
 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

 1348.7.2مصوب  
 اتیف و کلیتعار -فصل اول  
 يدار خزانه یاجات مالین احتیتأم ياست که برا ینام یاسناد خزانه اسناد ب - 1ماده  

 .ابدی یانتشار م یان سال مالیکل در جر
 از اعتبارات ین قسمتیتأم ياست که برا یا بانامینام  یاوراق قرضه اوراق ب - 2ماده  

 .ابدی یانتشار م یا دفاعی یعمران يها از برنامهیمورد ن
 اسناد خزانه و اوراق ییوزارت دارا یندگیاست که به نما یعامل فروش سازمان - 3ماده  

 .دینما یع و فروش و باز پرداخت میقرضه را توز
 است که در یین قانون بهایاسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول ا یاسم يبها - 4ماده  

 .د قابل پرداخت استیسررس ن شده و پس ازیتضم ییمتن آنها نوشته و از طرف وزارت دارا
 نیاست که ا یین قانون بهایروز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول ا يبها - 5ماده  

 .شوند یو فروش م دیات عرضه و تقاضا در بازار خریقتضاسناد و اوراق بر حسب م
 نیاست که در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول ا يا بهره یبهره اسم - 6ماده  

 .د قابل پرداخت استیسررس ن شده و پس ازیتضم ییقانون نوشته و از طرف وزارت دارا
 ا اوراق ممکنیروز اسناد  يااست که بر اثر نوسانات به يا بهره یبهره واقع - 7ماده  

 .ب دارندگان آنها شودینص یا کمتر از بهره اسمیشتر یاست ب
 ين قانون عبارت است از واگذاریانتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول ا - 8ماده  

 .شود یم کل يدار د خزانهیکه عا یاسناد و اوراق مزبور در مقابل وجوه
 شنهادیاسناد خزانه به پ ينرخ بهره و نوع هر سر خ عرضه ویزان و تاریم - 9ماده  

 .ن خواهد شدییتع ییر دارایکل و موافقت وز يدار خزانه
 مصوب يها نهیهز) 1).(10(د از یچ وقت نبایزان اسناد خزانه در گردش هیم -  10ماده  

 .تجاوز کند) بودجه کل کشور یاز محل درآمد عموم يها نهیهز  (در بودجه کل کشور 
 وجوه حاصل از انتشار اسناد خزانه به عنوان تنخواه گردان مورد استفاده -  11ماده  

 .کل واقع خواهد شد يدار خزانه
 یأتیله هیاوراق قرضه وس يخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سریزان و تاریم -  12ماده  

 وبودجه  يس دفتر مرکزییر ران ویا يس کل بانک مرکزییمقام ر ا قائمیس کل ییمرکب از ر
 شنهادیبه پ ییم نهایشود اخذ تصم یشنهاد میپ ییر دارایو به وز یدار کل بررس خزانه



 .خواهد بود ریب نخست وزیو تصو ییر دارایوز
 و یعموم يد از جمع درآمدهایچ وقت نبایزان اوراق قرضه در گردش هیم -  13ماده  

 .دیشده تجاوز نماوصول  قبل یکه در سال مال) بدون احتساب وامها (برنامه  يدرآمدها
 دار کل منتشر و خزانه ییر دارایوز ياسناد خزانه و اوراق قرضه به امضا -  14ماده  

 .خواهد شد
 دیطرز انتشار و باز پرداخت و باز خر -فصل دوم  
 .ک سال خواهد بودیماه و  6ماه و  3 ياسناد خزانه به مدتها -  15ماده  
 یینامه اجرا نییده سال به صورت مختلف طبق آک تا ی ياوراق قرضه به مدتها - 16ماده  
 .ن قانون منتشر خواهد شدیا
 مقرر در وجه حامل يدهاینام پس از سر رس یاسناد خزانه و اوراق قرضه ب -  17ماده  

 .قابل پرداخت است
 د در دفتر عاملیاوراق قرضه بانام با يه و نقل و انتقال بعدید اولیخر -  18ماده  

 .ده ثبت شویفروش اول
 نیا یینامه اجرا نیینام پس از انتشار طبق آ یاوراق قرضه بانام و ب -  19ماده  

 .گر هستندیکدیل به یقانون قابل تبد
 ع و فروش و بازپرداخت اسناد خزانه و اوراقیت توزیعامل ییوزارت دارا -  20ماده  

 کند و یر مران واگذایا ين قانون و پرداخت بهره آنها را به بانک مرکزیقرضه مشمول ا
 .ت بدهدیگر عاملیتواند در تمام موارد مذکور به اشخاص د یبانک مزبور م

 ن قانون مشمولیپرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه موضوع ا -  21ماده  
 ک ازید به هر یرس توانند هر موقع بعد از سر یست و دارندگان آنها میمرور زمان ن

 تعلق يا ا اسناد خزانه و اوراق مزبور بهرهیوجه نقد  ن مراجعه و آنها را بهیعامل
 .نخواهد گرفت

 ن قانونیا يکه قبل از اجرا یاصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه دفاع -  22ماده  
 حسب (منظور در بودجه کل کشور  ن مربوط از محل اعتباراتیمنتشر شده است بر اساس قوان

 ا از محل وجوه حاصل از فروش اوراق قرضهی) امها برنی یعموم يمورد از محل درآمدها
 .پرداخت است ن قانون قابلیموضوع ا

 بیخ تصویاز تار مذکور در فوق بعد از دو سال یبه اسناد خزانه و اوراق قرضه دفاع 
 .ن قانون بهره تعلق نخواهد گرفتیا
 د خزانه وموظف است وجوه الزم جهت پرداخت اصل و بهره اسنا ییوزارت دارا -  23ماده  



 ا ازیا اوراق قرضه یاسناد خزانه  اوراق قرضه منتشر شده را حسب مورد از محل فروش
 .ران قرار دهدیا يار بانک مرکزیمحل اعتبارات منظور در بودجه کل کشور در اخت

 ن قانونیتوانند اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول ا یران میا يبانک مرکز -  24ماده  
 آنها بر حسب وضع بهره یاسم يشتر از بهایا بیکمتر  یین به بهایمع دیرا قبل از سر رس

 .ا بفروشدید کند یدر بازار به حساب خود بازخر
 یو خصوص یدولت يتعهدات دستگاهها -فصل سوم  
 ران و شرکتیا یران و بانک ملیا ين قانون بانک مرکزیا يخ اجرایاز تار -  25ماده  

 عیصنا يگسترش و نوساز ران و سازمانیا یمل ییمایران و شرکت هواپیذوب آهن ا یمل
 درصد 50که حداقل  یو وابسته به دولت و شرکتها و مؤسسات یر مؤسسات دولتیران و سایا

 ها ویها و مؤسسات وابسته به شهرداریاست و شهردار ه آنها متعلق به دولتیاز سرما
 - یبازنشستگ ينوان براکه به هر ع یاز وجوه یموظفند قسمت یاجتماع يها مهیسازمان ب

 شود طبق یمربوط وارد و ثبت م يان خدمت در حسابهایپا يا پرداختهایانداز  پس
 .ندینما لین قانون به اسناد خزانه و اوراق قرضه تبدیا یینامه اجرا نییآ
 مهیمؤسسات ب یندگیو نما یمه داخلیب ين قانون شرکتهایا يخ اجرایاز تار - 26ماده  

 ن قانون بهیا یینامه اجرا نییآ ر خود را طبقیها و ذخا از سپرده یسمتموظفند ق یخارج
 .ندینما يا اوراق قرضه نگاهداریصورت اسناد خزانه 

 د اسناد خزانه و اوراق قرضهیله بازخریران موظف است به وسیا يبانک مرکز -  27ماده  
 آنها از نرخ یعبهره واق د که تفاوتیت نمایتثب یروز آنها را در سطح يدر بازار بها

 .ک درصد تجاوز نکندیمربوط از  یبهره اسم
 اوراق قرضه شرکتها و يخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سریزان و تاریم -  28ماده  

 12ب مقرر در ماده یبه ترت ن خاص منتشر گرددیمؤسسات وابسته به دولت که به موجب قوان
 .شود ین میین قانون تعیا
 طرز اجراء -فصل چهارم  
 بانک مذکور و يران برایا يشنهاد بانک مرکزیتواند به پ یم ییوزارت دارا -  29ماده  

 ات روزیحسب وضع بازار و مقتض ن فروش عمده اسناد خزانه و اوراق قرضه برین عاملیهمچن
 .قائل شود یتیحق عامل

 دک بار آمار مربوط به اسنایموظف است الاقل در هر سه ماه  ییوزارت دارا -  30ماده  
 .دینما یعموم آگه يخزانه و اوراق قرضه منتشر شده را برا

 و 1343ن قانون قانون انتشار اسناد خزانه مصوب بهمن ماه یا يبا اجرا -  31ماده  



 کل 1346قانون بودجه سال  33و قانون اصالح تبصره  1346قانون بودجه سال  33تبصره 
 .شود یکشور لغو م

 شنهاد و پس ازیپ یین قانون از طرف وزارت دارایا ییاجرا يها نامه نییآ -  32ماده  
 .شود یران به موقع اجرا گذارده میأت وزیب هیتصو

 ست و هفتمیالعاده روز پنجشنبه ب و دو ماده در جلسه فوق یقانون فوق مشتمل بر س 
 و در جلسه یمل يشورا ب مجلسیصد و چهل و هشت به تصویک هزار و سیور ماه یشهر
 بیبه تصو یصد و چهل و هشت شمسیک هزار و سیچهارشنبه دوم مهر ماه  العاده روز فوق

  .ده استیمجلس سنا رس
 

  یامام فیجعفر شر -س مجلس سنا ییر               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تمشارک اوراق انتشار نحوه قانون اجرایی نامه آیین
 

 نوزیرا هیأت 1398/10/17 مورخ ه 56484 ت /132865 شماره مصوبه

 و اقتصادي امور وزارت مشترك پیشنهاد به 1398/ 10/ 8 جلسه در وزیران هیئت
 بورس سازمان و ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک بودجه، و برنامه سازمان دارایی،

 مصوب – مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون )13( ماده استناد به و بهادار اوراق و
 :کرد تصویب زیر شرح به را یادشده قانون اجرایی نامه آیین -1376
 کلیات و تعاریف : اول فصل
 :نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند در این آیین  – 1ماده 

 .و اصالحات بعدي آن – 1376 مصوب – مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون: قانون- 1
 .بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران: بانک مرکزي -2

 .سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمان بورس -3

 .سازمان برنامه و بودجه کشور: نامهسازمان بر -4

هاي سودآور  هاي عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی و طرح  طرح : طرح -5
برداري عالوه بر تأمین  تولیدي، ساختمانی و خدماتی که در مدت معینی پس از شروع بهره 

 .نماید هاي جاري و استهالك سرمایه، سود متناسبی را نیز حاصل  هزینه

اوراق بهاداري که مطابق قوانین و با مجوز بانک مرکزي یا سازمان بورس، به : اوراق مشارکت -6
هاي  قیمت اسمی مشخص براي مدت معین و براي تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح 

 .گردد موضوع این آیین نامه منتشر و عرضه عمومی می 

ها،  هاي دولتی، شهرداري   ، شرکت)به نیابت از دولت(رایی وزارت امور اقتصادي و دا: ناشر -7
هاي وابسته به   المنفعه و شرکت  هاي عام  ها، نهادهاي عمومی غیردولتی، مؤسسه  مؤسسه
 .هاي تعاونی تولیدي هاي سهامی عام و خاص و شرکت   هاي مذکور و همچنین شرکت  دستگاه

شرکت سپرده گذاري /لکیت آن توسط عامل مالک اوراق مشارکت که ما: دارنده اوراق -8
 .مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه به ثبت رسیده است



هاي سهامی عام   اوراق مشارکتی که توسط شرکت: اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام -9
  منتشر و دارنده اوراق در سررسید نهایی و یا مواعدي که در شرایط انتشار درج می شود، می

هاي پذیرفته شده در سازمان بورس یا   سهام در تملک ناشر مربوط به سایر شرکت تواند با
مصوب  –بازارهاي خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران 

 .تعویض نماید – 1384

هاي سهامی عام  اوراق مشارکتی که توسط شرکت : اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام -10
ر و در سررسید نهایی، زمان تحقق افزایش سرمایه و یا مواعدي که در شرایط انتشار درج منتش

 .شود هاي موضوع طرح اوراق مشارکت یا سهام ناشر تبدیل می   می شود، به سهام شرکت

بانک یا نهادهاي مالی فعال در بازار سرمایه که از طرف ناشر حسب مورد با موافقت : عامل -11
شود و به انجام امور مرتبط طبق قرارداد عاملیت  یا سازمان بورس انتخاب می بانک مرکزي و 

 .ورزد مبادرت می 

تواند با  اندازي سامانه اوراق دولت، وزارت امور اقتصادي و دارایی می  در صورت راه  –تبصره 
 .استفاده از سامانه مذکور، نسبت به واگذاري اوراق مشارکت فروش نرفته اقدام نماید

سازمان بورس از بین سازمان حسابرسی /شخص حقوقی که با موافقت بانک مرکزي : امین -12
 .شود  حسابداران رسمی ایران انتخاب می  یا حسابرسان معتمد عضو جامعه

هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان برنامه : هیئت تشخیص -13
 .و بانک مرکزي

هاي تأمین سرمایه، بیمه   ها، شرکت  بانک(حقوقی فعال در بازارهاي مالی شخص : ضامن -14
الحساب و  و سود علی و تحت نظارت نهاد ناظر مربوط بوده که متعهد به پرداخت اصل) …و

 .باشد سود تحقق یافته در سررسید و سایر تعهدات مربوط به اوراق مشارکت می 

 .تولید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند تعاونی هایی که مجوز: تعاونی تولیدي -15

) 4(هاي موضوع ماده   اوراق مشارکت قابل انتشار براي طرح) سقف(حداکثر میزان  – 2ماده 
در . قانون حداکثر تا پایان خرداد هر سال توسط شوراي پول و اعتبار تعیین و اعالم می شود

 .یین شده قبلی مالك عمل خواهد بودصورت عدم اعالم شوراي پول و اعتبار، سقف تع



دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود  – 3ماده 
 .حاصل از اجراي طرح مربوط شریک خواهند بود

هاي موضوع مشارکت   دارندگان اوراق مشارکت ضمن خرید اوراق حق تقسیم دارایی –تبصره 
 .نمایند را از خود سلب می 

. دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است  هر ورقه مشارکت نشان – 4ده ما
دهند تا به وکالت از طرف آنان نسبت  خریداران ضمن خرید اوراق مشارکت به ناشر وکالت می 

حساب هاي /حساب خزانه داري کل کشور / گذاري  به واریز وجوه به حساب سپرده سرمایه
در چهارچوب قوانین و مقررات جاري و مصرف وجوه ) حسب مورد(مفتوحه نزد بانک مرکزي 

همچنین با انتقال اوراق . حاصل از فروش اوراق مشارکت جهت اجراي طرح اقدام نماید
گردد و این رابطه تا سررسید و تسویه نهایی اوراق  مشارکت، به اختیار وکیل خدشه وارد نمی 

 .ستبین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر ا

 .منابع حاصل از انتشار اوراق دولت به حساب خزانه داري کل کشور واریز می شود – 1تبصره 

حساب خاص مفتوحه نزد بانک مرکزي /برداشت از حساب خزانه داري کل کشور  – 2تبصره 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و ) 17(ماده ) ب(در چهارچوب مفاد بند 

قانون احکام دایمی ) 20(ماده ) الف(و بند  – 1395مصوب  –هوري اسالمی ایران فرهنگی جم
 .و دستورالعمل اجرایی مربوط مجاز خواهد بود – 1395مصوب  –برنامه هاي توسعه کشور 

مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشارکت در غیر اجراي طرح، در حکم تصرف  – 5ماده 
 .ومی محسوب خواهد شدغیرقانونی در وجوه و اموال عم

هاي موضوع اوراق مشارکت   میزان اوراق مشارکت قابل انتشار براي هر یک از طرح – 6ماده 
با رعایت وضعیت مالی و اعتباري ناشر توسط ) انتفاعی دولت -هاي عمرانی  به استثناي طرح(

 .شود  بانک مرکزي یا سازمان بورس تعیین می

انتشار اوراق مشارکت باید با تأیید عامل حداقل بیست  هاي ارایه شده جهت  طرح –تبصره 
 .پیشرفت فیزیکی داشته باشند) %20(درصد 

الحساب و مقاطع پرداخت آن، مدت زمان مشارکت، حداقل میزان   نرخ سود علی – 7ماده 
مشارکت ناشر، تاریخ و مراحل انتشار، تمدید مهلت عرضه و سایر شرایط عرضه اوراق مشارکت 



سازمان بورس با توجه به شرایط بازار پول و سرمایه /اد ناشر، با موافقت بانک مرکزي به پیشنه
 .شود تعیین می 

این آیین نامه براي طرح بدون امکان ) 4(ناشر نسبت به افتتاح حساب موضوع ماده  – 8ماده 
 سازمان بورس به منظور واریز/حق برداشت صرفاً براي مدت محدود و با مجوز بانک مرکزي 

اورق ) %100(پس از فروش صد درصد . وجوه ناشی از فروش اوراق مشارکت اقدام می نماید
سازمان بورس اجازه برداشت از وجوه جمع /مشارکت منتشر شده در مدت مقرر، بانک مرکزي 

آوري شده را به ناشر خواهد داد و حسب مورد سود متعلق به حساب هاي یاد شده به عنوان 
 .منظور می شود درآمدهاي جانبی طرح

اوراق مشارکت منتشرشده در مدت مقرر ) %100(در صورت عدم فروش صد درصد  – 9ماده 
سازمان بورس باید از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر چگونگی تأمین /بانک مرکزي 

در صورت عدم تأمین کسري منابع . کسري منابع مورد نیاز طرح را توسط ناشر تعیین نماید
سازمان بورس ضمن ابطال اوراق نسبت به صدور /ر طی مهلت مقرر، بانک مرکزي توسط ناش

در . دستور استرداد وجوه دارندگان اوراق مشارکت ظرف یک هفته به عامل اقدام خواهد نمود
این صورت عامل متعهد است اصل و سود متعلق به حساب سپرده سرمایه گذاري ناشر نزد 

سایر هزینه هاي مالی ناشی از ابطال به عهده ناشر . ت نمایدعامل را به دارندگان اوراق عود
 .است

حداکثر مهلت تمدید زمان عرضه مجدد براي اوراق بودجه اي مطابق با مهلت جذب  – 10ماده 
) 64(و ) 63(اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي و مالی در هر سال موضوع قانون اصالح مواد 

 .و اصالحات بعدي آن می باشد – 1379 مصوب –قانون محاسبات عمومی کشور 

به منظور هماهنگی بیشتر در شرایط انتشار و نیز به تعویق نیفتادن بیش از حد  –تبصره 
اجراي طرح هاي موضوع مشارکت، مهلت مذکور براي اوراق غیربودجه اي نیز متناسب با اوراق 

 .بودجه اي تعیین می گردد

پس از سررسید نهایی اوراق مشارکت نسبت به تهیه ناشر مکلف است ظرف دو ماه  – 11ماده 
اظهارنظر در . هاي مالی همراه با محاسبه سود قطعی طرح به امین اقدام نماید و ارسال صورت 

خصوص سود قطعی دوران مشارکت ظرف سه ماه پس از دریافت صورت هاي مالی توسط امین 
 .ید ارسال خواهد شدسازمان بورس جهت تأی/ طرح انجام شده و به بانک مرکزي 



هاي مالی و محاسبه   در خصوص اوراق مشارکت دولت، وظیفه تهیه و ارسال صورت – 1تبصره 
سود قطعی طرح بر عهده دستگاه اجرایی مجري طرح عمرانی با تأیید سازمان برنامه خواهد 

 .بود

اخت شده الحساب پرد علی  در صورتی که سود قطعی دوران مشارکت فراتر از سود – 2تبصره 
باشد، ناشر موظف به پرداخت مابه التفاوت آن حداکثر طی دو ماه پس از ابالغ بانک مرکزي 

در شرایط انتشار اوراق مشارکت ترتیبی اتخاذ شود تا در صورتی که . سازمان بورس می باشد/
 .سود قطعی کمتر از سود علی الحساب باشد مابه التفاوت به حساب ناشر منظور گردد

اعطاي هرگونه امتیازي از سوي ناشر به دارندگان اوراق مشارکت از جمله اختیار  – 12ماده 
تعویض با سهام و یا تبدیل اوراق مشارکت به سهام و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانک 

 .باشد سازمان بورس می /مرکزي 

ید به موقع ایفا آید که با  اعطاي این گونه امتیازات از جمله تعهداتی به حساب می – 1تبصره 
گردد و تأخیر یا عدم اعطاي آن مشمول وجه التزامی متناسب با خسارت ناشی از تأخیر زمانی 

 .و افزایش قیمت خواهد بود

. گردد وجه التزام در زمان انتشار توسط ناشر پیشنهاد و از سوي نهاد ناظر تأیید می  – 2تبصره 
 .باشد نظارت بر حسن اجراي این ماده بر عهده امین می

وزارت امور اقتصادي و دارایی به نیابت از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات  – 13ماده 
 .نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام می نماید

) به غیر از اوراق مشارکت بانک مرکزي(بازخرید قبل از سررسید اوراق مشارکت  – 14ماده 
ثانویه اوراق مشارکت صرفاً از طریق بورس و یا  کلیه معامالت. باشد  ها ممنوع می  توسط بانک

 – 1384مصوب  –بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران 
پذیرد و معامالت این اوراق خارج از بازارهاي یادشده   و طبق ضوابط سازمان بورس انجام می

 .ملغی و بالاثر است

ها با موافقت بانک مرکزي نسبت به انجام معامالت ثانویه اوراق مشارکت از   بانک –تبصره 
 .طریق بازار سرمایه اقدام می نمایند



هاي مربوط به عاملیت، ضمانت، امین، تعهد پذیره نویسی، بازارگردانی و امحا   هزینه – 15ماده 
سازمان بورس، از / شخیص بانک مرکزي و سایر هزینه هاي مرتبط با انتشار اوراق مشارکت به ت

 .محل منابع داخلی ناشر محاسبه و تأمین می شود

هزینه هاي مذکور جزء آورده ناشر نبوده و منجر به افزایش سهم الشرکه ناشر نمی  – 1تبصره 
شود و در زمان محاسبه سود قطعی مشارکت به عنوان هزینه هاي قابل قبول طرح محاسبه 

 .خواهد شد

هاي مذکور حسب مورد از محل منابع داخلی   در مورد اوراق مشارکت دولت هزینه – 2تبصره 
 .شود  هاي مربوط در قوانین بودجه سنواتی تأمین می  ناشر و یا ردیف

 وظایف : دوم فصل
 وظایف ناشر –الف 

موظف است پس از اخذ موافقت ) به استثناي وزارت امور اقتصادي و دارایی(ناشر  – 16ماده 
اقتصادي و مالی طرح خود را به همراه مستندات  -یه از بانک مرکزي، گزارش توجیهی فنیاول

در ارتباط با اوراق مشارکتی که با مجوز سازمان بورس انتشار می . مورد نیاز به عامل ارایه نماید
 .شود یابد در چهارچوب ضوابط آن سازمان عمل می  

 .این فصل عمل خواهد شد) ث(دولت، مطابق بند انتفاعی  -هاي عمرانی در مورد طرح –تبصره 

. ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت باید مراتب را به اطالع عموم برساند – 17ماده 
 .سازمان بورس قرار گرفته باشد/متن اطالعیه انتشار باید قبالً مورد تأیید بانک مرکزي 

موظف به ایفاي کلیه تعهدات مقرر ) و داراییبه استثناي وزارت امور اقتصادي (ناشر  – 18ماده 
سازمان بورس و امین که قبالً به اطالع وي رسانده / در قرارداد منعقد شده بین بانک مرکزي 

 .باشد الزحمه انجام خدمات امین می  شده است از جمله پرداخت حق 

 .اوراق مشارکت دولت از مفاد این ماده مستثنی است –تبصره 

موظف است بالفاصله پس از ) به استثناي وزارت امور اقتصادي و دارایی( ناشر – 19ماده 
فروش اوراق، سامانه حسابداري مطابق با استانداردهاي مورد قبول سازمان حسابرسی را در 
مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه و خارج از سایر عملیات در فعالیت هاي خود، ایجاد و به 

 .مورد اجرا گذارد



حاوي گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را  ناشر موظف است اطالعیه  – 20ماده 
سازمان بورس، /همراه اظهارنظر امین، پس از کسب مجوز انتشار اطالعیه از بانک مرکزي 

سازمان بورس تعیین می شود، از /حداقل هر شش ماه یا در مقاطعی که توسط بانک مرکزي 
 .راالنتشار یا درگاه الکترونیکی خود منتشر نمایدهاي کثی طریق یکی از روزنامه 

در خصوص اوراق مشارکت دولت، این وظیفه بر عهده دستگاه مجري طرح عمرانی  –تبصره 
 .خواهد بود

تعهدات موضوع ماده   ناشر مکلف به بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق و کلیه – 21ماده 
 .باشد  این آیین نامه می) 12(

و ضامن بر اساس ) به استثناي وزارت امور اقتصادي و دارایی(روابط بین ناشر  – 1تبصره 
ضامن مکلف به ارایه تأییدیه نهاد . شود  شود، تعریف می قراردادي که فی مابین آنها منعقد می 

 .باشد  ناظر می

در صورت عدم ایفاي تعهد در سررسید از سوي ناشر، ضامن موظف است طبق  – 2تبصره 
ها و   ي که بین عامل و ضامن منعقد گردیده نسبت به تأمین منابع الزم براي پرداختقرارداد

 .اوراق مشارکت دولت از مفاد این تبصره مستثنی است. تعهدات مذکور در سررسید اقدام نماید

به استثناي وزارت امور (هرگونه تأخیر در انجام تعهدات این ماده از سوي ناشر  – 3تبصره 
یا ضامن مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان یک و نیم ) راییاقتصادي و دا

 .برابر سود روزشمار اوراق به تناسب مدت تأخیر خواهد شد) 1/ 5(

بندي گزارش  زمان   ناشر ملزم به تکمیل طرح در زمان مقرر مطابق با برنامه – 22ماده 
زارش امین، عدم تکمیل به موقع طرح و یا چنانچه براساس گ. باشد توجیهی ارایه شده می 

هاي طرح ناشی از قصور ناشر در اجراي طرح بوده و منجر به کاهش سود قطعی   افزایش هزینه
التفاوت از محل کاهش  با فرض تحقق اهداف پیش بینی شده در گزارش توجیهی شود، مابه 

 .سهم سود ناشر با نظارت امین محاسبه و جبران می شود

هاي طرح که طی دوران مشارکت از محل منابع ناشر تأمین   هرگونه افزایش هزینه – 23ماده 
 .الشرکه دارندگان اوراق نمی شود شود، منجر به کاهش سهم  می 

هر میزان از افزایش هزینه هاي طرح که به تأیید امین ناشی از تغییر شرایط اقتصادي  –تبصره 
 .ورده ناشر محاسبه می شودو تغییر مقررات و غیره باشد، به عنوان آ



در مورد اوراق مشارکتی که مجوز انتشار آن از سوي بانک مرکزي صادر می شود  – 24ماده 
باید درخواست خود را به همراه مدارك و ) به استثناي وزارت امور اقتصادي و دارایی(ناشر 

وز سازمان بورس در ارتباط با اوراق مشارکتی که با مج. اطالعات زیر به عامل تسلیم نماید
 :انتشار می یابد در چهارچوب ضوابط آن سازمان عمل می شود

هاي   اقتصادي و مالی طرح مشمول قانون به استثناي طرح –گزارش توجیهی فنی  – 1
گزارش توجیه فنی (انتفاعی دولت جهت بررسی و تأیید و قبولی تصدي عاملیت آن  –عمرانی 

 .(ـ انتفاعی دولت باید به سازمان برنامه ارایه شودهاي عمرانی   ـ اقتصادي و مالی طرح

) به استثناي وزارت امور اقتصادي و دارایی(گزارش حسابرسی و صورت هاي مالی ناشر  – 2
 .براي دو سال متوالی جهت ارزیابی ساختار مالی ناشر

 .پیشنهادها در خصوص میزان، تاریخ، شرایط و مراحل انتشار اوراق مشارکت – 3

مبنی بر موافقت با ) ناشر(هاي متقاضی  تصویب نامه مجمع عمومی یا شوراي عالی شرکت  – 4
 .انتشار اوراق مشارکت و تعیین محل بازپرداخت اصل و سود

اي مبنی بر پذیرش و رعایت مفاد قانون و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل   تعهد نامه ارایه – 5
 .آن

در مورد تبدیل یا تعویض ) شرکت هاي سهامی عام(می ناشر موافقت نامه هاي مجمع عمو – 6
 .اوراق مشارکت با سهام و ارایه شرایط و نحوه تبدیل و تعویض آنها

 .(به استثناي وزارت امور اقتصادي و دارایی(معرفی ضامن و قبولی آن از سوي عامل  – 7

یئت مدیره مربوط قبل از تصویب ه) ناشر(تأییدیه بخش حقوقی شرکت متقاضی انتشار  – 8
 .مبنی بر بالمعارض بودن امالك و زمین هاي طرح

هاي شوراي اسالمی شهر، بودجه عمرانی شهر و کمیسیون طرح تفصیلی   ارایه مصوبه – 9
و  – 1351مصوب  –قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران ) 5(موضوع ماده 

 .ها اري اصالحات بعدي آن، در مورد اوراق مشارکت شهرد

 .به شبکه بانکی) ناشر(هاي غیرجاري شرکت متقاضی انتشار   تعیین تکلیف کلیه بدهی – 10

 .(ناشر(گزارش بازرس قانونی شرکت  – 11



 .ها  هاي دولتی و شهرداري  ابالغیه بودجه منابع و مصارف شرکت – 12

 .سایر مدارك و مستندات به تشخیص بانک مرکزي – 13

وط به مشاوره، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی با موافقت امور مرب – 25ماده 
سازمان بورس صرفاً از طریق نهادهاي مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار /بانک مرکزي 

 .صورت می گیرد -1384مصوب  –جمهوري اسالمی ایران 

باید از ) 11(و ) 9(له مواد اطالعات مربوط به حقوق دارندگان اوراق مشارکت از جم – 26ماده 
یا درگاه الکترونیکی ) نوشتاري، گفتاري، تصویري(هاي جمعی   سوي ناشر و از طریق رسانه

 .ناشر یا عامل جهت اطالع عموم اعالم شود

در خصوص اوراق مشارکت دولت، این وظیفه بر عهده دستگاه اجرایی مجري طرح  –تبصره 
 .ودخواهد ب) حسب مورد(عمرانی یا امین 

 وظایف عامل –ب 

اقتصادي و مالی طرح هاي  -عامل موظف است ظرف یک ماه گزارش توجیهی فنی – 27ماده 
به همراه سایر مدارك ) انتفاعی دولت –هاي عمرانی   به غیر از طرح(ارایه شده از سوي ناشر را 

رت تأیید سازمان بورس مورد بررسی قرار داده و در صو/و مستندات وفق مقررات بانک مرکزي 
 .سازمان بورس ارسال نماید/به بانک مرکزي 

عامل، نسبت به اصالت مدارك و صحت و سقم اطالعات و محاسبات مربوط به گزارش  –تبصره 
 .توجیهی ارسالی مسئول است

عامل موظف است اوراق مشارکت را براي فروش، عرضه عمومی نموده و وجه اصل  – 28ماده 
این آیین نامه در سررسیدهاي مقرر به ) 22(ن را با رعایت ماده الحساب آ  اوراق و سود علی

 .دارنده اوراق پرداخت نماید

این آیین نامه، در صورت وجود مازاد ) 12(و ) 3(عامل موظف است با رعایت مواد  – 29ماده 
سازمان / سود قطعی نسبت به سود علی الحساب اوراق مشارکت، پس از تأیید بانک مرکزي 

 .ارنده اوراق پرداخت نمایدبورس به د

 سازمان بورس/وظایف بانک مرکزي  –پ 



اقتصادي و  -سازمان بورس در صورت تأیید گزارش توجیهی فنی/بانک مرکزي  – 30ماده 
شود، با در نظر داشتن شرایط انتشار   مالی طرح هاي مشمول قانون که از طرف عامل ارایه می

ز کاري از تاریخ دریافت گزارش در چهارچوب این اوراق مشارکت، مجوز الزم را ظرف سی رو
 .نماید آیین نامه صادر می 

سازمان بورس به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل وجه / بانک مرکزي  – 31ماده 
، ضامن )به استثناي اوراق دولت(اوراق مشارکت در سررسید و پرداخت سودهاي متعلق به آن 

 .نماید نزد عامل می  را ملزم به تأمین وثایق کافی

، )به استثناي سازمان برنامه(سازمان بورس وظایف و اختیارات امین / بانک مرکزي  – 32ماده 
میزان حق الزحمه خدمات مربوط، ترتیب پرداخت آن و همچنین عزل وي در صورت قصور از 

 .نماید  انجام وظایف محوله را طی قرارداد منعقدشده با وي تعیین می

اجرایی آن   در صورتی که گزارش امین حاکی از عدم اجراي مفاد قانون و آیین نامه – 32ماده 
سازمان بورس /از سوي ناشر باشد و ناشر نسبت به رفع به موقع آن اقدام ننماید، بانک مرکزي 

تواند در ارایه خدمات پولی و مالی به ناشر در بازار پول و سرمایه  به تشخیص خود می 
 .زم را اعمال نمایدهاي ال محدودیت 

این آیین نامه حسب گزارش امین طرح، مراتب از سوي ) 5(در صورت احراز ماده  –تبصره 
 .سازمان بورس به مراجع قضایی منعکس می شود/بانک مرکزي 

 وظایف امین –ت 

امین مکلف است، نسبت به رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر معامالت ناشر در طرح  – 33ماده 
. انطباق معامالت انجام شده با ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی و اظهارنظر نمایدو همچنین 

همچنین امین مکلف است ظرف مدتی که به موجب قرارداد منعقدشده با بانک مرکزي 
هاي حسابداري ناشر در چهارچوب   شود، نسبت به کفایت روش  سازمان بورس تعیین می/

 .ظر نمایداستانداردها در طرح رسیدگی و اظهارن

امین موظف است به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان  – 34ماده 
هاي   ها و صورت از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداري حساب 

مالی و عملکرد اجرایی و حسب مورد گزارش فنی طرح به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً 
بار، به بانک  هاي مربوط را حداکثر هر شش ماه یک   ی و اظهارنظر نموده و گزارشرسیدگ



هاي داراي   براي ارایه گزارش فنی الزم است امین از شرکت. سازمان بورس ارایه دهد/مرکزي 
 .رتبه و تخصص مورد تأیید سازمان برنامه استفاده نماید

  انتفاعی دولت بر عهده سازمان برنامه می -وظایف امین در مورد طرح هاي عمرانی – 35ماده 
 .باشد

 و سازمان برنامه) ناشر اوراق دولت(وظایف وزارت امور اقتصادي و دارایی  –ث 

انتفاعی  –سازمان برنامه موظف است جهت تأمین منابع مالی طرح هاي عمرانی  – 36ماده 
 .ق مشارکت مورد نظر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نمایددولت میزان اورا

انتفاعی دولت باید از  -هاي عمرانی  اقتصادي و مالی طرح -گزارش توجیهی فنی – 37ماده 
سازمان برنامه گزارش مزبور را . طریق دستگاه اجرایی مجري طرح، به سازمان برنامه ارایه شود

هیئت . نماید ف یک ماه در هیئت تشخیص مطرح می همراه با نظرات کارشناسی خود ظر
هاي   تشخیص حداکثر ظرف یک ماه نظر قطعی خود را از طریق سازمان برنامه به دستگاه

انتفاعی دولت که به تأیید هیئت تشخیص رسیده  -هاي عمرانی  طرح. نماید اجرایی اعالم می 
 .عالمت مشخص درج خواهد شدباشد توسط سازمان برنامه در الیحه بودجه سال آینده با 

 –هاي عمرانی   انتشار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع الزم براي اجراي طرح –تبصره 
هاي دولتی و یا   انتفاعی دولت، مندرج در قوانین بودجه سنواتی که مجري آنها شرکت

 .ها می باشند نیز مشمول حکم این ماده می باشند شهرداري 

ازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته اوراق مشارکت تضمین ب – 38ماده 
انتفاعی دولت توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی از محل اعتبارات ردیف  –هاي عمرانی   طرح

هاي خاصی که توسط سازمان برنامه به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می 
سویه کلیه تعهدات این اوراق در سررسید، در اولویت همچنین ت. شود، به عمل خواهد آمد

داري کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت  تخصیص و پرداخت می باشد و خزانه 
گردان اقدام  تخصیص در موعد مقرر نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه 

 .اقی استاین حکم تا زمان تسویه اوراق یاد شده به قوت خود ب. کند

 سهام با تعویض یا و سهام به تبدیل قابل مشارکت اوراق : سوم فصل



هاي سهامی عام پذیرفته شده نزد بورس و یا بازارهاي خارج از بورس   شرکت – 39ماده 
با رعایت ضوابط  – 1384مصوب  –موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران 

 .ت قابل تبدیل به سهام و یا تعویض با سهام منتشر نمایندتوانند اوراق مشارک مربوط می 

ناشر موظف است در مورد اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام حداقل به میزان  – 40ماده 
هاي پذیرفته شده نزد بورس و یا  سهام تعهدشده در اوراق مزبور، موجودي سهام شرکت 

مصوب  –بهادار جمهوري اسالمی ایران بازارهاي خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق 
 .را تا سررسید نهایی اوراق نگهداري نماید -1384

العاده شرکت  در مورد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام مجمع عمومی فوق  – 41ماده 
مربوط به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق 

گونه اوراق مشارکت   وده و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان اینمشارکت را صادر نم
خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند، تعیین و اختیار افزایش سرمایه را 

 .به هیئت مدیره خواهد داد

این آیین نامه، هیئت مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع ) 41(در مورد ماده  – 42ماده 
مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ اسمی بازپرداخت نشده اوراق عمومی 

مشارکتی که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است، سرمایه شرکت را افزایش داده و 
ها سهام جدید صادر خواهد کرد و به دارندگان   پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت

اند سهم خواهد   بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کردهاوراق مذکور معادل مبلغ 
 .داد

این آیین نامه تا سررسید نهایی اوراق ) 41(از تاریخ تصمیم مجمع عمومی در ماده  – 43ماده 
تواند اوراق  مشارکت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، شرکت نمی 

منتشر کند، در صورتی که شرکت نسبت به کاهش یا مشارکت جدید قابل تبدیل به سهام 
افزایش سرمایه یا بازخرید سهام اقدام نماید، یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم 

موارد فوق شامل سهامی که دارندگان اوراق مشارکت در نتیجه تبدیل . منافع تغییراتی بدهد
دارندگان این گونه اوراق مشارکت از همان موقع شود،  دارند نیز می  اوراق خود دریافت می 

 .شوند  انتشار اوراق مذکور، سهامدار شرکت محسوب می

این آیین نامه تا سررسید نهایی اوراق ) 41(از تاریخ تصمیم مجمع عمومی در ماده  – 44ماده 
مشارکت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، صدور سهام جدید در نتیجه 



انتقال اندوخته سرمایه و به طور کلی دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران 
تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن که حقوق 

کنند به نسبت  دارندگان اوراق مشارکت که متعاقباً اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می 
به این منظور، شرکت باید تدابیر الزم . شوند، حفظ شود  جه تبدیل مالک میسهامی که در نتی

را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق مشارکت که متعاقباً اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می 
 .کنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند 

العاده شرکت مبنی بر انتشار اوراق مشارکت قابل  فوق  با تصویب مجمع عمومی – 45ماده 
 .تبدیل به سهام، حق تقدم سهامداران فعلی شرکت، منتفی خواهد بود

شرایط مشارکت و ترتیب تبدیل و یا تعویض اوراق مشارکت به سهام باید در ویژگی  – 46ماده 
خواست دارنده اوراق تبدیل و تعویض اوراق مشارکت به سهم منوط به در. هاي آن قید شود 

 .است

 مقررات سایر : چهارم فصل
ناشر موظف به انجام سایر تعهداتی است که به هنگام فروش اوراق، پذیرفته و مورد  – 47ماده 

 .سازمان بورس نیز قرار گرفته است/تأیید بانک مرکزي 

فق با رعایت طرفین قراردادهاي موضوع این آیین نامه در صورت بروز موارد عدم توا – 48ماده 
 .توانند داور تعیین نمایند  قوانین می

هاي   نامه می تواند به عنوان وثیقه توسط دستگاه اوراق مشارکت موضوع این آیین  – 49ماده 
 .ها مورد پذیرش قرار گیرد قانون مدیریت خدمات کشوري و بانک ) 5(اجرایی موضوع ماده 

ضمن قبولی عاملیت توسط عامل، اجراي طرح صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت مت – 50ماده 
از سوي ناشر مطابق با گزارش توجیهی ارسالی از سوي عامل و انعقاد قرارداد امین، به منزله 

 .باشد نامه می  هاي ناشی از مقررات این آیین   قبول کلیه آثار، تعهدات و مسئولیت

و اصالحات بعدي آن  1377/ 6/ 9هـ مورخ 19961ت/ 31242تصویب نامه شماره  – 51ماده 
 .لغو می شوند

اسحاق جهانگیري –معاون اول رئیس جمهور   

 


