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 مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون
 1376 مصوب

 سـودآور  طرحهـاي  و کشـور  کـل  سـاالنه  بودجه قوانین در مندرج دولت انتفاعی عمرانی طرحهاي اجراي در عموم مشارکت منظور به -1 ماده
 و المنفعـه  عـام  موسسات و غیردولتی عمومی نهادهاي و موسسات و ها شهرداري و دولتی شرکتهاي و دولت به خدماتی، و ساختمانی و  تولیدي

 مقررات طبق شود می داده اجازه تولیدي تعاونی شرکتهاي و خاص و عام سهامی شرکتهاي همچنین و مذکور دستگاههاي به وابسته  شرکتهاي
 تولیـدي  واحدهاي نیاز مورد اولیه مواد تهیه براي الزم مالی منابع شامل مذکور طرحهاي اجراي براي نیاز مورد مالی منابع از  قسمتی قانون این

 .نمایند تامین مشارکت اوراق عمومی عرضه و انتشار طریق از را
 از مرکـب  هیـاتی  عهـده  بـه  انتفـاعی  طـرح   قـانونی  تعریف رعایت با ماده این موضوع دولت عمرانی طرحهاي بودن انتفاعی تشخیص -تبصره 

 پیوست در طرحها قبیل این.  باشد می ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک و بودجه و برنامه سازمان ، دارایی و اقتصادي امور وزارت نمایندگان
 .شد خواهد درج مشخص عالمت با کشور کل ساالنه بودجه لوایح  عمرانی هاي طرح

 
 و شـود  می منتشر معین مدت براي مشخص اسمی قیمت به قانون این موجب به که است نامی بی یا نام با بهادار اوراق مشارکت، اوراق -2 ماده 

 و اسـمی  قیمـت  نسـبت   به اوراق این دارندگان. میگردد واگذار دارند را) 1( ماده موضوع طرحهاي دراجراي مشارکت قصد که گذارانی سرمایه  به
 .بود خواهند شریک مربوط طرح اجراي از حاصل سود در مشارکت،  زمان مدت

 .باشد می مجاز بهادار اوراق بورس طریق از یا و مستقیما اوراق این فروش و خرید 
 
 مـاده  موضوع دولت انتفاعی عمرانی هاي طرح اجراي جهت موردنیاز مالی منابع تامین براي صرفا دولت طرف از مشارکت اوراق انتشار -3 ماده 
 .بود خواهد مجاز شود می بینی پیش کشور کل ساالنه بودجه قوانین در که میزانی به) 1(
 اعتبـارات  محـل  از دارایـی  و اقتصـادي  امـور  وزارت توسـط  اوراق قبیـل  ایـن  یافتـه  تحقق سود و الحساب علی سود و اصل بازپرداخت تضمین 

 .آمد خواهد عمل به شود می بینی پیش کشور کل ساالنه بودجه قوانین در منظور همین به بودجه و برنامه سازمان توسط که خاصی  هاي ردیف
 سـاالنه  بودجـه  قـوانین  در منـدرج  دولت انتفاعی عمرانی طرحهاي اجراي براي الزم مالی منابع تامین منظور به مشارکت اوراق انتشار -تبصره 

 .باشد می ماده این حکم مشمول نیز باشند می ها شهرداري یا و دولتی شرکتهاي ها آن مجري که کشور کل
 
 کـه  را) 3( مـاده  موضـوع  دولـت  انتفـاعی  عمرانـی  طرح استثناء به قانون این مشمول طرحهاي ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک -4 ماده 

 داراي کـه  صـورتی  در و نمـوده  بررسـی  شـود  می ارائه) 1( ماده موضوع غیردولتی شرکتهاي و موسسات و ها شهرداري دولتی، شرکتهاي  توسط
 اوراق انتشـار  مجـوز  عامـل،  بانک به متقاضی شرکت یا و موسسه توسط کافی تضمین ارائه از پس باشد، مالی و فنی اقتصادي،  کامل توجیهات
 .کرد خواهد صادر  الزم میزان به مشارکت

 تصـویب  بـه  بایـد  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  مرکـزي  بانک به ارائه از قبل دولتی شرکتهاي توسط مشارکت اوراق انتشار درخواست -1 تبصره 
 .باشد رسیده مربوط شرکتهاي عالی شوراي یا و عمومی مجمع

 مـالی  و پـولی  سیاسـتهاي  بـه  توجه با سال هر در ماده این موضوع طرحهاي براي انتشار قابل مشارکت اوراق) سقف ( میزان حداکثر -2 تبصره 
 .گردد می اعالم و تعیین اعتبار و پول شوراي توسط  کشور

  خالص با متناسب بایستی می متقاضیان از هریک مورد در ماده این موضوع طرحهاي براي انتشار قابل مشارکت اوراق) سقف ( میزان -3 تبصره 
 .باشد) ها بدهی مجموع منهاي ها دارایی مجموع ( وي هاي دارایی

 
  انـد  مکلـف  مشـارکت  اوراق انتشـار  صـورت  در ،)1( مـاده  موضـوع  غیردولتـی  شـرکتهاي  و موسسات و ها شهرداري دولتی، شرکتهاي -5 ماده 

 در مزبـور  تعهـدات  ایفـاي  عـدم  صـورت  در. نماینـد  تضـمین  و تعهـد  مـذکور،  اوراق در مقرر سررسیدهاي در را متعلق سود و اصل بازپرداخت
 .نماید اقدام راسا) 4( ماده در مذکور تضمین محل از است مکلف عامل بانک مقرر،  سررسیدهاي

 .باشد می مجاز شود می قید مشارکت اوراق در که ترتیبی به الحساب علی سود پرداخت -تبصره 
 
 و تبـدیل  نحـوه  و شـرایط . کنند منتشر سهام با تعویض یا تبدیل قابل مشارکت اوراق قانون این طبق توانند می عام سهامی شرکتهاي -6 ماده 

 .بود خواهد قانون این اجرایی نامه آیین طبق اوراق قبیل این  تعویض
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 سـود  بـه  و باشـد  می) %5( درصد پنج نرخ به مقطوع مالیات مشمول مشارکت اوراق به متعلق سود بابت تخصیصی یا و پرداختی مبالغ -7 ماده 

 و الحسـاب  علـی  از اعم مشارکت اوراق سود کنندگان پرداخت. گیرد نمی تعلق دیگري مالیات هیچگونه مذکور اوراق معامالت و مشارکت  اوراق
 که حسابی به تخصیص یا پرداخت تاریخ از روز ده مدت ظرف و کسر مذکور نرخ به را متعلق مالیات تخصیص، یا پرداخت هر در  مکلفند قطعی
 حـوزه  بـه  پرداختـی  سود میزان متضمن فهرستی با همراه واریز تاریخ از روز سی ظرف را آن رسید و واریز شود می تعیین  کل داري خزانه توسط

 .نمایند تسلیم مربوط مالیاتی
 مسـتقیم  مالیاتهـاي  قـانون  199 مـاده  مـتن  مقـررات  مشمول مذکور تکالیف انجام از تخلف درصورت و مشارکت اوراق سود کنندگان پرداخت 

 .بود خواهند 1366 ماه اسفند مصوب
  این در مقرر نرخ با است شده منتشر قانون این اجراي تاریخ از قبل که مشارکتی اوراق به تخصیصی یا و پرداختی سود مالیات پرداخت -تبصره 

 .باشد می مذکور اوراق منتشرکننده هاي دستگاه برعهده ماده
 
 دارنـدگان  شـوند،  تبـدیل  عام سهامی به قانون این) 1( ماده در مذکور دستگاههاي به وابسته خاص سهامی هاي شرکت که صورتی در -8 ماده 

 .باشند می برخوردار اولویت از سهام خرید در مزبور شرکتهاي مشارکت  اوراق
 
  مسـتقیم  مالیاتهـاي  قـانون ) 148( ماده موضوع مالیاتی حساب در قبول قابل هاي هزینه جزو مشارکت اوراق دارندگان به پرداختی سود -9 ماده 

 .گردد می محسوب
 
  عمـومی  امـوال  و وجوه در غیرقانونی تصرف درحکم ، مربوط طرحهاي غیراجراي در مشارکت اوراق واگذاري از حاصل وجوه مصرف -10 ماده 

 .شد خواهد محسوب
 
  از قبـل  تا که مشارکتی اوراق شامل مذکور مواد ذیل هاي تبصره و قانون این) 12( و) 10( و) 9( و) 8( و) 7( و) 5( و) 2( مواد مقررات -11 ماده 

 .گردد می نیز اند شده منتشر آن اجراي
 

 جمهـوري  مسـلح  نیروهـاي  اسـتخدام  قـانون  مشـمولین  بازنشسـتگی  صندوق جمله از مشابه عناوین و بازنشستگی صندوقهاي کلیه -12 ماده
 مؤسساتی و شرکتها جمله از دولت به وابسته و دولتی شرکتهاي و دولتی مؤسسات ها، وزارتخانه کلیه و اجتماعی تأمین سازمان و  ایران اسالمی

 مجازنـد  مـورد  حسـب  هـا،  شهرداري به وابسته مؤسسات و شهرداریها و است نام ذکر مستلزم آنها مورد در عمومی مقررات  و قوانین شمول که
 مشـارکت  اوراق بـه  نماینـد  می ثبت و وارد مربوط حسابهاي در یا و دریافت انداز پس یا بازنشستگی براي عنوان هر به که را وجوهی از درصدي
 کـه  را خـود  قـانونی  ذخایر و ها سپرده از درصدي مجازند خصوصی بخش و تعاونی شرکتهاي کلیه همچنین .کنند تبدیل دولت سوي از منتشره
  . نمایند تبدیل مزبور اوراق به شود می تعیین وزیران هیأت توسط
 .باشد می مستثنی ماده این حکم شمول از -1376/11/26 مصوب -دولت کارکنان انداز پس حساب تشکیل قانون موضوع وجوه -1 تبصره
 برنامـه  و مـدیریت  سـازمان  و ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک دارائی، و اقتصادي امور وزارت توسط ماده این اجرائی نامه آیین -2 تبصره
 .رسد می وزیران هیات تصویب به و تهیه کشور ریزي

 
 انتشـار  نحـوه  و میـزان  و شـرایط  خـدماتی،  و ساختمانی تولیدي، سودآوري طرحهاي مشخصات متضمن قانون این اجرایی نامه آیین -13 ماده 
 اجـراي  بـر  نظـارت  اعمـال  نحـوه  همچنـین  و عام سهامی شرکتهاي سهام با مذکور اوراق تعویض و تبدیل چگونگی و مشارکت اوراق عرضه و

 سـازمان  و ایـران  اسـالمی  جمهوري مرکزي بانک و بودجه و برنامه سازمان ودارایی، اقتصادي امور وزارت مشترك پیشنهاد با قانون این صحیح
 .رسید خواهد وزیران هیات تصویب به ماه شش مدت ظرف  بهادار اوراق بورس

 
 منتشـره  مشارکت اوراق انواع و میزان متضمن گزارشی مکلفند ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک و دارایی و اموراقتصادي وزارت -14 ماده
 و اقتصـادي  امـور  بودجـه،  و برنامـه  کمیسـیونهاي  اطـالع  براي مذکور اوراق انتشار اقتصادي آثار خصوص در اظهارنظر با همراه را سال هر طی

 .نمایند ارسال اسالمی شوراي مجلس بودجه و محاسبات دیوان و تعاون و دارائی
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 مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون اجرایی نامه آیین

 1377 مصوب
 

 :است رفته کار به مشروح معانی در زیر اصطالحات نامه آیین این در ـ1 ماده
 مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون: قانون ـ
 و جـاري  هـاي  هزینـه  تـأمین  بر عالوه برداري بهره شروع از پس معقولی مدت در که است طرحی منظور: دولت انتفاعی -عمرانی طرحهاي ـ

 از ناشـی  هاي فایده که نحوي به است مالی انتفاع انتفاع، از منظور. نماید عاید نیز را دولت سیاست از تبعیت به متناسبی سود سرمایه استهالك
 .باشد پول به تقویم قابل و فروش قابل طرح برداري بهره

 اسـمی  قیمـت  بـه  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  مرکـزي  بانک مجوز یا قانون موجب به که است نامی بی یا نام با بهادار اوراق: مشارکت اوراق -
 کشـور  ساالنه بودجه قوانین در مندرج دولت انتفاعی -عمرانی طرحهاي نیاز مورد مالی منابع از بخشی تأمین براي و معین مدت براي مشخص

 بـراي  الزم مـالی  منـابع  شامل خدماتی و ساختمانی تولیدي، سودآور طرحهاي توسعه و تکمیل ایجاد، جهت نیاز مورد مالی منابع تأمین براي یا
 مؤسسـات  و غیردولتـی  عمـومی  نهادهـاي  و مؤسسـات  و شهرداریها دولتی، شرکتهاي دولت، توسط تولیدي واحدهاي نیاز مورد اولیه مواد تهیه
 سـرمایه  بـه  و شـود  مـی  منتشر تولید تعاونی شرکتهاي و خاص و عام سهامی شرکتهاي مذکور، دستگاههاي به وابسته شرکتهاي و المنفعه عام

 .گردد می واگذار عمومی عرضه طریق از دارند را شده یاد طرحهاي اجراي در مشارکت قصد که گذارانی
 شـرکتهاي  سـایر  سـهام  بـا  نهـایی  سررسـید  در و منتشر عام سهامی شرکتهاي توسط که است اوراقی: سهام با تعویض قابل مشارکت اوراق ـ

 .شود می تعویض بهادار اوراق بورس سازمان در شده پذیرفته
 سـرمایه  افزایش تحقق زمان یا نهایی سررسید در و منتشر عام سهامی شرکتهاي توسط که است اوراقی: سهام به تبدیل قابل مشارکت اوراق ـ

 .گردد می تبدیل مشارکت، اوراق طرح موضوع شرکتهاي سهام به
 .دارد را مشارکت اوراق انتشار اجازه قانون،) 1( ماده موجب به که است غیردولتی یا دولتی دستگاه: ناشر ـ
 اوراق مبلـغ  اصـل  بازپرداخـت  قطعـی،  و الحسـاب  علی سود پرداخت فروش، براي اوراق عرضه به نسبت ناشر طرف از که است بانکی: عامل ـ

 طبـق  مـرتبط،  امـور  سـایر  انجـام  و قانون) 7( ماده موضوع مالیات پرداخت و کسر سررسید، از قبل آن خرید باز یا مربوط رسید سر در مشارکت
 .ورزد می مبادرت عاملیت قرارداد

 حصـول  و مشـارکت  اوراق دارنـدگان  منافع حفظ منظور به و شود می انتخاب مرکزي بانک طرف از که است حقوقی یا حقیقی شخص: امین ـ
 موجـب  بـه  ناشـر  اجرایـی  عملکرد و مالی صورتهاي و حسابها نگهداري نحوه وجوه، مصرف به نسبت طرح، در ناشر عملیات صحت از اطمینان
 سـازمان  مسـؤولیت  بـه  دولـت  انتفـاعی  -عمرانـی  هاي طرح مورد در امین وظایف. نماید می اظهارنظر و رسیدگی مستمراً ، شده منعقد قرارداد
 و نبـوده  دارد برعهـده  شـرکتها  حسـابرس  کـه  لیتـی  مسؤو نافی نامه آیین این در مقرر ترتیب به امین لیت مسؤو.شد خواهد انجام بودجه و برنامه

 .باشد نمی آن جایگزین
 ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک: مرکزي بانک ـ
 بـودن  انتفـاعی  کـه  مرکـزي  بانک و بودجه و برنامه سازمان دارایی، و اقتصادي امور وزارت نمایندگان از مرکب است هیأتی: تشخیص هیأت -

 .دهد می قرار تأیید مورد را دولت عمرانی طرحهاي
 

 خواهند سهیم مربوط هاي طرح اجراي از حاصل مالی نتیجه در مشارکت زمان مدت و اسمی قیمت نسبت به مشارکت اوراق دارندگان -2 ماده
 .بود

 
 بـین  موکـل  و وکیـل  رابطـه  مشـارکت  اوراق فـروش  بـا . است مشارکت در آن دارنده قدرالسهم میزان دهنده نشان مشارکت ورقه هر -3 ماده

 اوراق فـروش  از حاصـل  وجـوه  مصـرف  به نسبت تواند می اوراق خریداران طرف از وکالت به »ناشر. «شود می محقق اوراق خریدار و »ناشر«
 عنـوان  تحـت  تفویضـی  اختیـار  بـه  اوراق انتقـال . نماید اقدام طرح به مربوط دارایی و خدمت کاال، هرگونه فروش و خرید و طرح اجراي جهت
 .است معتبر و نافذ اوراق دارندگان و ناشر بین اوراق سررسید تا رابطه این و نماید نمی وارد خدشه وکالت
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 عمـومی  امـوال  و وجـوه  در غیرقانونی تصرف حکم در مربوط، طرحهاي اجراي غیر در مشارکت اوراق واگذاري از حاصل وجوه مصرف -4 ماده
 .شد خواهد محسوب

 
 عامـل  تأییـد  بـا  متقاضیان طرف از که قانون مشمول طرحهاي مالی و اقتصادي -فنی توجیهی گزارش تأیید صورت در مرکزي بانک -5 ماده
 آیین این چهارچوب در گزارش دریافت تاریخ از ماه یک مدت ظرف را الزم مجوز مشارکت، اوراق انتشار شرایط داشتن نظر در با شود، می ارایه
 .نماید می صادر نامه

 
 قرار عامل تأیید و بررسی مورد مرکزي بانک به ارسال از قبل باید مذکور غیردولتی طرحهاي مالی و اقتصادي -فنی توجیهی گزارش ـ1 تبصره
 .بود خواهد ماه یک حداکثر عامل بانک رسیدگی مدت. گیرد

 
 .شد خواهد عمل نامه آیین این) 7( ماده مطابق دولت، انتفاعی -عمرانی طرحهاي مورد در -2 تبصره

 
 مالی و پولی سیاستهاي به توجه با سال هر در قانون) 4( ماده موضوع طرحهاي براي انتشار قابل مشارکت اوراق) سقف( میزان حداکثر -6 ماده

 .گردد می اعالم و تعیین اعتبار و پول شوراي توسط کشور
 

 و برنامـه  سـازمان . شـود  ارایـه  بودجـه  و برنامه سازمان به باید دولت انتفاعی -عمرانی طرحهاي مالی و اقتصادي -فنی توجیه گزارش -7 ماده
 دولـت،  انتفـاعی  -عمرانـی  هـاي  طرح بودن انتفاعی تشخیص هیأت در ماه یک ظرف خود کارشناسی نظرات با همراه را مزبور گزارش بودجه
 سـازمان  طریـق  از بـودن  انتفـاعی  مـورد  در را خود قطعی نظر ماه یک ظرف حداکثر تشخیص هیأت و مطرح نامه آیین این) 1( ماده در مذکور
 .نماید می اعالم اجرایی دستگاههاي به بودجه و برنامه
 عالمت با آینده سال بودجه الیحه در بودجه و برنامه سازمان توسط باشد رسیده تشخیص هیأت تأیید به که دولتی انتفاعی -عمرانی هاي طرح

 .شد خواهد درج مشخص
 .بود خواهد قانون) 3( ماده طبق دولت عمرانی مشارکت اوراق یافته تخصیص سود و الحساب علی سود و اصل بازپرداخت تضمین

 
 بـراي  انتشـار  قابـل  مشـارکت  اوراق) فـردي  سـقف ( میـزان  و) غیرنقـدي  و نقـدي  آورده از اعم( طرح هر در ناشر الشرکه سهم حداقل -8 ماده

 مرکـزي  بانـک  توسـط  ناشر اعتباري و مالی وضعیت رعایت با) دولت انتفاعی -عمرانی طرحهاي استثناي به( مشارکت اوراق موضوع طرحهاي
 .شود می تعیین

 
 مـی  تعیـین  سـرمایه  بـازار  شـرایط  به توجه با مرکزي، بانک موافقت با و ناشر پیشنهاد به اوراق عرضه و انتشار مراحل و شرایط تاریخ، -9 ماده
 .است امکانپذیر مرکزي بانک تأیید با عرضه مهلت تمدید. شود

 
 انتشـار  اطالعیـه  مـتن . برساند عموم اطالع به جمعی هاي رسانه طریق از را مراتب باید مشارکت اوراق انتشار مجوز اخذ از پس ناشر -10 ماده
 .برسد عامل تأیید به قبالً باید

 
 ناشر به را شده آوري جمع وجوه از برداشت اجازه مرکزي بانک مقرر، مدت در شده منتشر مشارکت اوراق صد در صد فروش صورت در ـ11ماده

 اختیـار  در مربـوط  وجـوه  شـده،  فروختـه  اوراق میـزان  به ربط،  ذي اجراي دستگاه درخواست با صد، در صد فروش عدم صورت در و داد خواهد
 دیگـر  طـرق  یـا  فـروش  مهلـت  تمدید طریق از ربط  ذي اجرایی دستگاه پیشنهاد با لزوم صورت در مرکزي بانک. گیرد می قرار اجرایی دستگاه
 .نماید می تعیین را طرح نیاز مورد منابع کسري

 
 تـأمین  بـه  ملـزم  را ناشـر  خـود،  تشخیص به سررسید، در مشارکت اوراق اصل بازپرداخت از اطمینان حصول منظور به مرکزي بانک -12 ماده

 .نماید می عامل نزد الزم هاي تضمین
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 نهـایی  سررسید از پس ماه پنج ظرف طرح امین توسط طرح اجراي خاتمه از پس اوراق، دارندگان به پرداخت قابل قطعی سود میزان -13 ماده
 .رسید خواهد مرکزي بانک تأیید به و محاسبه

 
 تعیین وي با شده منعقد قرارداد طی را آن پرداخت ترتیب و مربوط خدمات الزحمه حق میزان و امین اختیارات و وظایف مرکزي بانک -14 ماده
 .نماید می

 
 بازپرداخت تضمین براي را الزم وثایق و کند تعهد اوراق، در مقرر سررسیدهاي در را متعلق سود و اصل بازپرداخت است موظف ناشر -15 ماده
 از اسـت  مکلـف  عامل مقرر، رسیدهاي سر در تعهدات ایفاي عدم صورت در. دهد قرار عامل اختیار در عامل، توسط اوراق به متعلق سود و اصل
 اوراق انـواع  برحسـب  شـده  پرداخـت  الحساب علی سودهاي و قطعی سودهاي التفاوت مابه پرداخت مهلت. نماید اقدام رأساً مذکور تضمین محل

 .بود خواهد اوراق، نهایی سررسید از پس ماه شش حداکثر
 

 در و تـأمین  مربـوط  سررسـیدهاي  در مشـارکت،  اوراق واصـل  سود پرداخت جهت را الزم وجوه عامل اعالم طبق است موظف ناشر -16 ماده
 عاملیـت  قـرارداد  در مقـرر  میـزان  بـه  منابع تأمین تأخیر التزام وجه پرداخت مشمول فوق، منابع تأمین در تاخیر گونه هر. دهد قرار عامل اختیار
 .شد خواهد

 
 گرفتـه  قـرار  نیز مرکزي بانک تأیید مورد تعهدات، آن و پذیرفته اوراق، فروش هنگام به که است تعهداتی سایر انجام به موظف ناشر -17 ماده
 .است

 
 بـه  منـوط  فـروش  تخفیفـات  و مشـارکت  اوراق تبدیل یا تعویض اختیار جمله از مشارکت اوراق دارندگان به امتیازي هرگونه اعطاي -18 ماده

 .است عامل توسط الزم تضمینات اخذ و مرکزي بانک موافقت
 

 ناشـی  خسـارت  مشمول آنها اعطاي در تأخیر و گردد ایفا موقع به باید که آید می حساب به تعهداتی جمله از امتیازات گونه این اعطاي -تبصره
 .بود خواهد قیمت افزایش و زمانی تأخیر از
 

 نیـز  عامـل  توسط) گیرد می صورت بورس سازمان مجوز با که( بهادار اوراق بورس سازمان بر عالوه اوراق چنانچه است موظف ناشر -19 ماده
 .دهد قرار عامل اختیار در عاملیت قرارداد طبق اوراق، بازخرید جهت را الزم وجوه باشد، سررسید از قبل بازخرید قابل و معامله قابل

 
 و نمایـد  پرداخـت  امـین  و مرکزي بانک بین شده منعقد قرارداد در مقرر ترتیب به را امین خدمات انجام الزحمه حق است موظف ناشر -20 ماده

 طـور  بـه  نظـر  مـورد  طـرح  مـورد  در را حسابرسی سازمان قبول مورد استانداردهاي با مطابق حسابداري سیستم اوراق، فروش از پس بالفاصله
 .گذارد اجرا مورد به و مستقر خود، فعالیتهاي و عملیات سایر از خارج و جداگانه

 
 .است مستثنی ماده این مفاد از دولت انتفاعی -عمرانی طرحهاي امین -تبصره

 
 انتشـار  مجـوز  کسـب  از پس امین، اظهارنظر همراه را طرح اجرایی عملکرد و مالی وضعیت گزارش حاوي اطالعیۀ است موظف ناشر -21 ماده

 هـاي  روزنامـه  از یکـی  طریـق  از گـردد  مـی  تعیـین  مرکـزي  بانـک  توسـط  کـه  مقـاطعی  در یا ماه شش هر حداقل مرکزي، بانک از اطالعیه
 .نماید منتشر کثیراالنتشار

 
 مربوط گزارشهاي و نماید اظهارنظر و رسیدگی طرح مالی هاي صورت و حسابها نگهداري وجوه، مصرف به نسبت است موظف امین -22 ماده

 .دهد ارایه مرکزي بانک به بار یک ماه شش هر حداکثر را
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 و ضـوابط  بـا  شـده  انجـام  معـامالت  انطبـاق  همچنـین  طرح در ناشر معامالت بر حاکم ضوابط و مقررات به نسبت است مکلف امین -23 ماده
 مـی  تعیـین  مرکزي بانک با شده منعقد قرارداد موجب به که مدتی ظرف است مکلف امین همچنین. نماید اظهارنظر و رسیدگی مربوط مقررات

 .نماید نظر اظهار و رسیدگی طرح در ناشر حسابداري روشهاي کفایت به نسبت شود،
 

 .نماید می پرداخت شده تعیین مقاطع در مالیات کسر از پس را اوراق الحساب علی سود و عرضه فروش براي را مشارکت اوراق عامل، -24 ماده
 

 .نماید می بازپرداخت نامه آیین این) 15( ماده رعایت با سررسید در را اوراق مبلغ اصل عامل، -25 ماده
 

 .نماید می پرداخت مرکزي بانک تأیید و مالیات کسر از پس را مشارکت اوراق قطعی سود عامل، -26 ماده
 

 و اقتصـادي  امـور  وزارت توسـط  نامـه  آیین این ابالغ از پس ماه سه حداکثر قانون،) 7( ماده تبصره موضوع مالیات پرداخت چگونگی -27 ماده
 .شود می تعیین مرکزي بانک و دارایی

 
 .نمایند منتشر سهام با تعویض و تبدیل قابل مشارکت اوراق توانند می مربوط ضوابط رعایت و عام سهامی شرکتهاي -28 ماده

 
 صـورت  ایـن  در. باشـد  بهادار اوراق بورس سازمان در شده پذیرفته شرکتهاي سایر سهام با تعویض قابل است ممکن مشارکت اوراق -29 ماده
 مشـارکت  اوراق نهـایی  رسـید  سـر  تـا  را مـذکور  شـرکتهاي  سـهام  موجـودي  تعویض، قابل مشارکت اوراق میزان به حداقل است موظف ناشر

 .نماید نگهداري
 

 پیشـنهاد  بـه  بنـا  العاده فوق عمومی مجمع صورت این در باشد) عام سهامی( شرکت سهام به تبدیل قابل است ممکن مشارکت اوراق -30 ماده
 ایـن  دارنـدگان  آن طی که را مهلتی و شرایط و دهد می را مشارکت اوراق انتشار اجازه شرکت بازرسان یا بازرس خاص گزارش و مدیره هیأت
 .داد خواهد مدیره هیأت به را سرمایه افزایش اجازه و تعیین کنند تبدیل شرکت سهام به را خود اوراق توانست خواهند اوراق گونه

 .باشد سهام به تبدیل یا تعویض قابل تواند می الحساب علی سود و قطعی سود التفاوت مابه -تبصره
 

 خواهـد  منتفـی  شرکت العاده فوق عمومی مجمع تصویب با مشارکت اوراق با تبدیل قابل سهام خرید در شرکت سهامداران تقدم حق -31 ماده
 .بود

 
 به مشارکت ورقه تعویض و تبدیل. شود قید مشارکت ورقه در باید سهام به مشارکت ورقه تبدیل و تعویض ترتیب و مشارکت شرایط -32 ماده
 .است مشارکت ورقه دارنده درخواست به منوط سهم

 
 مبلـغ  معـادل  مقـرر  مهلـت  پایـان  در مـاده  همـان  در مذکور عمومی مجمع تصمیم براساس شرکت مدیره هیأت) 30( ماده مورد در -33 ماده

 در افزایش این ثبت از پس و داده افزایش را شرکت سرمایه است شده عرضه شرکت سهام به تبدیل جهت که مشارکتی اوراق نشده بازپرداخت
 انـد  کرده تسلیم شرکت به که اوراقی نشده بازپرداخت مبلغ معادل مذکور اوراق دارندگان به و کرد خواهد صادر جدید سهام شرکتها ثبت مرجع
 .داد خواهد سهم

 
 شـرکت  مشـارکت،  اوراق موضـوع  سرمایه افزایش تحقق زمان یا اوراق نهایی سررسید تا) 30( ماده در مذکور مجمع تصمیم تاریخ از -34 ماده
 سـرمایه  یـا  نمایـد  اقـدام  سرمایه افزایش یا کاهش به نسبت یا کند منتشر سهام به تبدیل قابل یا تعویض قابل جدید مشارکت اوراق تواند نمی
. بدهـد  تغییراتـی  منـافع  تقسـیم  نحـوه  در یـا  کند اندوخته تقسیم به اقدام یا دهد کاهش سهام بازخرید طریق از را آن یا سازد مستهلک را خود

 دارنـدگان  که سهامی شامل بشود سهام تعداد تقلیل یا سهام اسمی مبلغ تقلیل به منتهی که شده وارد زیانهاي نتیجه در شرکت سرمایه کاهش
 مـذکور،  اوراق انتشـار  موقـع  همان از قرضه اوراق دارندگان گونه این گردد می نیز دارند می دریافت خود اوراق تبدیل نتیجه در مشارکت اوراق

 .شوند می محسوب شرکت سهامدار
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 مشـارکت،  اوراق موضوع سرمایه افزایش تحقق زمان یا مشارکت اوراق نهایی سررسید تا) 30( ماده در مذکور مجمع تصمیم تاریخ از -35 ماده
 قبیـل  از عناوینی تحت سهامداران به وجه پرداخت یا تخصیص یا سهم دادن کلی طور به و سرمایه اندوخته انتقال نتیجه در جدید سهام صدور
 کنند می تبدیل شرکت سهام به را خود اوراق متعاقباً که مشارکت اوراق دارندگان حقوق آنکه مگر بود خواهد ممنوع سهام انتشار منافع یا جایزه

 کـه  اوراق دارنـدگان  تـا  کنـد  اتخـاذ  را الزم تـدابیر  باید شرکت فوق منظور به. شود حفظ شوند می مالک تبدیل نتیجه در که سهامی نسبت به
 .نمایند استیفا را مذکور مالی حقوق شرایط همان تحت و نسبت به بتوانند کنند می تبدیل شرکت سهام به را خود اوراق متعاقباً

 
 .نمود تعیین داور توان می طرفین توافق صورت در مشارکت قراردادهاي در -36 ماده

 
 را نامـه  آیـین  این موضوع مشارکت اوراق موظفند اجرایی دستگاههاي سایر و شهرداریها دولتی، شرکتهاي و مؤسسات ها، وزارتخانه -37 ماده

 .بپذیرند مربوط قراردادهاي در معامله طرفهاي وثیقه عنوان به
 

 قبـول  منزلـه  بـه  طرح امین عنوان به حسابرسی قرارداد انعقاد و عامل توسط عاملیت قبولی ناشر، سوي از اوراق انتشار مجوز دریافت -38 ماده
 .است آن اجرایی دستورالعمل و نامه آیین این مقررات از ناشی تعهدات و آثار کلیه
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