس یأته - ۹

 یر. ساباشدیرأی م یک یدارا یو هر تعاون شودیم یلهای عضو تشکتعاونی یندگاناز نما یتعاون هاییهاتحاد یمجمع عموم - ۴۶ ماده

 است که در بخش اول فصل ششم آمده است. یبیبه همان ترت یمربوط به مجمع عموم مقررات

 یاونهر تع یندگانبه هم نباشد تعداد نما یکنزد یهها با اتحادو حجم معامالت آن یهعضو اتحاد یتعاون یکه تعداد اعضا مواردی در - تبصره

ن ابالغ که توسط وزارت تعاو یاند مطابق دستورالعملداشته یهکه با اتحاد یاز اعضاء و حجم معامالت یبیها و با ترکآن یتعداد اعضابه نسبت 

 خواهد بود. گرددمی

هرحال از هر و به شوندیانتخاب م یمجمع عموم یبهای عضو و تصوتعاونی یشنهادبه پ یتعاون هاییهاتحاد یرهمد یأتاعضاء ه - ۴۷ ماده

 نخواهد بود. یرهمد یأتنفر عضو در ه یکاز  یشب یتعاون
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اجرا  یزن یتعاون هاییهدر مورد اتحاد یرعامل،و مد یرهمد یأته یاراتو اخت یفقانون درباره انتخابات، وظا ینضوابط و مقررات ا -۴۸ ماده

 .شودیم

. گردندیم یینتع یهاتحاد یمجمع عموم یلهوسبه یأته ینا یاست. اعضا یتعاون یهاتحاد یو بازرس یمأمور حسابرس یبازرس یأته - ۵۱ ماده

مقررات مربوط به بخش سوم فصل  یرو سا یاراتو اخت یفبرسد. وظا یأته یمطلق اعضا یتاکثر یببه تصو یدبا یبازرس یأته گزارشات

 است. یمجر یزن رسیباز یأتششم در مورد ه

 یرسباز یفوظا یهاتحاد یمجمع عموم یبهای عضو و تصوتعاونی یمجمع عموم یبنا به تقاضا توانندیم هایهاتحاد یبازرس هیأت - تبصره

 انجام دهد. یزهای عضو را نتعاونی

 هاو ثبت تعاونی تشکیل -هشتم  فصل

خص مش یاجرائ نامهینکه در آئ یفیتیآن به ک یبطرح و تصو یهقانون پس از ته ینا یتبا رعا یتعاون هاییهها و اتحادشرکت - ۵۱ ماده

 و ثبت ارائه دهند: یلتشک یرا برا یرمدارک ز یدبا خواهد شد

 منتخب و بازرسان. یرهمد یأتاعضاء و ه یو اسام یمجمع عموم ینمجمع مؤسس و اول یلجلسه تشکصورت - ۱

 .یاساسنامه مصوب مجمع عموم - ۲

 ثبت. یدرخواست کتب - ۹

 و ارائه مجوز وزارت تعاون. یشنهادیطرح پ - 2

 .یهسرما یهالتأدپرداخت مقدر الزم یدرس - 1

 .۹۲ماده  ۲مدارک دعوت موضوع بند  - 0

 .ینداقدام نما یمقرر نسبت به ثبت تعاون یفاتمکلفند با انجام تشر یپس از اعالم قبول یرهمد یأته اولین - تبصره

 .یدها نمااسناد و مدارک الزم اقدام به ثبت تعاونی یافتها موظف است پس از دراداره ثبت شرکت - ۵۲ ماده

 تصفیه و انحالل ادغام، -نهم  فصل

 ادغام -اول  بخش

 گریکدیقانون با  ینا یاجرائ نامهینالعاده و طبق مقررات آئفوق یمجامع عموم یبدر صورت تصو توانندیم یهای تعاونشرکت - ۵۳ ماده

 شوند.ادغام 

ت ثب یحداکثر ظرف مدت دو هفته برا یدهای ادغام شده منظم به مدارک مربوط باالعاده تعاونیفوق یمع عموممجاجلسات صورت - تبصره

 اعضاء و بستانکاران برسد. یهبه اطالع کل یماتشده و خالصه تصم یمها تسلثبت شرکتبه اداره 

 یهدوم انحالل و تصف بخش

 :شوندیمنحل م یردر موارد ز یتعاون هاییهها و اتحادشرکت - ۵۴ ماده

 العاده.فوق یمجمع عموم یمتصم - ۱

 باشد. یدهماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرس ۹حداکثر ظرف مدت  ی کهکاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورت - ۲
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رده نک یدمدت را تمد یشده باشد و مجمع عموم ییندر اساسنامه مدت تع ی کهشده در اساسنامه مربوط در صورت یینمدت تع یانقضا - ۹

 باشد.

 سال بدون عذر موجه. یکاز  یشب یتتوقف فعال - 2

 مربوط. نامهینوزارت تعاون بر طبق آئ یلهدر سال به وس یبار اخطار کتب ۹و مقررات مربوط پس از  ینقوان یتعدم رعا - 1

 مربوط. ینطبق قوان یورشکستگ - 0

 .گیردیطبق قانون تجارت صورت م یهپس از اعالم انحالل و ثبت بالفاصله آن در اداره ثبت محل، تصف - ۱ تبصره

 .یدنمایرا به اداره ثبت محل اعالم م یمربوط انحالل تعاون نامهیندوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بالفاصله طبق آئ یدر بندها - ۲ تبصره

 .باشدیم یدگیو رس یتدر دادگاه صالح قابل شکا 1و  2 یمورد بندها اعالم نظر وزارت تعاون در - ۳ تبصره

 مسترد شود. یدقرار گرفته با انحالل آن با یتعاون یاردر اخت یدولت یکه از منابع عموم یاموال یهکل - ۴ تبصره

امور  یهماه سه نفر جهت تصف یکبدهد، ظرف  یوزارت تعاون رأی به انحالل تعاون یاالعاده فوق یکه مجمع عموم یدر صورت - ۵۵ ماده

 .ندیاقدام نما یامور تعاون یهمربوط نسبت به تصف نامهینخواهند شد تا بر طبق قانون و آئ یانتخاب و به اداره ثبت محل معرف تعاون

 یاز منابع عموم یازاتو امتو اموال  یهکه در برابر اخذ سرما یبه تعهدات یدمنحل گردد، قبل از انحالل با یهر تعاون ی کهدر صورت - ۵۶ ماده

 .یدسپرده است عمل نما یها و شهردارو بانک یو دولت

 تعاون اتاق -دهم  فصل

 :گرددیم یلتشک یرانتعاون شهرستان، استان و ا یهااتاق یرمقاصد ز ینبه منظور تأم -۵۷ ماده

در ارتباط با بخش  یرانا یاسالم یجمهور یو معادن و کشاورز یعو صنا یاتاق بازرگان هاییتو مسؤول یاراتو اخت یفوظا یهانجام کل -۱

 یتعاون

 کشور یو اجتماع یاقتصاد یشرفتپ یدر راستا یتوسعه بخش تعاون یبرا یزیرمشارکت در برنامه -۲

 مورد لزوم یاتو انتشار کتب و نشر یتعاون یهااصول و ارزش یتو آموزش تعاون جهت اعضاء و تقو یجو ترو یارائه خدمات فرهنگ -۹

 مرتبط هاییتو فعال یدر جهت توسعه بخش تعاون یبا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یهمکار -2

 هاآن ینب یو همکار یهماهنگ یجادو ا هایتعاون ینب یوندارتباط و پ یبرقرار -1

در  یدو فعاالن اقتصا هایکشور و تعاون یتصاداق یهابخش یردر سا یو فعاالن اقتصاد یرانا یبخش تعاون ینب یوندارتباط و پ یبرقرار -0

 کشورها یرسا

 یو بازرگان یادار ی،مال ی،حقوق ی،ها در امور فنآن ییو راهنما هایتعاون یکمک به توانمندساز -۷

 هاآن هاییازمندین ینو تأم هایصدور محصوالت تعاون یالزم برا یطفراهم آوردن شرا -۱

 هدف یدر کشورها یمراکز تجار یجادو ا یو خارج یداخل هاییشگاهنما یبرگزار -۳

 المللیینو ب یداخل یهامجامع، شوراها و سازمان یهتعاون و کل المللیینب یهدر اتحاد یرانا یبخش تعاون یردولتیغ یندگینما -۱6

در  گذارییهجهت سرما یخارج و یداخل گذارانیهسرما یبو ترغ یقو تشو هایدر تعاون یو کمک به توسعه مشارکت مردم یسامانده -۱۱

 یبخش تعاون

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 ۱۲۷صفحه                                                                                       حقوق تجارتقوانین خاص ویژه آزمون وکالت / 

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 هایتعاون یتمرتبط با امور و فعال یهاو بخش هانامهیبها، تصوطرح یح،مراجع راجع به لوا یرگانه و ساسه یبه قوا یارائه نظر مشورت -۱۲

 هایانواع تعاون یتدرباره نحوه فعال یکاربرد یهاو پژوهش یقاتانجام تحق -۱۹

 یقوقهر شخص ح ینب یزو ن یو حقوق یقیاشخاص حق یربا سا یاو  یکدیگربا  یبخش تعاون یاشخاص حقوق ینب یادر امور حرفه یداور -۱2

 اتاق یمرکز داور یقاز طر یشبا اعضا یبخش تعاون

 اتاق هاییتو فعال یفبه منظور انجام وظا یو اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصاد یجادا -۱1

 مقررات مربوط یتبا رعا یبخش تعاون یاشخاص حقوق یبرا یو کارت بازرگان یتوصدور کارت عض -۱0

ها در آن هاییهو اتحاد یزراع یسهام یی،روستا یدیتول ی،و کشاورز ییروستا هاییحضور تعاون ی( ناف۱6( و )0) یمفاد بندها -۱ تبصره

 .یستها مطابق مقررات موجود نآن مابینیف یحل اختالف و داور ینمرتبط و همچن المللیینو ب یداخل یهامجامع، شوراها و سازمان

اتاق  انیندگنما یمجمع عموم یباست که به تصو اینامهیینتعاون استان و شهرستان بر اساس آ یهااتاق یتو فعال یلنحوه تشک -۲ تبصره

 .رسدیم یرانتعاون ا

های دستگاه یرو سا یو تعاون، کار و رفاه اجتماع یصنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورز یی،و دارا یامور اقتصاد یهاوزارتخانه -۳ تبصره

 به عمل آورند. هایالزم را جهت صادرات کاال و خدمات تعاون هاییموظفند همکار ربطیذ یاجرائ

 است. ریپذاتاق تعاون امکان یقفقط از طر یبخش تعاون یاشخاص حقوق یبرا یصدور کارت بازرگان -۴ تبصره

 است. یرپذوزارت امور خارجه امکان ییدبا تأ یخارج یدر مورد ثبت شعب اتاق در کشورها یماتخاذ تصم -۵ تبصره

. رسدیم یراناتاق تعاون ا یمجمع عموم یباست که به تصو اینامهییناتاق تعاون بر اساس آ یمرکز داور یتو فعال یلنحوه تشک -۶ تبصره

 درج شود. یتعاون یدر اساسنامه همه اشخاص حقوق یداتاق تعاون با یارجاع به داور

 ارکان هر اتاق تعاون عبارتست از: - ۵۸ ماده

 .یندگانمجمع نما - ۱

 .یسهرئ یأته - ۲

 .یبازرس یأته - ۹

 یهد اتحادمشابه فاق یتبا فعال هایتعاونی یندگاننما یزو ن هایهاتحاد یندگاناتاق تعاون شهرستان متشکل از نما یندگانمجمع نما - ۵۹ ماده

 استان و یهاشهرستان یتعاون یهااتاق یسهرئ یأته یاتاق تعاون استان متشکل از رؤسا یندگانبا حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نما

 یاتاق تعاون مرکز یندگانبا حوزه عمل استان و مجمع نما هاییهاتحاد یندگانفاقد اتاق تعاون و نما یهاشهرستان هاییهاتحاد یندگاننما

 باشدیم یسراسر هاییهاتحاد یندگانفاقد اتاق تعاون استان و نما یاستان هاییهاتحاد یندگانها و نماتعاون استان یهااتاق یمتشکل از رؤسا

 .گردندیمدت سه سال انتخاب م یکه برا

 عبارت است از: یندگانمجمع نما یفوظا - ۱ تبصره

 تعاون. یروز یینها یبآن جهت تصو ییداتاق و تا هاینامهیینمربوط به اساسنامه و آ یشنهادهایپ بررسی - الف

 اتاق تعاون. یسهرئ یأته تعیین - ب

 .یبازرس یأتدر ه یتدو نفر بازرس جهت عضو تعیین - ج

 .یسهرئ یأته یشنهادبرنامه و بودجه ساالنه به پ تصویب - د
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 .یبازرس یأتپس از اظهارنظر ه یسهرئ یأته یهاگزارش یرد ترازنامه و سادر مور یمو اتخاذ تصم یدگیرس -ه

 .یبازرس یأته یهابه گزارش رسیدگی - و

 هایهتعاون و اتحاد یهااتاق یندگانها و مرکز و با حضور نماها، شهرستاناتاق تعاون حسب مورد در استان یندگانمجمع نما -۲ تبصره

 رأی است. یک یمعتبر دارا یتبا کارت عضو یندهو هر نما شودیم یلتشک

که  باشندیها ماعضاء تعاونی یاناز م البدلیو دو نفر عضو عل ی( نفر عضو اصل۷( تا )۹تعاون متشکل از ) یها اطاق یسهرئ یأته - ۶۱ ماده

سه  مدت یخواهند بود و برا یعو توز ییو روستا یعمران شهر ی،معدن ی،صنعت یری،و عشا ییو روستا یهای کشاورزاز تعاونی االمکانیحت

 .شوندیانتخاب م یندگانمجمع نما رفسال از ط

نظوره، و چندم یدیتول یهای تعاونشرکت یرنظ یهای تعاونالمقدور از انواع شرکت یحت ی،هفت نفره اتاق تعاون مرکز ترکیب در - تبصره

اب و سهام عدالت انتخ یرعام و فراگ یسهام هاییتعاون ینان،مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنش ی،و خدمات یدیمشاغل تول یازن ینو تأم یخدمات

 .گردندیم

 عبارتست از: یسهرئ یأته یفوظا - ۶۱ ماده

 مربوط. هاینامهینمقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آئ ینالزم جهت تأم یتفعال - ۱

 ن.آ یداخل هاینامهیناطاق طبق آئ یازمورد ن یمال یاتمکاتبات و ارتباطات و عمل یهامور مربوط به اتاق تعاون و انجام کل یهاداره کل - ۲

 .یندگانمجمع نما یماتتصم یاجرا - ۹

 .یندگانالزم به مجمع نما یشنهادهایها و پارائه گزارش - 2

 خود. یناز ب یسهرئ یأته یسانتخاب رئ -1

مور ا یاتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگ یسهرئ یأته یاستاتاق است که ر یساتاق بر عهده رئ یامور اجرائ یهکل مسؤولیت - تبصره

انتخاب  یسهرئ یأته یبشهرستان و استان با تصو یهادر اتاق یرو دب یرانکل در اتاق تعاون ا یررا به عنوان دب یمصوبات، فرد یگیریو پ

 .نمایدیم

مربوط به خود  یهاشهرستان یها اطاق ینب یو همکار یارتباط و هماهنگ یجاداطاق تعاون هر استان موظف به ا یسهرئ یأته - ۶۲ ماده

ارتباط و  یجادموظف به ا یرانا یاسالم یجمهور یاتاق تعاون مرکز یسهرئ یأته ینهستند. همچن یموظف به همکار یزن هااست و آن

 هستند. یموظف به همکار یزها نو آن باشدیها ماستان یهااتاق ینب یو همکار یهماهنگ

زارت و یلهوسبه یگرنفر د یکو  یندگاننما یمجمع عموم یلهوسها بهکه دو نفر آن باشدیمتشکل از سه عضو م یبازرس یأته - ۶۳ ماده

 ها عبارتست از:آن یفو وظا گردندیم یینتعتعاون 

 و مقررات مربوط. یناطاق تعاون و قوان هاینامهیناساسنامه و آئ یتمستمر از نظر رعا بازرسی و نظارت - الف

 و وزارت تعاون. یندگانو گزارش به مجمع نما یترازنامه و عملکرد مال یلاز قب یمال یهاها، دفاتر، اسناد، صورتبه حساب رسیدگی - ب

 .ربطیش به مراجع ذو تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزار یاتشکا بررسی - ج

و  و مقررات ینقوان یتاطاق تعاون و رعا هاییتفعال یتو وزارت تعاون از نظر وضع یندگانبه مجمع نما یساالنه و نوبت یهاگزارش ارائه - د

 .یسهرئ یأته یهانظر در مورد گزارشاظهار

 آنان قرار دهد. یاررا در اخت یبازرس یأتمکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست ه یسهرئ هیأت - تبصره
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 تعاون عبارتست از: یها اطاق یمنابع مال - ۶۴ ماده

 در اطاق تعاون از اعضاء. یتحق عضو یافتدر - ۱

 .یاو شوراها و هدا یو مردم یهای دولتکمک یافتدر - ۲

 یارکه در اخت یخدمات یرو سا یصورت کدخدا منشها بهدر محدوده امور مربوط به تعاونی یداور ی،حق مشاوره، کارشناس یافتدر - ۹

 .دهدیقرار م هایهاتحادها و تعاونی

 تعاون وزارت - یازدهم فصل

بخش، وزارت تعاون  یناز ا یبانیو پشت یتو حما یو مقررات مربوط به بخش تعاون ینقوان یمنظور اعمال نظارت دولت در اجرابه - ۶۵ ماده

 .گرددیم یلتشک

ها و دفاتر،سازمان یرو سا یو عمران یدیمراکز گسترش خدمات تول ی،های معدنتعاونی یتعاون کشور، مرکز یهای مرکزسازمان - ۱ تبصره

 یارات،اخت یف،وظا هیمنحل شده و کل نمایندیم یتهای مختلف فعالها و سازماندر وزارتخانه یکه در رابطه با بخش تعاون یادارات

ه وزارت با استفاده از بودج ینو ا شودیدارند به وزارت تعاون منتقل م یارکه در اخت یامکانات یربودجه، پرسنل و سا عتبارات،ا ها،یاموال،دارائ

 .گرددیم یلها تشکموجود آنو امکانات 

 یدیتعاون و تأ یروز یشنهادهای منحله تجاوز نخواهد کرد به پدستگاه یهاوزارت تعاون که از تعداد پست یسازمان یهاو پست تشکیالت

 ینی( تعکنندیخود عمل م یفمنحله کماکان به وظا یالتمدت تشک ینکشور ظرف مدت شش ماه )که در ا یو استخدام یادار سازمان امور

 خواهد شد.

منتزع و به  یو تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماع هایدارائ یهبا کل یبخش تعاون یاعتبار هاییتصندوق تعاون جهت فعال - ۲ تبصره

 .گرددیتعاون منتقل م یرآن به وز یمجمع عموم یاراتو اخت یفتعاون الحاق و وظاوزارت 

 خواهد بود. یرانوز یأته یبتعاون و تصو یروز یشنهاددر اساسنامه آن به پ تغییر

 وزارت تعاون عبارت است از: یاراتو اخت یفوظا - ۶۶ ماده

و مقررات  ینقوان یو نظارت بر حسن اجرا شودیکه مربوط به دولت م یآن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاون یاجرا - ۱

 .یتعاونبخش 

 قانون. ینها مطابق اتعاونی هاینامهینها و آئقانون و اساسنامه ینا هاینامهینو آئ یقانون یحلوا یهته - ۲

 .ربطیذ یهای اجرائدستگاه یبا همکار یبخش تعاونجهت یو عموم یو امکانات دولت یالتها و تسهو کمک هایتحما یجلب و هماهنگ - ۹

 .یکشور یاسالم یو مشارکت عموم مردم و شوراها یها با جلب همکارو گسترش تعاونی یسدر تأس یو کمک و همکار یقتشو - 2

 یهابخش یرو سا یبخش تعاون ینب یا یتعاون هاییهاتحاد ینب ینها و همچنتعاونی ینو تعاون ب یو هماهنگ یهمکار هایینهزم یجادا - 1

 .یاقتصاد

 هاییهاداتح یبا همکار یبخش تعاون یالزم برا یو صنعت یقاتیتحق ی،علم ی،فن ی،فرهنگ ی،آموزش یغاتی،تبل هاییتکمک به فعال - 0

 .یتعاون

 .یازخدمات مورد ن یگرو د یو حسابرس یحسابدار ی،مال ی،در ارائه خدمات حقوق یتعاون هاییهها، اتحادکمک به شرکت - ۷

 .یرانا یاسالم یدولت جمهور یندهتعاون به عنوان نما المللیینشرکت در مجامع ب - ۱
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 .یبخش تعاون یازانجام معامالت الزم و ارائه خدمات مورد ن - ۳

 وممورد لز یاتو انتشار کتب و نشر یمختلف تعاون یهاها و برنامهروش یمو تعم یمتفه یو آموزش تعاون برا یجترو یهابرنامه یاجرا - ۱6

 .یتعاون

 بهتر. هاییستمها و سها در جهت استفاده از روشآن یتو هدا یادار ی،مال ی،ها در امور حقوقمسئوالن تعاونی ییراهنما - ۱۱

 هایتوانائ ینها و همچنآن یازهایو ن هایشناخت نارسائ ینهها در زمتعاونی یتو مطالعه درباره فعال یو اطالعات یآمار یقاتانجام تحق - ۱۲

 مربوط. هاییزیرمنظور استفاده در برنامهها بهآن و امکانات

 یحمنظور اداره صحدر موارد الزم به ربطیهای ذتوسط دستگاه یرهو غ یو مال یو ادار یهای فندر اعمال کمک یهماهنگ یجادا - ۱۹

 ها.تعاونی

 .یدیها در امور تولتعاونی یتالزم جهت توسعه فعال یالتتسه یجادا - ۱2

 ها.تعاونی یداتفراهم آوردن موجبات صدور تول - ۱1

 یاسالم یجمهور یقانون اساس 22و  2۹منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول به یاساس یهاطرح یمو تنظ یهته - ۱0

 .یرانا

مراتب را به دادگاه صالح اعالم و دادگاه  یتعاون هاییهاتحاد یاها در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت تواندیوزارت تعاون م -۱۷

ر شده را صاد یاد یتعاون هاییهها و اتحادشرکت یرانمد یقدر صورت احراز تخلف حکم تعل یمقدمات یدگیخارج از نوبت در رس موظف است

منصوب  یدجد یرهمد یأتو انتخاب ه یمجمع عموم یلتشک یرا برا یطور موقت افرادوزارت تعاون موظف است بهصورت  ین. در ایدنما

 .یدنما

 .کنندیسوءاستفاده م یعنوان تعاون یاکه بهر نحو از نام  یحقوق یا یقیاشخاص حق یتاز فعال یریجلوگ - ۱۱

 .یازمورد ن یو کاالها یلو وسا یهها به مواد اولتعاونی یابیالزم در جهت دست یالتفراهم آوردن تسه - ۱۳

 توسعه و رشد بخش تعاون. یبرا یاراتدر حدود مقررات و اخت یزیرو برنامه یخط مش یینتع گذاری،یاستس - ۲6

 ها.و نظارت بر امور آن یتعاون یواحدها ینوساز ی،ازتوسعه، بازس یجاد،طرح، ا یهته یالزم برا یالتفراهم آوردن تسه - ۲۱

 .یدهای تولتعاونی یتها با اولوتعاونی یجادجهت ا یبخش تعاون گذارییهسرما یو فراهم آوردن امکانات برا یطشرا ینتأم - ۲۲

 یهای دولتو کمک یها و مؤسسات اعتباربانک یقاز طر یاراتدر حدود مقررات و اخت یهای اعتبارنحوه کمک یینبرنامه و تع یمتنظ - ۲۹

 ها.به تعاونی

دولت نسبت به  یو مال یپول هاییاستس یتساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعا پول و اعتبار موظف است همه شورای - تبصره

 .یدها اقدام نماهای الزم به تعاونیوام و کمک یاعطا

 یدیتول یو فروش سهام دولت در واحدها یواگذار یاانتقال  یزها و ندر تعاونی گذارییهو سرما یبردارتوسعه و بهره یجاد،مشارکت، ا - ۲2

 قانون. ینا ۱۷تبصره ماده مفاد  یتضمن رعا یبه بخش تعاون یعیتوزو 

 هاییسیونمعادن و کم یعال یها، شورابانک یپول و اعتبار، مجمع عموم یشورا یع،صنا یعال یاقتصاد، شورا یدر شورا یتعضو - ۲1

 دولت. یأتمجامع با نظر ه یرصادرات و واردات کشور و سامربوط به 

 مقررات صادرات و واردات کشور. ینو تدو یهمشارکت در ته - ۲0
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به  مربوط المللیینمجامع بها، شوراها و و شرکت در سازمان یتو قبول عضو المللیینب یو اقتصاد یفن ی،با مؤسسات علم یهمکار - ۲۷

 .یتعاون امور

 .1۱ماده  2صدور مجوز موضوع بند  - ۲۱

 کرده باشند. یبرخالف اساسنامه مصوب اقدامات یاعمل نموده و  یکه برخالف قانون و مقررات بخش تعاون هاییاز تعاون یاسلب مزا - ۲۳

 .یدر بخش کشاورز یتعاون یلتشک - ۹6

 .یددولت خواهد رس یأته یبو به تصو یهقانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون ته ینا یاجرائ نامهینآئ - ۶۷ ماده

ت نفر از وزار یکپنج نفر متشکل از  یتنظارت با عضو یتعاون، انجمن مرکز یهاو اتاق هایبه منظور نظارت بر انتخابات تعاون -۶۸ ماده

 اتاق تعاون یبه انتخاب مجمع عموم هایهو سه نفر از اتحاد یراناتاق تعاون ا یسهرئ یأتنفر به انتخاب ه یک ی،تعاون، کار و رفاه اجتماع

 .گرددیم یینانجمن تع یانجمن توسط اعضا یسهرئ یأت. هشودیم یلنفر انتخاب نشود تشک یکاز  یشب یهکه از هر اتحاد یطوربه یرانا

و اعالم نظر درباره  یاتبه شکا یدگیقانون و رس ینا( ۹۱ماده )داوطلبان فقط بر اساس  یطو احراز شرا ینظارت، مرجع بررس یمرکز انجمن

 یطاحراز شرا یبررس ینظارت، برا یبا قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکز یراناتاق تعاون ا یندگانمجمع نما یانطباق برگزار

و اتاق تعاون شهرستان و استان،  یتعاون هاییهها و اتحادراحل انتخابات شرکتم یهمربوط به کل یاتبه شکا یگیدداوطلبان و رس

 .کندیم یینرا در سطح شهرستان، استان و کشور تع هایییسیونکم

جلسه  ینماده در نخست ینمشمول ا هاییتعاون یینجلسات و تع یلتشک یو چگونگ هایسیونکم یاعضا ییندستورالعمل نحوه تع -تبصره

 .شودیم یبو تصو یهنظارت ته یانجمن مرکز

 مقررات سایر -دوازدهم  فصل

 یراتیوزارت تعاون تغ ییددهند و پس از تأ یققانون تطب ینموظفند اساسنامه خود را با ا یتعاون هاییهها و اتحادشرکت یهکل - ۶۹ ماده

 .اشندبیقانون برخوردار نم ینو ا یمربوط به بخش تعاون یایصورت از مزا ینا یربه ثبت برسانند در غ یاساسنامه خود را به عنوان تعاون

و مقررات موجود حذف و  یناز قوان 01ماده  ۱تبصره های منحله مذکور در مربوط به دستگاه یو ارز یالیو اعتبارات ر هایفرد - ۷۱ ماده

وزارت  لیارز موظفند پس از تشک یصتخص یتهبرنامه و بودجه و کم. سازمان گرددیمستقل به وزارت تعاون منتقل م هاییفعنوان رد تحت

که در رابطه با  ییهای اجرادستگاه یرهای مذکور و آن قسمت از اعتبارات ساماه اعتبارات مربوط به دستگاه یکمدت  ظرف تعاون حداکثر

 و به وزارت تعاون انتقال دهند. یکاست را تفک بوده یبخش تعاون یتفعال

 .یردگیصورت م یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یبا هماهنگ یرفرهنگ تعاون اقدامات ز یساز ینهو نهاد یجبه منظور توسعه و ترو -۷۱ ماده

 ینهدانش آموزان منظور نموده و زم یلیو برنامه تحص یرا در کتب درس یاقتصاد تعاون یموزارت آموزش و پرورش موظف است مفاه -۱

 .یدمربوط فراهم نما یدانش آموز یهار تشکلها را دمشارکت آن

های ها و گروه، رشتههایشموظفند نسبت به توسعه گرا یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور یقاتعلوم، تحق یهاوزارتخانه -۲

 .ینداقدام نما یمرتبط با تعاون یعلم

فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش  یجترو یهامکلفند برنامه یو وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یرانا یاسالم یجمهور یمایسازمان صداوس -۹

 و اجرا کنند. یهرا ته یمهارت انسان یو ارتقا یتعاون یلتشک یانمتقاض

 یزیربا برنامه ین،به زم هایتعاون یدر دسترس یلتسه یمناسب برا یداتتمه ینیب یشموظف است ضمن پ یوزارت جهاد کشاورز -۷۲ ماده

و کشت و صنعت در  ییتوسعه روستا هاییو تعاون یبخش کشاورز یرمجموعهز هاییتعاون یهکل یتو فعال یلالزم از تشک یتجامع، حما
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 یهاحذف واسطه ی،نهائ یبه بازارها هایتعاون یمتعارف به عمل آورد و جهت دسترس یا یمل یرفراگ هاییبزرگ را در قالب تعاون یاسمق

 .یدالزم را بنما یهمکار یبا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع رضرورییغ

و وزارت تعاون، کار و  یموظفند با وزارت جهاد کشاورز هایو صنعت، معدن و تجارت و شهردار یراه و شهرساز یهاوزارتخانه -۱ تبصره

 الزم را به عمل آورند. یهمکار یرفاه اجتماع

تحت پوشش در بخش  هاییاز تعاون یکسان یتموظفند ضمن حما یو جهاد کشاورز یتعاون، کار و رفاه اجتماع یهاوزارتخانه -۲ تبصره

 ،یبا وزارت جهاد کشاورز یو هماهنگ یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یشنهادقانون، با پ ینسه ماه پس از الزم االجراء شدن ا یط ی،کشاورز

 یبوبه تص یمشترک بخش کشاورز هاییدر حوزه تعاون یو نظارت یتیحاکم یاراتو اخت یفوظا یکفکماده را مشتمل بر ت این نامهیینآ

 برسانند. یرانوز یأته

 یعاونبخش ت گرییتصد یفوظا یتعاون یهاتشکل یگرو د یرانو اتاق تعاون ا یتیحاکم یفوظا ی،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع -۷۳ ماده

 را بر عهده دارند.

 وزارت ینظارت یقانون یفوظا یماده ناف ینتعاون ممنوع است. مفاد ا یهامجامع و انتخابات اتاق یریتی،مد ی،دخالت در امور اجرائ هرگونه

 .یستمذکور ن

اتاق  یبازرس یأتو ه یسهرئ یأتدر ه یاسالم یمجلس شورا یندگانسه گانه، قضات و نما یو انتصاب کارکنان شاغل قوا یتعضو -۷۴ ماده

 استان و شهرستان ممنوع است. یران،اتاق تعاون ا یسبه عنوان رئ یاتعاون و 

 یمصرف، مسکن و اعتبار کارمند هاییاز تعاون یندگیتعاون، فقط به نما یهااتاق یسهرئ یأتکارکنان دولت تنها در ه عضویت - تبصره

 مجاز است.

 قابل هاییو فروش سهام تعاون یدو خر یمال ینتأم یدجد یبه ابزارها یدسترس ینهموظف است زم ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -۷۵ ماده

( 22اصل چهل و چهارم ) یکل هاییاستس ی( قانون اجرا۱۳ماده ) یاجرا یفراهم کرده و در راستا یهمردم را در بازار سرماعرضه به عموم 

 .یدنما یلرا تسه هایبه تعاون یواگذار ی،های دولتها و بنگاهشرکت یدر خصوص نحوه واگذار یقانون اساس

وزارت تعاون، کار و رفاه  یقانون همکار ینالزم االجراء شدن ا یخمکلف است ظرف مدت شش ماه از تار ییو دارا یامور اقتصاد وزارت

 ارائه کند. یرانوز یأته یبتصو یو برا یهماده را ته ینا یاجرائ نامهیینآ یو اتاق تعاون مرکز یاجتماع

 یدکن یککل ینجاا یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور یقانون بخش تعاون یالحاق( ۷1ماده ) ییاجرا نامهیینمشاهده آ ایبر

نامه اساس ییراتداده و تغ یققانون تطب ینقانون با ا ینموظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن ا هایتعاون -۷۶ ماده

 ستفاده کنند.ا یهای تعاونشرکت یایاز مزا توانندیو نم شوندیشناخته نم یصورت تعاون ینا یربه ثبت برسانند در غ یخود را به عنوان تعاون

 است. یقانون ملغ ینا یرو مقررات مغا ینقوان یهکل -۷۷ ماده
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 3آنها در امر صادرات یتکشور و تقو یازهاین یندر تأم یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول

 ۱۹۳۱با اصالحات سال  6۱/61/۱۹۳۱مصوب: 

 

 یفاول: تعار فصل

 :رودیبه کار م یرمشروحه ز یقانون در معان ینو اصطالحات ا عبارات - ۱ ماده

 ید( که منجر به تولیاندازراه یاتدارکات، اجرا و  ید،تول ی،ـ مهندس یدار )طراحهدف هاییتـ طرح )پروژه(: عبارت است از مجموعه فعال ۱

 ـ ساخت شود. یبر سفارش طراح یمحصوالت مبتن یدخر یاتوسعه و اصالح واحد موجود و  ید،واحد جد یکاحداث  یا

 یکاز  یبخش یاصورت کامل و مختلف طرح )پروژه( به هاییتانجام فعال یتمسؤول یواگذار یاـ ارجاع کار: عبارت است از انجام دادن و  ۲

 طرح )پروژه(

 تابعه را بر عهده دارند. یواحدها یراهبر یفهها که طبق مقررات وظدستگاه ی: واحد مرکزیـ دستگاه مرکز ۹

 یقرارداد به آن ارجاع کار م یکه ط یحقوق یا یقی: هر شخص حقیمانکارـ پ 2

 یا یمهندس یطراح ی،و اجرائ یلیتفص یانجام خدمات طراح یتکه مسؤول شودیاطالق م یمانکاریو ساخت: به پ یطراح یمانکارـ پ 1

ح )پروژه( طر یکدر  هایتفعال ینانجام ا یریتو مد یاندازو نصب و راه یاجرائ یاتعمل یزات،کاال و تجه ینو تأم یهته ید،تول یند،فرآ یمهندس

 را بر عهده دارد.

 

قانون "به  ۱۲/6۹/۱۹۳۱مورخ  طی اصالحیه فوقعنوان قانون ،  (6۱/61/۱۹۳۱مصوب قانون ) وان اعالم شده اسکودا نام سابق قانون مذکور میباشد: عن ۹

 تبدیل شده است. "یرانیا یاز کاال یتکشور و حما یو خدمات یدیحداکثر استفاده از توان تول
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منتقل  رییگشخص به شخص د یکاز  تواندیآن م یتاست و مالک یکقابل تفک یدشتول یندمصرف آن از فرآ یندکه فرآ یـ کاال: محصول 0

 شود.

ه به و خاص ک یسفارش ییراتنباشد، شامل انواع تغ یکآن قابل تفک یجادا یا یدتول یندمصرف آن از فرآ یندکه فرآ یـ خدمت: محصول ۷

 یا یانو درم یو شامل انواع خدمات مشاوره، آموزش یرداشخاص صورت پذ یا یاءو مکان اش یتشکل، موقع یت،در وضع یدرخواست مشتر

 .شودیم یبرداربهره یا ینگهدار یر،تعم یمانکاریپ ی،ترابر یمانکاریاحداث، پ یمانکاریپ هاز جمل یمانکاریانواع پ

 یفن انتقال دانش یامعکوس  یمهندس یقبه طر یا یرانیمتخصصان ا یکه با طراح یخدمت یا یدشدهتول ی: عبارت از کاالیـ محصول داخل ۱

 .شودیارزش افزوده در داخل کشور انجام م یجادمنظور اآن به یو فناور

کشور  یاییکه در قلمرو جغراف یساخت محصول داخل یندکاررفته در فرآبه یهاو نهاده یدسهم عوامل تول یزانـ عمق ساخت داخل: م ۳

 شده باشد. یجادا

که با منافع مشترک  یگروه اقتصاد یاو  یو خارج یرانیا یحقوق یا یقی: شرکت متشکل از اشخاص حقیـ خارج یرانیـ مشارکت ا ۱6

 شده است. یلانجام طرح )پروژه( مشخص، تشک یمعتبر برا یاشخاص بر اساس قرارداد قانون ین( از ایوم)کنسرس

 تمشارک یا یرانیا یمانکارها( در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پها )پروژهطرح یمال ین: تأمیدمق یمال ینـ تأم ۱۱

 ( باشد.1۱۱درصد ) یکوحداقل پنجاه یرانیکه سهم شرکت ا یاگونهبه یـ خارج یرانیا

طرح )پروژه(  یرصنعتیغ یهاقسمت یاو  یسازمحوطه ی،ساختمان ادار یرنظ یکه در مصارف عموم یساتی: تأسیعموم یساتـ تأس ۱۲

 .گیردیمورد استفاده قرار م

 یاستانداردها بندییمدر تقس ۱۹۳0/۳/2و توسعه نظام استاندارد مصوب  یتکه مطابق قانون تقو ییاستانداردها: یرمتعارفـ استاندارد غ ۱۹

 قرار نداشته باشند. المللیینو ب یامنطقه ی،مل

« اتاق اصناف»و « اوناتاق تع» شود،یم یدهنام «یراناتاق ا»قانون مختصراً  ینکه در ا یمعادن و کشاورز یع،صنا یها: اتاق بازرگانـ اتاق ۱2

 اند.شده یلمربوطه تشک ینموجب قوانکه هر سه به

 ( در ارجاع کاریا)پروژه یطرح یدهایو خر یاز محصول داخل یتدوم: حما فصل

کشور مصوب  یقانون محاسبات عموم( 2وابسته به دولت موضوع ماده ) یا یهای دولتها، مؤسسات، شرکتها، سازمانوزارتخانه کلیه - ۲ ماده

های قانون مذکور و شرکت( 1موضوع ماده ) یردولتیغ یعموم یها، مؤسسات و نهادهاآن، بانک یبا اصالحات و الحاقات بعد ۱۹00/0/۱

اصل چهل و  یکل هاییاستس یقانون اجرا( 0موضوع ماده ) یها، مؤسسات و نهادهاشرکت ی،انقالب اسالم ادهاینه یادها،ها، بنتابعه آن

ها، ها، شرکتسازمان یهکل ینها و همچنهای تابعه آنو شرکت یبا اصالحات و الحاقات بعد ۱۹۱۷/۹/۲1مصوب  یقانون اساس( 22) چهارم

های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، شرکت یلها مستلزم ذکر نام است از قببر آن نونکه شمول قا ییها و واحدهامؤسسات، دستگاه

ان سازم یران،ا یمعدن یعمعادن و صنا یو سازمان توسعه و نوساز یرانا یعصنا یو پخش، سازمان گسترش و نوساز یشو پاال یمیپتروش

قانون خاص  ینکهفوالد اعم از ا یشرکت مل یران،ا یاسالم یسازمان صداوسیمای جمهور یانوردی،سازمان بنادر و در ی،کشور یماییهواپ

 یهافرمان امام )ره(، قرارگاه یها، ستاد اجرائوابسته به آن یکنند و اشخاص حقوق یتو مقررات عام تبع یناز قوان یاخود را داشته باشند و 

ها و و دانشگاه یماراندر معالجه ب یارز ییجوصرفه یامنا یأته ی،بخش عموم یریتبا مد یاقتصاد یژهمناطق و یهاسازمان ی،سازندگ

 یاز درآمدها یاو  یوجوه عموم ی،از امکانات دولت ینکهها، اعم از اهای تابعه و وابسته آنکتو نهادها و شر یو پژوهش یمؤسسات آموزش عال

 ی،صاداقت یژهمناطق و یا یاصل یندر سرزم یتنظر از فعالصرف کنند،یاستفاده م یالیو ر یارز یناعتبارات و تضام یالت،از تسه یاخود و 

 .شوندیقانون م ینمشمول ا
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 یالتتسه ی،منابع صندوق توسعه مل یالتها( از تسهها )پروژهطرح یکه در اجرا یتعاون یا یخصوص یو حقوق یقیاشخاص حق ـ ۱ تبصره

در  یافتیدر یو امکانات دولت یالتتسه یزانبه م کنندیتوسط دولت، استفاده م یبانک یالتتسه ینتضم یاو  اییارانه یالتتسه یفی،تکل

 .شوندیقانون م ینا مشمولهمان طرح )پروژه( 

ه ماد ینهای صدر ااز دستگاه یکیها توسط آن مدیره یأته یاز اعضا یکیحداقل  یت،نظر از نوع مالککه صرف یاشخاص حقوق ـ ۲ تبصره

 .شوندیقانون م ینمشمول ا شوند،یم یینتع

( ۱۳نظارت موضوع ماده ) یأته یسمنوط به اخذ استعالم رئ ی،نظر مقام معظم رهبر یرهای زقانون به دستگاه ینشمول احکام ا ـ ۳ تبصره

 .باشدیم یقانون و با اذن مقام معظم رهبر ینا

 االجرا است:الزم یرمناقصات، موارد ز یقانون در برگزار ینا یتمنظور رعا به - ۳ ماده

ه و عدم الزام ب یفاتترک تشر یامناقصه،  یاز جمله برگزار یقانواع کاال و خدمت به هر طر یدقانون، خر یناالجرا شدن االزم یخـ از تار الف

 ینا یت، بدون رعایبا اصالحات و الحاقات بعد ۱۹۱۹/۱۱/۹مناقصات مصوب  یقانون برگزار( ۱های موضوع ماده )توسط دستگاه یفاتتشر

 است. نوعقانون مم

 وع قانون در ارجاع کار )موض ینا( ۲های صدر موضوع ماده )ـ تمام دستگاه ب

 .شوندیمناقصات افزوده م یهای مشمول قانون برگزارقانون(، به دستگاه ینا( 1) ماده

 ۴ ماده

 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: الف

 یمحصوالت داخل هاییرا جهت درج فهرست توانمند یموجود، سامانه متمرکز یهاو با استفاده از سامانه یـ از محل اعتبارات داخل ۱

 کند. یسامانده

نظرات  یافتو در یبا اصالحات و الحاقات بعد ۱۹۳6/۱۱/۱0وکار مصوب کسب یط( قانون بهبود مستمر مح۹( و )۲مواد ) یتـ با رعا ۲

ظرف مدت چهار ماه پس از  ی،و کارگر ییکارفرما یسراسر یهاتشکل یگرو د یرانا ییکارفرما یصنف یهاانجمن یها، کانون عالاتاق

ات، کنندگان خدمکاالها و عرضه یدکنندگانتول یو اسام یتظرف ی،محصوالت داخل هاییبه درج فهرست توانمند نقانو ینجرا شدن ااالالزم

 یدسامانه با ینبند اقدام کند. اطالعات ا ین( ا۱در سامانه متمرکز موضوع جزء ) یبندو رتبه یداخل هاییـساخت، فناور یطراح یمانکارانپ

 عموم باشد. سروزآمد و در دستر صورت مستمربه

دوره  یمحصوالت را حداکثر ط یدهنده درصد عمق ساخت داخل بر روو نصب برچسب نشان یـ عمق ساخت داخل محصوالت داخل ۹

 بند درج کند. ین( ا۱و در سامانه موضوع جزء ) ییندوساله تع

 یطقانون بهبود مستمر مح( ۹و )( ۲مواد ) یتجزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعا ینا یاجرائ نامهیینـ آ تبصره

سازمان برنامه و بودجه کشور  یتوسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکار یبا اصالحات و الحاقات بعد ۱۹۳6/۱۱/۱0وکار مصوب کسب

 یهقانون ته یناالجرا شدن اظرف مدت چهار ماه پس از الزم یهداشت، درمان و آموزش پزشکو ب یجهاد کشاورز یرو،نفت، ن یهاو وزارتخانه

 .رسدیم یرانوز یأته یبو به تصو شودیم

 ین( ا۱ـ ساخت در سامانه موضوع جزء ) یطراح یمانکارانکنندگان خدمات و پکاالها، عرضه یدکنندگانتول یبندـ نسبت به درج رتبه 2

 یینعو ت یبنداقدام کند. نحوه رتبه شود،یانجام م یرانو اتاق ا ینظام مهندس یهاسازمان یردولتی،غ یقانون صالحیذ بند که توسط مراجع

ر قانون ب ینموضوع ا یردولتیو غ یهای دولتاعم از طرح یدر هر حوزه تخصص یبندرتبه یبرا یردولتیغ یقانون صالحیذ جعفهرست مرا

 یرویو ن یافزارو امکانات نرم یو فن یشرکت، توان مال یعامل، سوابق کار یرو مد یرهمد یأته یاعضا یالتاساس ضوابط شامل سطح تحص

با  طربیذ یهای اجرائدستگاه یجزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکار ینا یاجرائ نامهآیین. شودیم یینمتخصص تع یانسان
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حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از  یرانا ییکارفرما یصنف یهاانجمن یو کانون عال کشور ینظام مهندس یهاها، سازمانمشارکت اتاق

 .رسدیم یرانوز هیأت یبو به تصو شودیم یهقانون ته یناالجرا شدن االزم

ماده (، موضوع ی)عمران اییهسرما هایییهای تملک داراطرح یمانکارانمهندسان مشاور و پ یبندو طبقه یتصالح یصتشخ ـ ۱ تبصره

 یقانون احکام دائم( ۹2موضوع ماده ) یفو وظا یبا اصالحات و الحاقات بعد ۱۹1۱/۱۲/۱6قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ( ۲۲)

که از  ییطرح )پروژه( ها یو اثربخش یکارآمد یشجهت افزا ی،با اصالحات و الحاقات بعد ۱۹۳1/۱۱/۱6 بتوسعه کشور مصو یهابرنامه

اصل چهل و چهارم  یکل هاییاستس یقانون نحوه اجرا یتبا رعا اییهسرما هایییهای تملک داراو طرح کنندیماستفاده  یوجوه عموم

ماده به وزارت صنعت،  ینبر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع ا یقانون اساس( 22)

 .شودیمعدن و تجارت اعالم م

 یبا اصالحات و الحاقات بعد ۱۹۳6/۱۱/۱0وکار مصوب کسب یطقانون بهبود مستمر مح( 1شدن احکام ماده ) یبه منظور اجرائ ـ ۲ تبصره

 یقانون، وزارت امور اقتصاد یناالجرا شدن اسه ماه پس از الزم ی،اقتصاد یهاتشکل یثبت و اعالم فهرست مل یجاد،ا ی،سامانده یدر راستا

است  موظف یرانبرساند. اتاق ا یرانوز یأته یبکند و به تصو یهآن را ته یاجرائ نامهیینوگو آگفت یمشورت شورا است با وظفم ییو دارا

چهار در هزار سود  یافتآن را بدون در یدو تمد یتاتاق، کارت عضو یندر ا یفعاالن اقتصاد یرفراگ یتضمن انجام اقدامات الزم جهت عضو

 توسعه کشور، صادر کند. یهابرنامه یاحکام دائمقانون ( ۱۹ساالنه، موضوع ماده )

 قانون موظفند: ینا( ۲های موضوع ماده )دستگاه یهـ کل ب

ها در سامانه نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آن ربط،ی( خود در مرجع ذیهاهای )پروژهطرح یبماه پس از تصو یکـ حداکثر  ۱

 ماده اقدام کنند. ینموضوع ا

های طرح یبرداردوران بهره یازهاین ینبند و همچن ین( موضوع ایهاهای )پروژهطرح یازمورد ن یکاالها و خدمات خارجـ فهرست  ۲

 ماده اعالم کنند. ینمربوطه در سامانه موضوع ا یو استانداردها ی( خود را با ذکر مشخصات فنیها)پروژه

و  ینبند طبق قوان ینا( ۲و )( ۱) یکشور موضوع جزءها یو مصالح عموم یتامن و موارد خالف یدفاع یازهایدر مورد اقالم و ن ـ ۱ تبصره

 .شودیمقررات مربوطه عمل م

که حداقل سه ماه قبل از  یدر صورت یرد،صورت پذ یخارج یا یاز بازار داخل یدخر ینجزء اعم از آنکه ا یناقالم ا یخارج یدخر ـ ۲تبصره  

 نیبا درخواست باالتر یتفور یااضطرار و  یطنشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرا یدر سامانه مذکور بارگذار یدخر یندشروع فرآ

 صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است. یروز ییدو ارائه مستندات و تأ همقام دستگا

ماده اعالم کنند و در صورت عدم وجود استاندارد  ینامانه موضوع او در س یینخود را تع یازـ استاندارد مورد نظر کاال و خدمات مورد ن ۹

 استاندارد ارائه کنند. یانطباق آن را به سازمان مل یا ینتدو یشنهادمدون، پ

 قرار دهند. ییدرا مورد قبول و تأ المللیینب یا یداخل یتصالح ییدانطباق از مراکز تأ یگواه یدارا یـ محصوالت داخل 2

کنند با اعتراض  یینتع یرمتعارفصورت غمورد نظر خود را به یقانون استانداردها ینا( ۲های موضوع ماده )که دستگاه یدر صورت ـ تبصره

موضوع  یتا با بررس شودیارجاع م یراناستاندارد ا یـ تدارک ـ ساخت، موضوع به سازمان مل یطراح یمانکارانسازندگان و پ یتشکل تخصص

 یرااستاندارد ب یسازمان مل یم. تصمیدنما یمماه اتخاذ تصم یکهای مربوط حداکثر ظرف مدت دستگاه یرو سا نفعیذ یهاطرف یبا همکار

 االجرا است.قانون الزم ینا( ۲های موضوع ماده )دستگاه

 ساخت داخل در کشور: یقو تعم یداخل یمانکارانکشور، پ یدیاز کاال و خدمات تول یتمنظور حما به - ۵ ماده

 یرانیهای اقانون صرفاً به مؤسسات و شرکت ینا( ۲های موضوع ماده )قانون، ارجاع کار توسط دستگاه یناالجرا شدن االزم یخـ از تار الف

 یرانیبه استفاده از مشارکت ا یازصورت و ن ینا یرقانون مجاز است. در غ ینا( 2مندرج در سامانه ماده ) هاییشده در فهرست توانمندثبت

 نظارت یأته یبو تصو یمقام دستگاه اجرائ ینباالتر یشنهادارجاع کار با پ(( 1۱۱درصد ) یکوحداقل پنجاه یرانی)با سهم شرکت ا جیارـ خ
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)با سهم  یـ خارج یرانیمشارکت ا یاو  یرانیهای اقانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت ینا( ۱۳موضوع ماده )

قانون با ارائه مستندات  ینا( ۲مقام دستگاه موضوع ماده ) ینباالتر یشنهادنباشد، با پ یسرم(( 1۱۱درصد ) یکوپنجاه قلحدا یرانیشرکت ا

 یاو (( 1۱۱درصد ) یکوکمتر از پنجاه یرانی)با سهم شرکت ا یـ خارج یرانیاقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ا یدر شورا یبالزم پس از تصو

هر سه ماه  یدبند همراه با مستندات با یناقتصاد موضوع ا یدر شورا شدهیببود. گزارش موارد خاص تصو اهدع خوبالمان یشرکت خارج

 ارائه شود. یاسالم یمجلس شورا ربطیذ هاییسیونبه کم باریک

های شورا، ارجاع کار به شرکت ینا ییدو تأ یمل یتامن یعال یقانون پس از استعالم از شورا ینا( ۲های موضوع ماده )چنانچه دستگاهـ  تبصره

نشده در سامانه های ثبتارجاع کار به شرکت کشور بدانند، یو دفاع یتیمصالح امن یرقانون را مغا ینا( 2شده در سامانه موضوع ماده )ثبت

 است. مانعبال

مندرج در  یداخل هایی( را از فهرست توانمندطرح )پروژه یازقانون مکلفند کاالها و خدمات مورد ن ینا( ۲های موضوع ماده )ـ دستگاه ب

شوند( که  یداریخر یخارج یا ی)اعم از آنکه از بازار داخل یکاالها و خدمات خارج یدکنند. خر ینقانون تأم ینا( 2سامانه موضوع ماده )

 ها وجود دارد، ممنوع است.مشابه آن یداخل هاییمشخصات مندرج در سامانه توانمند بامحصوالت 

دارند  یـ که مشابه محصول داخل یخدمات خارج یاکاالها  ینتأم یبرا یقانون، ضرورت ینا( ۲های موضوع ماده )چنانچه دستگاه ـ ۱ رهتبص

مورد  حسب یاو با مستندات الزم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و  یمقام دستگاه مرکز ینباالتر یمراتب را با امضا یدـ داشته باشند، با

و  یحسب مورد وزارت جهاد کشاورز یامقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و  ینباالتر ییداعالم کنند. در صورت تأ یکشاورز دوزارت جها

 اقدام کند. یخارج یکاال ینماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأم ینا( ۲حدنصاب تبصره ) یترعا

 ینصاب ساالنه و برا ینو ا شودیم یینتع( 1۱۱درصد ) یکوقانون پنجاه یندر ا ینصاب حداقل استفاده از ارزش محصوالت داخل ـ ۲ تبصره

 است. یشاقتصاد قابل افزا یشورا یبنظارت و تصو یأته یشنهادبه پ یتوان داخل یمورد نظر متناسب با ارتقا یهاحوزه

 یدماده باشد، مراتب با ینا( ۲در تبصره ) شدهیینطرح )پروژه( کمتر از نصاب تع یکه سهم ارزش محصوالت داخل یدر موارد ـ ۳ تبصره

اه م یکنظارت موظف است حداکثر ظرف مدت  یأتنظارت اعالم شود. ه یأتاقتصاد و ه یبا مستندات الزم به شورا یتوسط دستگاه مرکز

 صاد حداکثر ظرفاقت یصورت شورا ینا یراقتصاد ارسال کند در غ یدر شورا گیرییمتصم یبرا یبرا پس از تصو یسهم محصوالت داخل

 کند. گیرییمرأساً تصم یدمدت دو ماه پس از وصول درخواست با

 قانون است. ینا( ۱۳نظارت موضوع ماده ) یأتقانون بر عهده ه ینا( ۲ماده )( ۱ماده در خصوص تبصره ) ینمفاد ا یترعا ـ ۴ تبصره

در  یمتمورد استفاده در طرح )پروژه(، ساز و کار کشف ق یمحصوالت داخل یدر ساخت برخ یانحصار یطدر صورت وجود شرا ـ ۵ تبصره

 یبو به تصو شودیقانون مشخص م یناالجرا شدن اتوسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از الزم اینامهیینقالب آ

 .رسدیم یرانوز یأته

صورت  یعموم یساتساختمان و تأس ین،ظرگرفتن ارزش زمماده، بدون درن ینا( ۲در تبصره ) شدهیینمحاسبه حد نصاب تع ـ ۶ تبصره

 .گیردیم

 یاصل یمانکاردر قرارداد منعقده با پ یحاًقانون را صر ینا( 1ماده ) یتقانون موظف هستند رعا ینا( ۲های موضوع ماده )دستگاه ـ ۷ تبصره

 آن نظارت کنند. یتاعالم نموده و بر رعا یالزام یرمستقیمو غ یممستق یقراردادها یآن را در تمام یتدرج کنند و رعا

را  یوستپ ینقانون موظفند ا ینا( ۲های موضوع ماده )و دستگاه شودیقرارداد محسوب م ینفکقرارداد، جزء ال یفناور یوستپ ـ ۸ تبصره

علم و » هاییاست، س«کشور ینقشه جامع علم»، «اندازسند چشم»بر  یقانون مبتن ینها( و ارجاع کار موضوع اها )پروژهطرح یهدر کل

. اقتصاد ارائه کنند یبه شورا یبتصو یطرح )پروژه( برا یو اقتصاد یمستندات فن یرو همراه با سا یهته «یمقاومت داقتصا»و  «یفناور

 .باشدیقانون م ینموضوع ا یاز قراردادها یکهر  یمزبور برا یوستپ یموظف به نظارت بر حسن اجرا یمقام دستگاه اجرائ ینباالتر
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 ۶ ماده

 ایخدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کاال  یهته یاقانون قبل از واردات کاال  ینا( ۲های موضوع ماده )دستگاه یهـ کل الف

 آن اقدام کنند. یاجرائ نامهیینخدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آ

( 2ماده )« ب»بند ( ۱تبصره ) یت( خود را با رعایهاهای )پروژهطرح یمانکارانپ یقانون مکلفند اسام ینا( ۲های موضوع ماده )ـ دستگاه ب

 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کنند. یینقانون بالفاصله پس از تع ینا( ۲ماده )( ۹و تبصره )

 یتقانون را رعا ینکه احکام ا یو حقوق یقیحقـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کاال و خدمات اشخاص  ج

 .یدنما یریاند، جلوگنکرده

 کشور: یمعطوف به حداکثر استفاده از توان داخل یمال ینمنظور فراهم نمودن سازوکار تأم به - ۷ ماده

کاال و خدمات از  یدقرارداد خر یمال ینها( مجازند تأمها )پروژهطرح یها در اجراآن یمانکارانو پ( ۲های موضوع ماده )ـ دستگاه الف

 انجام دهند. یصورت ارزبه ینظام بانک یقرا از طر یـ خارج یرانیمشارکت ا یا یرانیهای اشرکت

 های عامل فراهم سازد:بانک یرا برا یرز یطمکلف است، شرا یرانا یاسالم یجمهور یـ بانک مرکز ب

 یاصل یمانکارانپ ی،( و در مراحل بعد۲های موضوع ماده )(، به درخواست دستگاهییاتکا یاو  یمصورت قابل تقس)به یاعتبار ارز یشـ گشا ۱

 طرف قرارداد یـ خارج یرانیمشارکت ا یا یرانیهای اهای عامل به نفع شرکتتوسط بانک یو فرع

مربوط،  یالیـ ر یارز یا یارز یراردادهاو ق هایماندر پ یـ خارج یرانیمشارکت ا یا یرانیهای اکه توسط شرکت یـ اجازه استفاده از ارز ۲

 طرح )پروژه( یازواردات کاال و خدمات مورد ن یبرا شودیحاصل م یردولتیغ یا یبخش دولت یو قراردادها هایماناعم از پ

 روش ینا یموظف به اجرا یردولتیو غ یدولت یهای تخصصها ابالغ کند. بانکو به بانک یرا طراح یدمق یمال ینـ سازوکار روش تأم ۹

 هستند.

 کند. یخود اجرائ یرا در چهارچوب قانون و ضوابط قانون یدمق یمال ینمکلف است روش تأم یصندوق توسعه مل ـ تبصره

مطالبات  یواگذار یمال ینمناقصات و در چهارچوب تأم یقانون برگزار( ۱6کاال و خدمات مجازند با استناد به ماده ) کنندگانتأمین - ۸ ماده

ث ثال یو حقوق یقینشده خود را به اشخاص حقشده و محققمحقق یاز مطالبات قرارداد یبخش یا(، تمام ینگ)فاکتور یکارگزار یقاز طر

 نیاارفرماک یهمطالبات را به ثالث واگذار کند، کل کننده،ینکه تأم یواگذار کنند. در صورت یمؤسسات اعتبار یاها ( اعم از بانکیرندگان)پذ

 نامهنیی( هستند. آینگ)فاکتور یکارگزار یقمطالبات از طر یواگذار یتمکلف به رعا یتعاون یاو  یعموم ی،قانون اعم از دولت ینموضوع ا

 ییو دارا یقانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد ینظرف مدت چهار ماه پس از ابالغ ا رماده حداکث ینا یاجرائ

 .رسدیم یرانوز یأته یبو به تصو شودیم یهته

مطالبات آن قرارداد را از  یخدمات، حق واگذار یاکاال  یددر قرارداد خر یستندقانون مجاز ن ینا( ۲های موضوع ماده )دستگاه ـ ۱ تبصره

 حق نافذ نخواهد بود. ینخدمت سلب کنند و در هر صورت سلب ا یافروشنده کاال 

( به یشده توسط کارفرما )مشترارائه ینبرگشت بوده و تضام یرقابلو غ یقطع یدار،به خر یمشتر یاپرداخت کارفرما  ـ ۲ تبصره

 .شودیمنتقل م یرندهبه پذ کنندگان،ینتأم

 در کشور: اییمهب یهاو پوشش ینتضم یمنظور گسترش ابزارها به - ۹ ماده

 ت،پرداخیشنامه شرکت در مناقصه، پکشور اعم از ضمانت یو خدمات یدیبخش تول یازمورد ن ینتضم یمنظور ارائه انواع ابزارهاـ به الف

م الز یقانون هایینهدولت مکلف است زم ی،تعهدات قرارداد یهانامهضمانت یرالضمان و ساحسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه
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قانون فراهم آورد.  یناالجرا شدن اظرف مدت شش ماه پس از الزم لتییردوغ ینمؤسسات تضم یتفعال یریگو شکل یستأس یرا برا

 اقدام کنند. یبر اساس ضوابط و مقررات قانون ینمؤسسات تضم یسمجازند نسبت به تأس یردولتیغ یرانیا گریمههای بشرکت

قانون قرار  ینا( ۲ای موضوع ماده )همجاز دستگاه یهانامهضمانت یردر زمره سا ینصادره توسط مؤسسات تضم یهانامهـ ضمانت ب

 نسبت به قبول آن اقدام کنند. ی،نامه بانکضمانت یگزینعنوان جامجازند به یانو کارفرما گیرندیم

 یاعتبار صادرات نامهیمهب یهاقانون، ساز و کار ارائه انواع پوشش یناالجرا شدن اموظف است ظرف مدت سه ماه پس از الزم یمرکز یمهـ ب ج

 و ابالغ کند. یهرا ته یداخل یمههای باز محصول توسط شرکت یناش یتمسؤول نامهیمهو ب

کشور و  یازهاین یندر تأم یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول( ۱۲ماده )( ۲و )( ۱) یهاتبصره یگزینجا یرز تبصره - ۱۱ ماده

 :شودیم ۱۹۳۱/1/۱مصوب  یممستق هاییاتالقانون م( ۱62ها در امر صادرات و اصالح ماده )آن یتتقو

صدور  یقراردادها یکه در ارتباط با اجرا یشغل ینامهگواه یدارا یرانیکارکنان ا یمهمنظور بمکلف است به یاجتماع ینسازمان تأم ـ تبصره

 حقوق یامزد صرفاً بر اساس صورت یالیصورت ر( را بههایمانقراردادها )پ یمهحق ب شوندیبه خارج از کشور اعزام م یو مهندس یخدمات فن

 را صادر کند. هایمانپ یاانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یماه

 یاو  یمانکاران( پاییهسرما ییدارا یرتملک)غ یرعمرانیغ هاییمانقراردادها و پ یمهموظف است حق ب یاجتماع ینتأم سازمان - ۱۱ ماده

بدون  ای)با مصالح  یمانثابت را که موضوع پ یو مهندس یفن یاو  یدیتول ی،خدمات ی،صنعت یهاکارگاه یو ساخت دارا یطراح یمانکارانپ

کنان کار یانهحقوق ماه یامزد صورت یرا بر مبنا شودیها انجام مو توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه یمانکارپ بتثا یهامصالح( در کارگاه

 هایمانقراردادها و پ گونهینکه در ا یرا صادر کند. در موارد یمانپ یاحاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد شده مانجام یبازرس یا

و  یآموزش، نگهدار ی،اندازآزمون و راه ی،)مونتاژ(، نصب، نظارت، بازرس یبندسرهم سازی،یکپارچهشامل ساخت توأم با  یاجرائ یاتعمل

فوق اقدام و مفاصاحساب  یقوسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح )پروژه( کارفرما انجام شود، به طرو خدمات پس از فروش ت یرتعم

 هایمانقراردادها و پ یندر ا «یافتهنسبت مزد به کل کار انجام»بر اساس روش  یمهو مطالبه حق ب ه( را صادر کند. محاسبیمانقرارداد )پ

 ممنوع است.

 یهاماده از کارگاه ینصدر ا هاییمانپ یاقراردادها و  یاجرا یو ساخت برا یطراح یمانکارانپ یاو  یمانکارانکه پ یدر صورت ـ تبصره

عمل  (یانهحقوق ماه یامزد صورت یقرارداد مشمول روش مذکور )بر مبنا یاو  یمانبخش از پ ینا یمهاستفاده کنند، منحصراً حق ب یرثابتغ

 مربوطه محاسبه خواهد شد. یقانون یهاروش اساسنشده و بر 

 :شودیاعمال م یرصورت زبه یعلم یو ارتقا یاتیمال ای،یمهب یهاو توسعه، مشوق یقتحق یتمنظور تقو به - ۱۲ ماده

 هایتیمعاف یمه،بو توسعه، نحوه محاسبه حق یقتحق هاییتفعال اییمهب یقتشو یالزم برا یاقدام قانون شودیـ به دولت اجازه داده م الف

 یهااز وزارتخانه یمجوز قطع یدارا یو پژوهش یمراکز علم یاها با دانشگاه یو پژوهش یقاتیتحق یقراردادها یهو مفاصاحساب کل اییمهب

 را انجام دهد. یهعلم یهاحوزه یعال یشورا یاو  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک یا یو فناور تحقیقاتعلوم، 

قرار داشتن  یصآن مرجع تشخ یو اصالحات و الحاقات بعد ۱۹00/۱۲/۹مصوب  یممستق هاییاتقانون مال( ۱۹۲ماده )« س»ـ در بند  ب

و بهداشت، درمان و  یو فناور یقاتعلوم، تحق یهاکشور، وزارتخانه یمذکور در چهارچوب نقشه جامع علم یپژوهش یقاتتحق هاییتفعال

 خواهد بود. یآموزش پزشک

منجر به  یعلم یأته یاعضا یمقاالت استخراج یاها( و ها )پروژهطرح یاو  یلیتکم یالتتحص یهاو رساله هانامهیانکه پا یـ در صورت ج

 یارتقا یجار نامهیینآ( 0مندرج در جداول شماره ) یو فناور یپژوهش هاییتفعال یازامت یگزینکشور شود، جا یاز مسائل اساس یکیحل 

بند توسط  ینا یاجرا نامهیوهمکتسبه خواهد شد. ش یازاتتا سقف امت یبعد هاینامهیینل مشابه در آو جداو یعلم یأته یمرتبه اعضا

االجرا ظرف مدت سه ماه از الزم یهعلم یهاحوزه یعال یو شورا یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور یقاتعلوم، تحق یهاوزارتخانه

 .رسدیم یرانوز یأته یبشود و به تصویم یهقانون ته ینشدن ا
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 مجوز یدارا یو پژوهش یمراکز علم یاها فناورانه دانشگاه یقاتیو تحق یشگاهیآزما ی،پژوهش یقراردادها یازهایاقالم و ن یهـ در مورد ته د

 .شودیعمل م و مقررات مربوط به آن ینطبق قوان یبهداشت، درمان و آموزش پزشک یاو  یو فناور یقاتعلوم، تحق یهااز وزارتخانه یقطع

 خواهد بود. یحوزه، مجر یعال یمجوز از شورا یدارا یماده در مورد مؤسسات حوزو یناحکام ا ـ تبصره

 ات،یمکلفند مال باشندیمهندسان مشاور و سازندگان م یمانکاران،قانون که طرف قرارداد با پ ینا( ۲های موضوع ماده )دستگاه کلیه - ۱۳ ماده

پرداخت کنند در  یتصورت وضع یافترا ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از در یتمربوط به هر صورت وضع یکاریب یمهو ب یمهبعوارض، حق

 زیمربوط به آن را ن هاییمهمتعلق، جر یکاریب یمهو ب یمهعوارض، حق ب یات،عالوه بر پرداخت اصل مال کورصورت دستگاه مذ ینا یرغ

 .کندیپرداخت م

 ابییارز یداز تجد یناش یبها یشافزا یها و کارآمدسازشرکت یاصالح ساختار مال یقاشتغال از طر یجادو ا یدلمنظور رونق تو به - ۱۴ ماده

با اصالحات و  ۱۹00/۱۲/۹مصوب  یممستق هاییاتقانون مال( ۱2۳ماده )( ۱موضوع حکم مقرر در تبصره ) یاشخاص حقوق هایییدارا

 یهبه حساب سرما یابیارز یدسال پس از تجد یکاست که ظرف مدت  ینمحل مجاز و مشروط بر ا ینه از ایسرما یشافزا ی،الحاقات بعد

 است. یرپذدر هر پنج سال امکان باریکامر فقط  ینافزوده شده و ا

و  یرانا یاسالم یجمهور یسازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکز یموظف است با همکار ییو دارا یامور اقتصاد وزارت - ۱۵ ماده

 یطقانون بهبود مستمر مح( ۹و )( ۲مواد ) یتها، با رعاآن یتها و تقوشرکت هاییتوانمند یعاز تجم یتدر جهت حما ربطیذ یهاوزارتخانه

 ،یمال ی،توان فن یعتجم یکردبا رو« به مشارکت یقتشو» نامهیینقانون، آ یناالجرا شدن اوکار ظرف مدت شش ماه پس از الزمکسب

(، با ومیبا منافع مشترک )کنسرس یگروه اقتصاد یاکه به شکل ادغام و  ییهاآن دسته از شرکت یو ثبت شرکت برا یو اعتبار تییالتسه

 برساند. یرانوز یأته ویبکند و به تص یهرا ته کنندیمشارکت م یکدیگر

 (اییرپروژه)غ یرطرحیغ یمصرف یدهایو خر یرانیا یاز کاال یتسوم: حما فصل

را که با  یرانیمشابه ا یدارا یبادوام خارج یو مصرف یمصرف یصنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کاالها وزارت - ۱۶ ماده

 یجمهور یگو فرهن یاجتماع ی،ساله ششم توسعه اقتصادمدت قانون برنامه پنج یانشده باشد تا پا یدتول یکاف یزانمناسب و به م یفیتک

 یریتجهت مد یو فن یاتوسعه کشور از موانع تعرفه یهابرنامه یقانون احکام دائم( ۲۲بر اساس ماده ) یا ممنوع نموده و یرانا یاسالم

 واردات استفاده کند.

 نی،یآفرارزش یلکشور از قب یو تجار یاقتصاد یطمتناسب با شرا یارهایماده بر اساس مع ینمشمول ا یرانیا یکاالها یقمصاد ـ ۱ تبصره

االجرا ظرف مدت دو ماه پس از الزم یرهو غ ینسب هاییتارزش، مز یرهزنج ی،انتقال دانش فن یی،زااشتغال یاز،االمتسهم ساخت داخل، حق

 ی،یو دارا یامور اقتصاد یهاوزارتخانه یندگاننما یتوزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضو یتبا مسؤول یتوسط کارگروه نونقا ینشدن ا

 یخواهد شد و در مواقع ضرور یینمرتبط تع یهاسازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق ی،و بهداشت، درمان و آموزش پزشک یورزجهاد کشا

 قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابالغ خواهد شد. یفهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگر یندر اسفندماه هر سال ا یزو ن

دهنده درصد عمق مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان یوزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورز ـ ۲ تبصره

 و نظارت الزم را اعمال کنند. یگیریپ یدکنندگانماده توسط تول ینمشمول ا شدهیبندبسته یاو  یصنعت یساخت داخل در کاالها

 هاییکاالها و خدمات از فهرست توانمند یدآن عالوه بر الزام به خر( ۲قانون و تبصره ) ینا( ۲موضوع صدر ماده ) یهادستگاه - ۱۷ ماده

 یرطرحیغ یساتو تأس یزاتبادوام، تجه یمصرف ی،مصرف یکاالها ینقانون، در تدارک و تأم ینا( 2ماده )« الف»موضوع بند  یمحصوالت داخل

ساالنه  یرانیا یو کاالها یهستند. فهرست محصوالت داخل یرانیا یو کاالها یلمحصوالت داخ یداز خود، ملزم به خری( مورد نیا)پروژه

 یافتوزارتخانه در یننظر ا یوزارت جهاد کشاورز یاراتتوسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اخت

 ود.شیفهرست اعالم م یندر ا یناًو ع
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عات، مطبو یما،در صداوس یرانینمونه ا یامشابه  یدارا یخارج یکاالها یغقانون، تبل ینموضوع ا یرانیا یاز کاال یتمنظور حمابه  - ۱۸ماده 

 یبه جزا یکننده آگهممنوع بوده و رسانه پخش یمجاز یتلفن و فضا ی،اوراق چاپ ی،ونقل همگانحمل یلوسا یواری،د یا یشهر یتابلوها

 .شودیمحکوم م ی،معادل ده برابر قرارداد پخش آگه ینقد

وزارت صنعت، معدن و تجارت  ییدو مورد تأ شودیها در داخل کشور انجام مآن یدتول ینداز فرآ یکه بخش یخارج یکاالها یغتبل ـ ۱ تبصره

 مجاز است. باشد،یم

 یدقانون رفع موانع تول( ۱ماده ) ی،( داخلی)برندها یتجار یانشانه یتو تقو یو محصوالت داخل یرانیا یکاالها یغدر تبل ـ ۲ تبصره

 االجرا است.مربوطه الزم نامهیینو آ ۱۹۳2/۲/۱کشور مصوب  ینظام مال یو ارتقا یرپذرقابت

 یچهارم: نظارت و بازرس فصل

 قانون: ینا یمنظور حسن اجرا به - ۱۹ ماده

 :شودیم یلتشک یلبه شرح ذ یهای اجرائموجود دستگاه یروهایقانون با استفاده از امکانات و ن یننظارت ا یأتـ ه الف

 (یأته یروزارت صنعت، معدن و تجارت )مسئول و دب یندهـ نما ۱

 سازمان برنامه و بودجه کشور یندهـ نما ۲

 یوزارت جهاد کشاورز یندهـ نما ۹

 (یمرتبط با موضوع )بدون حق رأ یدستگاه مرکز یندهـ نما 2

 جمهوریسرئ یو فناور یمعاونت علم یندهـ نما 1

 یراناتاق ا یو همکار یرانا ییکارفرما یصنف یهاانجمن یکانون عال یمربوطه با معرف یصنف یاتشکل حرفه یندهـ نما 0

 اتاق اصناف ایاتاق تعاون و  یندهو حسب مورد با توجه به موضوع، نما یراناتاق ا یندهـ نما ۷

 االجرا است.صنعت، معدن و تجارت الزم یروز ییدبا تأ یأته ینـ مصوبات ا تبصره

 نظارت: یأته یفـ وظا ب

قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار الزم  ینقانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد ا ینعالوه بر انجام امور محوله در ا یأتـ ه ۱

قانون اعالم کرده و در صورت احراز تخلف و عدم  ین( ا۲اصالح قرارداد( را به دستگاه مربوطه موضوع ماده ) یااصالح روند )خاتمه  یبرا

 یا( و ۲موضوع ماده ) یدستگاه مرکز یبه تخلفات ادار یدگینظارت به مرجع رس یأتبه انضمام نظر ه یدگیرا جهت رس تبمرا ین،تمک

 یژهعنوان مجرمانه باشد به دادگاه و یقانون دارا ین( ا۲۱که موضوع، طبق ماده ) یو در موارد یجمهور یاستنهاد ر یتخلفات ادار یأته

 دهد. جاعقانون ار ین( ا۲۲موضوع ماده )

 یاسناد و مدارک به مجلس شورا یههمراه با کل یأت،ه ینموارد تخلف احرازشده توسط ا ی،اسالم یمنظور نظارت مستمر مجلس شوراـ به ۲

 .شودیل مارسا یاسالم

 ین( ا2سامانه موضوع ماده ) یقاز طر یشترب یتخود را جهت شفاف ینظارت هاییشده بررس یو قطع یینها یجموظف است نتا یأتـ ه ۹

 گزارش کند. یاسالم یبه مجلس شورا باریکوزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه  یقنموده و از طر یرسانقانون اطالع

 صادرات یشافزا یاو  یجادشدهعمق ساخت داخل، اشتغال ا یشافزا یزانبه م یأته یشنهادتجارت موظف است با پ ـ وزارت صنعت، معدن و 2

( قانون ۱۲مرتبط با ماده ) یهاقانون، مشوق ین( ا۲های موضوع ماده )توسط دستگاه یـ خارج یرانیدر مشارکت ا یدیکاالها و خدمات تول
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با  ۱۹00/۱۲/۹مصوب  یممستق هاییات( قانون مال۱۹۲و ماده ) ۱۹۳2/۲/۱کشور مصوب  ینظام مال یو ارتقا یرپذد رقابتیرفع موانع تول

 ارائه کند. یرانوز یأتبه ه یبو جهت تصو یهرا ته یاصالحات و الحاقات بعد

 :شودیمقرر م( ۲موضوع ماده ) یهای دولتقانون در شرکت ینا یمنظور اجرا به - ۲۱ ماده

قانون به طور  یناحکام و مقررات ا یهکل یاز نحوه اجرا یقانون مکلفند ضمن بازرس ینا( ۲های موضوع ماده )بازرسان شرکت یاـ بازرس  الف

های شرکت و طرح یکه از منابع داخل ییهاقانون را در طرح ینا( ۱۷و )( ۱0، )(۷، )(1، )(2، )(۹خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد )

 ارائه کنند. یبه مجامع عموم شود،یم ینتأم یارز یالتکه از اعتبارات و تسه ییهاو طرح (یهای عمران)طرح اییهسرما یهاییتملک دارا

مقام مسئول  ینباالتر ییدرا با تأ( ۱۷و )( ۱0، )(۷، )(1، )(2، )(۹قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد ) ینا( ۲موضوع ماده ) یهاـ دستگاه ب

 قانون ارائه کنند. یننظارت ا یأتبه ههر سه ماه  ی،دستگاه مرکز

و ارتکاب  شودیمحکوم م یرمقرر به شرح ز یهاجرم محسوب و مرتکب به مجازات یرقانون در موارد ز ینمفاد ا یعمد یترعا عدم - ۲۱ ماده

کتاب پنجم قانون مجازات ( 1۳۱ماده ) یاماده و  ینمقرر در ا یها( مشمول حداقل مجازاتاحتیاطییاز اهمال و ب ی)ناش یرعمدیموارد غ

 آن خواهد بود: یبا اصالحات و الحاقات بعد ۱۹۷1/۹/۲بازدارنده( مصوب  هایزاتو مجا یرات)تعز یاسالم

 ینا( ۱۷و )( 1، )(۹مواد ) یت، در صورت عدم رعا(۲های موضوع ماده )مقام اجراءکننده قرارداد دستگاه یامقام مسئول و  ینـ باالتر الف

ارزش  یبر مبنا ینقد یجزا یا ۱۹۳۲/۲/۱مصوب  یمقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسالم یزانانفصال از خدمت به مقانون به 

 :شودیهر دو محکوم م یا یرز تیبارجاع کار به تر

( ارزش ارجاع ۱6۱مناقصات باشد به ده درصد ) ی( قانون برگزار۹( ماده )۱برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع تبصره ) یستاز دو یشترـ ب ۱

 کار

( ارزش ۱۱مناقصات باشد به هشت درصد ) ی( قانون برگزار۹( ماده )۱برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع تبصره ) یستتا دو یستـ از ب ۲

 ارجاع کار

( ارزش ارجاع 1۱ناقصات باشد به پنج درصد )م ی( قانون برگزار۹( ماده )۱برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع تبصره ) یستـ کمتر از ب ۹

 کار

و ماده ( 1ماده )« ب»بند ( ۱و )( ۷) یها، تبصره(2ماده ) یت، در صورت عدم رعا(۲های موضوع ماده )از کارکنان دستگاه یکب ـ هر  

 خواهد بود. یقانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسالم ینا( ۱۱)

از قرار گرفتن  یقتعل یاارزش ارجاع کار  یبر مبنا ینقد ی، به جزا(1ماده ) یتدر صورت عدم رعا یفرع یاو  یاصل یمانکاراناز پ یکـ هر  ج

 :شوندیهر دو محکوم م یا یرز یبقانون به ترت یندر سامانه موضوع ا

( ارزش ارجاع ۲6۱درصد ) یستمناقصات به ب ی( قانون برگزار۹( ماده )۱برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع تبصره ) یستاز دو یشترـ ب ۱

 .یابدیم یشبه دو برابر قبل افزا یققانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعل یناز قرار گرفتن در سامانه موضوع ا یقکار و تعل

( ارزش ارجاع ۱1۱مناقصات به پانزده درصد ) ی( قانون برگزار۹( ماده )۱اب معامالت بزرگ موضوع تبصره )برابر نص یستتا دو یستـ از ب ۲

 .یابدیم یشبه دو برابر قبل افزا یقسال و در صورت تکرار، مدت تعل یکقانون به مدت  یناز قرار گرفتن در سامانه موضوع ا یقکار و تعل

( ارزش ارجاع کار و ۱6۱مناقصات به ده درصد ) ی( قانون برگزار۹( ماده )۱بزرگ موضوع تبصره )برابر نصاب معامالت  یستـ کمتر از ب ۹

برابر  به دو یق. در صورت تعدد، مدت تعلشودیسال اعمال م یکقانون به مدت  یناز قرار گرفتن در سامانه موضوع ا یقدر صورت تکرار، تعل

 .یابدیش میقبل افزا

 یآن با محصول داخل یگزینیو جا یفحکم به توق شده،یداریخر یبند در صورت عدم نصب محصول خارج ینا یاز اجزا یکدر هر  ـ تبصره

 است. یالزام
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 یعموم یهااز دادگاه یشعب یاقانون شعبه  ینخود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابالغ ا یاراتدر حدود اخت یهقضائ قوه - ۲۲ ماده

 قانون اختصاص دهد. ینو صدور حکم در خصوص جرائم موضوع ا یدگیرس یبرا یژهطور ورا به

 گزارش کند. یاسالم یبه مجلس شورا باریکقانون را هر سه ماه  ینا یصنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرا وزارت - ۲۳ ماده

 کشور و یازهاین یندر تأم یو خدمات یدیحداکثر استفاده از توان تول»مواد قانون  یهقانون، کل ینالزم االجراء شدن ا یختار از - ۲۴ ماده

 .شودیآن نسخ م( ۱۲جز ماده ) به« ۱۹۳۱/1/۱مصوب  یممستق هاییاتقانون مال( ۱62ها در امر صادرات و اصالح ماده )آن یتتقو
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خارجی یهاشرکتقانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی   

 ۲۱/6۱/۱۹۷0مصوب: 

 

کشور  یمشروط به عمل متقابل از سو شوند،یشناخته م یکه در کشور محل ثبت خود شرکت قانون یخارج یهاشرکت - ماده واحده

ه بو مقررات کشور به ثبت شع یندر چهارچوب قوان شودیم یینتع یرانا یاسالم یکه توسط دولت جمهور هاییینهدر زم توانندیممتبوع، 

 .نندخود اقدام ک یندگینما یا

 یرانوز اتیه یبتصو به ربطیمراجع ذ یرسا یبا هماهنگ ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهادقانون بنا به پ ینا ییاجرا نامهیینآ - تبصره

 .یدرس خواهد
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 یبه عنوان حسابدار رسم یصالححسابداران ذ یو حرفه ا یقانون استفاده از خدمات تخصص

 ۲۱/۱6/۱۹۷۲مصوب: 

 

از قابل اعتماد بودن  ینانحصول اطم ینو همچن یو خدمات یبازرگان یدی،تول یبر واحدها یبه منظور اعمال نظارت مال - ماده واحده

به دولت اجازه داده  ینفع،و ذ حقیاشخاص ذ یگرو د یهصاحبان سرما ی،مزبور در جهت حفظ منافع عموم یواحدها یمال یهاصورت

ر د یبه عنوان حسابدار رسم یصالححسابداران ذ یاو حرفه یاستفاده از خدمات تخصص یالزم را برا یباتترت یاز،حسب مورد و ن شودیم

 به عمل آورد: یرموارد ز

 در بورس اوراق بهادار. یرشپذ یمتقاض یاشده  یرفتهپذ یهاشرکت یقانون یو بازرس یحسابرس - الف

 .یسهام یهاشرکت یرسا یقانون یو بازرس یحسابرس - ب

 .یرانتفاعیو غ یو مؤسسات انتفاع یسهام یرغ یهاشرکت یحسابرس - ج

 .۱۹00مصوب  یسازمان حسابرس یاساسنامه قانون ۷)الف( و )ب( ماده  یها و مؤسسات موضوع بندهاشرکت یقانون یو بازرس یحسابرس - د

 یو حقوق یقیحقاشخاص  یاتیمال یحسابرس - هـ

 یشنهاده پکه ب باشدیم اینامهیینانتخاب آنان مطابق آ یو چگونگ یحسابداران رسم یتصالح یینو ضوابط مربوط به تع یطشرا - ۱ تبصره

 .رسدیم یرانوز یأته یببه تصو ییو دارا یامور اقتصاد یروز

گروه  یننخست ی،بر کار حسابداران رسم یاو نظارت حرفه یو حسابرس یحرفه حسابدار یامور و اعتال یمبه منظور تنظ - ۲ تبصره

 یارا به صورت مؤسسه« یرانا یجامعه حسابداران رسم»مؤسس،  یأتبه عنوان ه توانندینفر م( ۱6با نصاب حداقل ده ) یحسابداران رسم

و  یه، تهمؤسس یأتدهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط ه یلمستقل تشک یحقوق یتو شخص یاستقالل مال یدارا و یرانتفاعیغ یردولتی،غ

 .رسدمییران وز یأته یببه تصو

 یمؤسسه حسابرس آید،یم« یرانا یجامعه حسابداران رسم»که در اساسنامه  یطیشرا یتبا رعا توانندیم یحسابداران رسم - ۳ تبصره

 دهند. یلتشک

مزبور، مطابق  یو مؤسسات حسابرس یحسابداران رسم یهااز خدمات و گزارش استفاده یحدود و ضوابط مربوط به چگونگ - ۴ تبصره

 .رسدیم یرانوز یأته یببه تصو ییو دارا یامور اقتصاد یروز یشنهادکه به پ باشدیم اینامهیینآ

ان حسابدار یا - شودیمحسوب م یدولت یکه تنها سازمان حسابرس- یاز خدمات سازمان حسابرس توانندیم یدولت یهادستگاه - ۵ تبصره

 الذکر استفاده کنند.فوق یو مؤسسات حسابرس یرسم
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به  یصالححسابداران ذ یو حرفه ا یقانون استفاده از خدمات تخصص 4تبصره  یینامه اجرا یینآ
 یعنوان حسابدار رسم

 ۱۹/60/۱۹۷۳مصوب: 

 

 یهااز قابل اعتماد بودن صورت ینانحصول اطم ینو همچن یو خدمات یبازرگان یدی،تول یبر واحدها یبه منظور اعمال نظارت مال - ۱ماده 

که در  یبیبه ترت یو حقوق یقیاشخاص حق نفع،یاشخاص ذ یگرو د یهصاحبان سرما ی،مزبور در جهت حفظ منافع عموم یواحدها یمال

 یعضو جامعه حسابداران رسم یحسابرسشاغل و مؤسسات  یحسابداران رسم یاو حرفه یتخصص خدماتاز  شودیم ینمع نامهیینآ ینا

 استفاده خواهند نمود. یرانا

 یمؤسسات حسابرس یانخود را از م« حسابرس» یا «یحسابرس و بـازرس قانونـ»مکلفنـد حسـب مـورد  یـلذ یحقوقـ اشخـاص - ۲ ماده

 :یندانتخاب نما باشند،یم یرانا یکه عضو جامعه حسابداران رسم

 ها،های تابعه و وابسته به آندر بورس اوراق بهادار و شرکت یرشپذ یمتقاض یاشده  یرفتههای پذ( شرکتالف

 ها،های تابعه و وابسته به آنعام و شرکت یهای سهام( شرکتب

( ۱۹۲ماده ) یکمقرر در تبصره  یباتترت یتبا رعا یقانون اساسنامه سازمان حسابرس( ۷الف و ب ماده ) یهای موضوع بندها( شرکتج

 یون محاسبات عمومقان

ـ در  ۱۹۷0ـ مصوب  یهای خارجشرکت یندگیقانون اجازه ثبت شعبه و نما یکه در اجرا یهای خارجشرکت یندگی( شعب و دفاتر نماهـ

 ثبت شده اند، یرانا

 ها،ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها، سازمانغیردولتی و شرکت یعموم ی( مؤسسات و نهادهاو

فروش  یزانها )مآن یتو حجم فعال یتحساس یت،درجه اهم یلاز قب یکه با در نظر گرفتن عوامل یرز یقیو حق یاشخاص حقوق یر( ساز

و حسابداران  یمؤسسات حسابرس یکار یتظرف یزانم ین( و همچنیهسرما یزانتعداد پرسنل و م ،هاخدمات، جمع دارایی یامحصوالت 

 .گرددیماه هر سال اعالم م ید یانتا پا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد سطها توفهرست آن یامشخصات  ی،رسم

 ها وشرکت یرخاص و سا یهای سهام( شرکت۱

 یرتجاری،غ یمؤسسات انتفاع همچنین

 ها،آن هاییهو اتحاد یها و مؤسسات تعاون( شرکت۲

 هستند. یدفاتر قانون یمربوط، مکلف به نگهدار یکه طبق مقررات قانون یقی( اشخاص حق۹

رس حساب»به عنوان  باشد،یم یدولت یکه تنها موسسه حسابرس یاز خدمات سازمان حسابرس توانندیماده م یناشخاص موضوع ا ـ ۱ تبصره

 .یندخود حسب مورد استفاده نما« حسابرس» یا «یو بازرس قانون

قانون اساسنامه سازمان ( ۷موضوع بند ز ماده ) یسابدارهای تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حشرکت یصضوابط تشخ ـ ۲ تبصره

 .گرددیم یینتع یحسابرس

ند اشخاص موضوع ب «یحسابرس» یا «یقانون یو بازرس یحسابرس» یبرا توانیم ییو دارا یو اعالم وزارت امور اقتصاد یینبا تع ـ ۳ تبصره

 استفاده کرد. یزن یماده، از خدمات حسابداران رسم ینز ا
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 «یگزارش حسابرس» یا «یقانون یو بازرس یحسابرس»که حسب مورد فاقد گزارش ( ۲اشخاص موضوع ماده ) یمال یهاصورت - ۳ ماده

 کی،یربانغ یمؤسسات اعتبار ها،یمهها و ببانک ی،های دولتشرکت ی،ها، مؤسسات دولتاز وزارتخانه یک یچباشد در ه نامهیینآ ینموضوع ا

 و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود. باشدیمعتبر نم یردولتیغ یعموم یسازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادها

ها و ها، دستگاهها، مؤسسات، سازمانقابل ارائه توسط وزارتخانه یالتماده از تسه ینموضوع ا یو حقوق یقیاستفاده اشخاص حق ـ تبصره

حسب مورد منوط به ارائه گزارش  باشد،یم یمال یهاماده که وفق مقررات و ضوابط اعالم شده مستلزم ارائه صورت ینر در اهای مذکوشرکت

 .باشدیم نامهیینآ ینموضوع ا یموسسه حسابرس یا یحسابدار رسم

 تیکه با رعا «یگزارش حسابرس» یا «یقانون یو بازرس یحسابرس»مکلفند در گزارش  یو مؤسسات حسابرس یرسم حسابداران - ۴ ماده

 یمال یهاها و صورتنسبت به حساب شود،یم یهته یو طبق اصول و ضوابط حسابرس ۱۹2۷از قانون تجارت مصوب  یقانون اصالح قسمت

 :ینداظهارنظر نما یحاًصر یرشده درباره موارد ز یدگیرس

 یدگی،شخص مورد رس یتو مقررات مرتبط با فعال ینقوان یرو سا یاتیمال ی،و مقررات تجار ینقوان یت( رعاالف

 مزبور، یهاهمراه صورت هاییادداشتو  یمال یهاو ارائه صورت یهدر ته یاصول و ضوابط حسابدار یت( رعاب

 .یمال یهادر صورت یدگیشخص مورد رس یاتعمل یجو نتا یمال یت( نحوه ارائه وضعج

 یأته یهماده از ناح ینبه هرگونه تخلف از مقررات موضوع ا یدگی،رس یاندر جر یو مؤسسات حسابرس یهرگاه حسابداران رسم ـ ۱ تبصره

 مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند. یند،برخورد نما یرعاملو مد یرهمد

قانون اساسنامه ( ۷ماده )موضوع بند ز  یاستانداردها یاصول متعارف در حرفه حسابرس ی،مقصود از اصول و ضوابط حسابرس ـ ۲ تبصره

 .باشدیم یرانا یاساسنامه جامعه حسابداران رسم( 0ماده )( ۹موضوع بند ) یارفتار حرفه یینو آ یسازمان حسابرس

قانون اساسنامه سازمان ( ۷موضوع بند ز ماده ) یو استانداردها یاصول متداول در حسابدار ی،مقصود از اصول و ضوابط حسابدار ـ ۳ تبصره

 .باشدیم یحسابرس

 یابرسحس یاو  یقانون یو بازرس یحسابرس یفدار انجام وظاکه عهده یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یرسم حسابداران - ۵ ماده

گزارش فوق، ( 2در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند عالوه بر گزارش موضوع ماده ) باشد،یم نامهیینآ ینا (۲اشخاص مشمول ماده )

به  یملو جهت تس یمتنظ گیرد،یو در دسترس قرار م یهکشور ته یاتیکه از طرف سازمان امور مال یاطبق نمونه هجداگان یاتیمال یحسابرس

 باشد: یرشامل موارد ز یدقرار دهند. گزارش مذکور با یمؤد یارمربوط در اخت یاتیاداره امور مال

مربوط  و مقررات یمهای مستقطبق مفاد قانون مالیات یامر حسابرس یبرا یناد و مدارک حسابداردفاتر و اس یت( اظهارنظر نسبت به کفاالف

 .یحسابدار یاصول و ضوابط و استانداردها یتبا رعا

 قانون و مقررات مربوط. ینبر اساس مفاد ا یاتدرآمد مشمول مال یین( تعب

 است. کشور بوده یاتینون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالبه موجب قا یکه مؤد یفیهای تکل( اظهارنظر نسبت به مالیاتج

 خواهد شد. یینکشور تع یاتیمورد نظر سازمان امور مال یاتیمال یکه در نمونه گزارش حسابرس یموارد یر( ساد

 یبا توجه به بند )هـ( ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصص یزن یرمستقیمهای غدر مورد مالیات یاتیمال یگزارش حسابرس -۱ تبصره

خواهد بود که در نمونه گزارش  یبی( آن، به ترت2و تبصره ) -۱۹۷۲ـ مصوب  یبه عنوان حسابدار رسم یصالححسابداران ذ یاو حرفه

 .گرددیم یینکشور تع یاتیسازمان امور مال نظیمیت یاتیمال یحسابرس
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برخورد  یرادیماده به موارد ا ینا« الف»بند  یدر اجرا یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یسابداران رسمهرگاه ح -۲ تبصره

در  رادیباشد، ضمن درج موارد ا یرپذامکان یاتمشمول مال یدرآمد واقع یینو تع یدوارد ننما یها به اعتبار دفاتر خللکه به نظر آن یندنما

 خواهد کرد. یینرا تع یاتگزارش خود، درآمد مشمول مال

 یتابه علت عدم رع یاداده شود  یصتشخ یدگیرس یرقابلغ یاتمحاسبه درآمد مشمول مال یکه دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برا یصورت در

رائه پس از ا یدبا یسازمان حسابرس یاو  یرسو مؤسسات حساب یمربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسم نامهیینو آ یقانون ینمواز

با  یموضوع را به طور کتب یاتی،مال یامر حسابرس یاسناد و مدارک و دفاتر برا یتاظهارنظر نسبت به کفا یحاو یاتیمال یگزارش حسابرس

 دگییمکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رس یاتیصورت اداره امور مال یندر ا ید،اعالم نما ربطیذ یاتیبه اداره امور مال یلذکر دال

 .یداقدام نما مالیاتدرآمد مشمول  یینو تع

 یازن یجهکه در نت یدبه دست آ یمال هاییتدر مورد فعال یاطالعات و مدارک یات،مال یصبعد از صدور برگ تشخ یاچنانچه قبل  -۳ تبصره

باشد،  یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یحسابداران رسم یلیتکم حاتیو توض ربطیذ یدفاتر و اسناد و مدارک مؤد یبه بررس

تعالم اس یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یاز حسابداران رسم یموضوع را با ذکر مصداق به طور کتب الیاتیاداره امور م یسرئ

 عمل خواهد شد: یرز یبخواهد نمود که به ترت

 استعالم، دفاتر و اسناد و مدارک یافتدر یخماه از تار یکمکلفند ظرف  یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس ی( حسابداران رسمالف

 یسالع رئبه اط یرا به طور کتب یمال یتمزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعال یتکه فعال یو در صورت یمربوط را بررس

 بر اساس پاسخ واصل شده، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود. یاتیصورت اداره امور مال ینبرسانند، در ا لیاتیاداره امور ما

لفند مک یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یمزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابداران رسم یمال یتکه فعال ی( در صورتب

با ذکر شماره سند  یلیتکم یحاترا ضمن توض یمورد استعالم در دفاتر مؤد هایتیاستعالم، ثبت فعال یافتدر یخماه از تار یکظرف 

 .رساندیم یاتیبه اطالع رئیس اداره امور مال یبه آن، به طور کتب یمهو مدارک ضم یحسابدار سنادا یرهمراه با تصو یحسابدار

( ۲۷۲ماده )( ۱تبصره ) یربا توجه به قسمت اخ یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یکه پاسخ حسابداران رسم ی( در صورتج

ربوط با قانون و مقررات م یاتیداده شده، به نظر رئیس اداره امور مال یلیتکم یحاتو توض یو اسناد و مدارک ارسال یمهای مستققانون مالیات

 ینا( 0ماده )( ۱تبصره )« ب»موضوع بند  یسه نفر یئته به یرشموضوع را با شرح استدالل عدم پذ یاتیامور مال اداره ید،ننما یقتطب

 ارجاع خواهد نمود. نامهیینآ

استعالم نسبت به ارائه  یافتدر یخماه از تار یکظرف  یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یکه حسابداران رسم ی( در صورتد

 طبق قانون و مقررات موضوعه یمراجعه به مؤد یابا استعالم و  یاتیمربوط اقدام نکنند، اداره امور مال یاتیپاسخ الزم به رئیس اداره امور مال

 نمود. اهداقدام خو

 نمایند،یارجاع م یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یرا به حسابداران رسم یاتیمال یکه انجام حسابرس یاشخاص -۴ تبصره

ر به اداره امو یاتیرا همراه با اظهارنامه مال یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یبا حسابداران رسمنسخه از قرارداد  یکمکلفند 

 .یندنما سلیممربوط ت یاتیمال

 یمهای مستق( قانون مالیات۳۷( ماده )۹موضوع بند ) یسه نفر یئتمذکور در جلسه ه یانمؤد یاتیکه پرونده مال یدر موارد -۵ تبصره

 .شودیانتخاب م یحسابداران رسم ینکشور از ب یاتیسازمان امور مال کلیسمزبور توسط رئ یأته یاز اعضا یکیمطرح باشد،

قبول  .نمایدیصادر م یاتمال یصقبول و مطابق مقررات برگ تشخ یدگیرا بدون رس یاتیمال یگزارش حسابرس یاتیامور مال اداره - ۶ ماده

همراه با اظهارنظر  یاتیمال یگزارش حسابرس یمهرا ضم یمال یگزارش حسابرس یموکول به آن است که مؤد یاتیمال یگزارش حسابرس

 نموده باشد. یممربوط تسل یاتیاظهارنامه به اداره امور مال یممهلت تسل یانقضا یختار ازحداکثر ظرف سه ماه  یا یاتیمال
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ابل ق هایینه)هز« ب» یدر خصوص بندها یاتیمال یه ارائه گزارش حسابرسنسبت ب یاتمال یصچنانچه قبل از صدور برگ تشخ -۱ تبصره

 یازن یاتیهای مالو معافیت نامهیینآ ین( ا1ماده ) و حقوق( یفیهای تکلمالیات یرمستقیم،های غاز جمله مالیات« )ج»و استهالکات(قبول،

ر موضوع را با ذک یاتیباشد، رئیس اداره امور مال یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یحسابداران رسم کمیلیت یحاتبه توض

واهد عمل خ یرز یباستعالم خواهد نمود که به ترت یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یاز حسابداران رسم یمصداق به طور کتب

 شد:

را  یلیمتک یحاتاستعالم، توض یافتدر یخاه از تارم یکمکلفند ظرف  یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس ی( حسابداران رسمالف

حسابداران  یاز سو یبه دفاتر و اسناد و مدارک مؤد یاعالم عدم دسترس یاصورت و  ینا یردر غ یند،ارائه نما یاتیبه رئیس اداره امور مال

درآمد مشمول  یصو تشخ یدگیمطابق مقررات موضوعه جهت رس یاتیاداره امور مال ی،سازمان حسابرس یاو  یحسابرس تو مؤسسا یرسم

 اقدام خواهد نمود. یمؤد یفیهای تکلو مالیات یاتمال

( ۲۷۲ماده )( ۱تبصره ) یربا توجه به قسمت اخ یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یکه پاسخ حسابداران رسم ی( در صورتب

وع به به مقصود نباشد، موض یکاف یاتیحسب نظر رئیس اداره امور مال یاتیا قانون و مقررات مالاز لحاظ انطباق ب یمهای مستققانون مالیات

در  یسازمان حسابرس یندهنما) یرانا یجامعه حسابداران رسم یعال یشورا یرکشور و دب یاتیسازمان امور مال مایندگانمتشکل از ن یئتیه

کشور ارجاع  یاتیکل سازمان امور مالبه انتخاب رئیس ینفر از حسابداران رسم یکآن سازمان( و  یاتیمال یهای حسابرسمورد گزارش

ابداران کشور و جامعه حس یاتیمذکور، مورد قبول سازمان امور مال یئته یاعضا یهکل یو رأ یافته رسمیتاعضا  یهبا حضور کل یئت. هگرددیم

 قرار خواهد گرفت. ربطیحل و فصل پرونده ذ یبوده و مبنا یو سازمان حسابرس یرسم

گزارش دهنده،  یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یشده حسب مورد شامل مذاکره با حسابداران رسم یاد یأته هایبررسی

و درخواست انجام  یاتیموضوعات مورد استعالم اداره امور مال یادر رابطه با موضوع  یاتیمال یاسناد و مدارک حسابرس یمشاهده و بررس

 خواهد بود. یئتبه ه یجهو اعالم نت یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یرسم حسابدارانتوسط  یلیتکم هایگییدرس

 یئتخواهد بود که توسط ه یماده به موجب دستورالعمل ین( ا۱تبصره )” ب“موضوع بند  یئتجلسات ه یلنحوه اداره و تشک -۲ تبصره

 .رسدیکشور م یاتیکل سازمان امور مالرئیس یبو به تصو یهمزبور ته

عالم به کاربرند تا است یداتیتمه یدبا یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یو حسابداران رسم یاتیادارات امور مال یروسا -۳ تبصره

 یقو از طر یبا ابالغ کتب یدو بالعکس با یمو حسابدار رس یاتیاداره امور مال ینشده انجام شود. مکاتبات ب یینتع یهاو ارسال پاسخ در مهلت

 .یردصورت پذ یسفارش تپس

 یسازمان حسابرس یاو  یو مؤسسات حسابرس یماده به اتفاق آراء حسابداران رسم ین( ا۱تبصره )« ب»موضوع بند  یئتچنانچه ه -۴ تبصره

دهد،  صیمقصر تشخ یاتیمال یگزارش حسابرس یمدر تنظ یاتیمقررات مال یرو سا یاتیمال یدستورالعمل حسابرس یترا به لحاظ عدم رعا

 یسازمان حسابرس یانضباط یتهکم یا یجامعه حسابداران رسم یانتظام هاییئترا جهت طرح در ه یئتکشور نظر ه یاتیسازمان امور مال

را  یانضباط یتهکم یا یانتظام ایهیئته ینسخه از رأ یکمکلفند  یو سازمان حسابرس یرانا یارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسم

 .یندنما ارسالکشور  یاتیجهت اطالع به سازمان امور مال

 یمو تنظ یمال یهاصورت یحسابرس توانندیم گردند،ینم نامهیینآ ینا( ۲که مشمول مفـاد ماده ) یقیو حق یاشخاص حقوق سایر - ۷ ماده

و  یمال یهاو صورت یاتیاظهارنامه مال یمهارجاع و گزارش مزبور را، به ضم یموسسه حسابرس یا یخود را به حسابدار رسم یاتیگزارش مال

 ینا( 0و )( 1صورت، مشمول مفاد مواد ) ین. در ایندنما یممربوط تسل یاتیبه اداره امور مال نامهیینآ ینا( 0) مادهظرف مهلت مقرر در  یا

 آن خواهند بود. یلذ یهاو تبصره نامهیینآ

 یینعگزارش ت یمو تنظ یدفاتر قانون یحسابرس ی،اجتماع ینبا کسب نظر موافق سازمان تأم توانندیم یو حقوق یقیحق اشخاص - ۸ هماد

ارجاع و حسابداران و مؤسسات مذکور  نامهیینآ ینموضوع ا یمؤسسات حسابرس یا یخود را به حسابداران رسم یمهمبالغ مشمول کسر حق ب
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 ۱16صفحه                                                                                       حقوق تجارتقوانین خاص ویژه آزمون وکالت / 

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

ند که کن یهگزارش حسابرس الزم را ته ی،اجتماع ینسازمان تأم یهامقررات و دستورالعمل ین،قوان یبر مبنا یانکارفرما یفتکال یتبا رعا

 قرار خواهد گرفت. یمهمحاسبه حق ب یصورت گزارش مزبور مبنا یندر ا

مذکور در فوق طبق  یر گزارش حسابرساز اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده د یناش یمهماده مانع مطالبه حق ب این حکم – تبصره

 گزارش نخواهد بود. یمتسل یخمقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تار یرو سا یاجتماع ینمقررات تأم

 یهاتفاوتالمابه یرمستقیم،های غمالیات کنندهیافتدر یدولت یهابا کسب نظر موافق دستگاه توانندیم یقیو حق یحقوق اشخاص - ۹ ماده

و  یموارد، از خدمات حسابداران رسم یرو سا یبدن یتوپرورش، تربآموزش ها،یکاال و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهردار یمتق

 یدولت یهاصورت دستگاه ین. در ایندشده استفاده نما یاددر خصوص موارد  یژهو یهای حسابرسگزارش یهته یبرا یمؤسسات حسابرس

 مطالبات خود قرار دهند. یافتمحاسبه و در یمزبور را مبنا یژهو یهای حسابرسمذکور موظفند گزارش

 یقیقو ح یگزارش مربوط در خصوص اشخاص حقوق یهو ته یژهو یحسابرس توانندیم یزماده رأساً ن ینموضوع ا یدولت یهادستگاه ـ تبصره

 یالزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتصورت پرداخت حق ین. در ایندواگذار نما یمؤسسات حسابرس یا یرا به حسابداران رسم

 خواهد بود. ربطیذ

 ذاری،گیهسود سرما یه،از درآمد، اصل سرما یقسمت یاکشور تمام  یکه مجازند طبق مقررات ارز نامهیینآ یناشخاص موضوع ا کلیه - ۱۱ ماده

فند حسب مکل یندبه خارج از کشور منتقل نما یشبکه بانک یقو موارد مشابه را به ارز و از طر یافتیدر یالتاقساط و سود تسه یاز،االمتحق

اضا ارز موردتق یزاندر خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق م یحسابدار رسم یاو  یموسسه حسابرس یا یه سازمان حسابرسیژمورد گزارش و

 .یندبا مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نما

ثبت  ی،اعتبارات اسناد یقآن از طر یاتاز خارج از کشور که عمل یالتکاال و خدمات و اخذ تسه یدماده شامل خر ینحکم ا ـ ۱ تبصره

 نخواهد بود. ،باشدیم یگرد ربطیو مشمول اعمال نظارت مراجع ذ گیردیها صورت مسفارش و امثال آن

حسب مورد از خدمات سازمان  تواندیم ۱۹۹2مصوب سال  یخارج هاییهسرما یتجلب و حماقانون ( ۲مذکور در ماده ) یأته ـ ۲ تبصره

 .یداستفاده نما یحسابداران رسم یا یمؤسسات حسابرس یا یحسابرس

ا و امض یتو شماره عضو یبا درج نام و نام خانوادگ یحسابدار رسم یلهحسب مورد به وس یدبا یهای حسابداران رسمگزارش کلیه - ۱۱ ماده

و مهر  یو یتو شماره عضو یموسسه با ذکر نام و نام خانوادگ یاز شرکا یکی یحداقل به امضا یمهر شود و در مورد مؤسسات حسابرس

 موسسه برسد.

 یو مؤسسات حسابرس یخدمات مجاز حسابداران رسم یرالذکر از ساعالوه بر موارد فوق توانندیم یقیو حق یحقوق اشخاص - ۱۲ ماده

 .ینداستفاده نما یزن «یرانا یاساسنامه جامعه حسابداران رسم( » ۱ع ماده )موضو

گزارش  یران،ا یاساسنامه جامعه حسابداران رسم( 0ماده ) ۹حسابداران موضوع بند  یااخالق و رفتار حرفه یینآ یبتصو یختار تا - ۱۳ ماده

و  یبا واحد مزبور معامالت بازرگان یابوده،  یمو سه یکشر یدگیو منافع واحد مورد رس یهکه در سرما یموسسه حسابرس یا یحسابدار رسم

داشته باشد،  یرهمد یأتاز طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات ه یاارائه نموده و  یو مال یواحد خدمات حسابدار آنداشته و به  یانتفاع

 معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

 کاربه صاحب یهای مالسیستم یو طراح یادار ارائه خدمات مشاورهعهده ی،موسسه حسابرس یاو  یکه حسابدار رسم یدر صورت ـ تبصره

 یاه گونهب یااصول و ضوابط حرفه یقدق یت( و رعایحسابرس اتیضمن اعالم مراتب به دبیر کل جامعه )قبل از شروع به عمل یدشده باشد، با

 خدشه وارد نشود. یو استقالل و یاحرفه الحیتعمل کند که به ص

مؤسسات  یاو  یدرخواست استفاده از خدمات حسابداران رسم یخارج یاو  یاعم از داخل یداور یاو  ییکه مراجع قضا یموارد در - ۱۴ ماده

 اقدام خواهد یو مؤسسات حسابرس ینسبت به ارسال فهرست حسابداران رسم یرانا یرا داشته باشند، جامعه حسابداران رسم یحسابرس

 برساند. یرانا یرا به اطالع جامعه حسابداران رسم بنمود. شخص منتخب مکلف است مرات
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