
  

        بنياد خيريه خواجه نصير طوسيبنياد خيريه خواجه نصير طوسيبنياد خيريه خواجه نصير طوسيبنياد خيريه خواجه نصير طوسي

        آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالتآيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالتآيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالتآيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت

  226037/1/63: شماره نامه بيتصو

  29/1/1388: مورخ

  ياساس قانون) 44( چهارم و چهل اصل يكل يها استيس ياجرا يعال يشورا

    ياجتماع نيتأم و رفاه وزارت – تعاون وزارت –ييدارا و ياقتصاد امور وزارت

 مشترك شنهاديپ به بنا27/11/1387 مورخ جلسه در ياساس قانون) 44(چهارم و چهل اصل يكل يها استيس ياجرا يعال يشورا

 توسعه چهارم برنامه قانون از يمواد اصالح قانون) 38(تا) 34( مواد استناد به و تعاون وزارت و ييدارا و ياقتصاد امور وزارت

 مصوب -ياساس قانون) 44(چهارم و چهل اصل يكل يها استيس ياجرا و رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد

 بيتصو ريز شرح به را عدالت سهام عيتوز موضوع شده ادي قانون ششم فصل يياجرا نامه نييآ -ياسالم يشورا مجلس 1387 سال

  : نمود

  :روند يم كار به مربوط مشروح يمعان در ريز اصطالحات نامه نييآ نيا در -1 ماده

 ياجرا و رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه چهارم برنامه قانون از يمواد اصالح قانون :قانون -1

  .ياسالم يشورا مجلس 1387 سال مصوب ياساس قانون) 44(چهارم و چهل اصل يكل يها استيس

  .قانون هفتم فصل) 39(ماده موضوع يواگذار أتيه :يواگذار أتيه -2

  :شوند يم ييشناسا يعلم صورت به كه ريز دهك شش شامل كشور داخل ميمق يرانيا اتباع :طرح نيمشمول -3

  .ريعشا و نانيروستانش تياولو با كشور يدرآمد نييپا دهك دو -

  .شوند يم عدالت سهام يواگذار طرح مشمول كه يبعد ششم تا سوم يها دهك -

 يم ليتشك شهرستان درهر عدالت سهام طرح مشموالن تيعضو با كه ييها شركت :يشهرستان عدالت يتعاون يها شركت -4

  .دارند عهده بر را ياستان يگذار هيسرما يها شركت اداره در نقش يفايا به كمك و اعضاء به خدمات ارائه فيوظا و شوند



 به استان هر يشهرستان عدالت يتعاون يها شركت)يسهامدار(تيباعضو كه ييها شركت :ياستان يگذار هيسرما يها شركت -5

  .شوند يم اداره و ليتشك تجارت قانون قالب در عام، يسهام به ليتبد قابل خاص يسهام صورت 

 شركت آن يازا در تا شود يم واگذار ياستان يگذار هيسرما يها شركت به كه كشور يدرآمد دهك شش سهام :عدالت سهام -6

 سهام نيمشمول به يشهرستان عدالت يتعاون يها شركت قيطر از را ياستان يگذار هيسرما شركت سهام آن، مبلغ معادل مزبور يها

  ندينما واگذار) ها يتعاون ياعضا(مزبور

 گسترش منظور به و قانون ياجرا در را دولت مصوب يواگذار قابل عدالت سهام است مكلف يساز يخصوص سازمان -2 ماده

 در يواگذار قابل يها بنگاه سهام ارزش مجموع از درصد) 40( چهل سقف تا حداكثر ،ياجتماع عدالت نيتأم و يعموم تيمالك

 تعداد با متناسب ياستان يگذار هيسرما يها شركت به يواگذار أتيه مصوبات براساس قانون،) 2(ماده) 2(گروه موضوع بازار هر

  .دينما واگذار استان هر يشهرستان عدالت يتعاون يها شركت سهامداران

 سازمان قيتوث در مزبور سهام. شد خواهد واگذار ياستان يگذار هيسرما يها شركت به ميمستق صورت به عدالت سهام -3 ماده

  .شود يم خارج قيتوث از يپرداخت اقساط و يقانون فاتيتخف كسر با متناسب و بود خواهد يساز يخصوص

 عدالت يتعاون يها شركت قالب در را قانون) 34(ماده) ب(و) الف( يبندها نيمشمول كه قانون) 35( ماده ياجرا در -4 ماده

 ارياخت در كه را يدولت سهام هيكل است مكلف يساز يخصوص سازمان است، نموده يسامانده ياستان يگذار هيسرما و يشهرستان

 عدالت يتعاون يها شركت ياعضا تعداد با متناسب شده واگذار يقبل متيق همان با است عدالت سهام يكارگزار شركت

  .دينما واگذار ياستان يگذار هيسرما يها شركت به يشهرستان

 را عدالت سهام يكارگزار شركت انحالل باتيترت ماه سه حداكثر مدت ظرف است مكلف يساز يخصوص سازمان -1 تبصره

  .دينما اقدام آن هيتصف به نسبت و نموده فراهم

  .بود خواهد عدالت سهام به مربوط احكام و ضوابط هيكل مشمول ماده، نيا موضوع سهام -2 تبصره

 شركت سهام يگذار متيق يمبنا.شوند يم نييتع بورس در شده رفتهيپذ يها شركت از فقط يواگذار مورد يها شركت -5 ماده

 توسط قانون) 40(ماده) الف(بند) 3(جزء نامه نييآ مطابق كه است يبلوك ريغ سهام ينقد فروش يبها بورس، در شده رفتهيپذ يها

  .رسد يم يواگذار أتيه بيتصو به و شود يم نييتع يساز يخصوص سازمان

 الزم يياجرا ضمانت كه ياستان يگذار هيسرما يها شركت با قرارداد انعقاد قيطر از است موظف يساز يخصوص سازمان -6 ماده

 مذكور سازمان. كند اقدام ها شركت نيا به يدولت يها شركت و دولت به متعلق سهام فروش به نسبت باشد، شده ينيب شيپ آن در

 و شد خواهد هيتسو شده واگذار يها شركت ساالنه سود محل از معامله ثمن دينما حيتصر منعقده يقراردادها در يستيبا يم

 آن يبها كه سهام از بخش آن يآزادساز و هيتسو به نسبت آن از پس بالفاصله و يياعطا فاتيتخف اي يافتيدر سود با متناسب

  .شد خواهد اقدام شود، يم فيتخف مشمول اي وصول مذكور سازمان توسط



 يبها در فيتخف درصد) 50( پنجاه احتساب شامل يدرآمد نييپا دهك دو مشموالن بابت يواگذار مورد سهام -1 تبصره

 ساله ده حداكثر طيتقس يايمزا از صرفاً زين ششم يال سوم يها دهك نيمشمول و بود خواهد ساله ده اقساط صورت به و يواگذار

  .شد خواهد نييتع يواگذار اتيه در آنان طيتقس دوره طول و شوند يم برخوردار سهام يواگذار

 را خزانه حساب به آن زيوار و نامه نييآ نيا موضوع شده واگذار سهام اقساط وصول تيمسئول يساز يخصوص سازمان -2 تبصره

 يبده د،يننما را سال همان يافتنيدر اقساط زانيم يتكافو سال هر در يافتيدر سود زانيم چنانچه و داشت خواهد عهده بر

  .بود خواهد هيتسو قابل بعد سنوات يافتنيدر سود از سهام دارانيخر

 مكلفند دارانيخر باشد، نشده هيتسو كامل طور به يواگذار مورد سهام يبها ط،يتقس دوره انيپا در كه يدرصورت -3 تبصره

 صورت نيا ريغ در. كنند اقدام يداريخر مورد سهام حساب هيتسو و يبده پرداخت به نسبت رأساً ماه شش مدت ظرف حداكثر

 محل از خود مطالبات وصول به نسبت و دينما يم آزاد را قهيوث مورد سهام شده هيتسو يبده مبلغ زانيم به يساز يخصوص سازمان

  .نمود خواهد اقدام مقررات وفق مانده يباق سهام فروش

  .شود يم منظور درآمد كم اقشار به دولت بالعوض يها كمك حساب به ماده نيا) 1(تبصره موضوع فيتخف -4 تبصره

 دستگاه ريسا و بهادار اوراق بورس شركت يهمكار با مكلفند يساز يخصوص سازمان و بهادار اوراق و بورس سازمان -7 ماده

. ندينما فراهم بورس در را ياستان يگذار هيسرما يها شركت رشيپذ يبرا الزم داتيتمه ،1388 سال انيپا تا حداكثر ربطيذ يها

 به ابتدا ديبا منظور نيبد و نموده اقدام بورس در رشيپذ يبرا يستيبا يم زين ياستان يگذار هيسرما يها شركت حال نيع در

 در.داشت خواهند عهده بر را استان هر عدالت سهام تيريمد و تيمالك مزبور يها شركت. شوند  ليتبد عام يسهام يها شركت

 سال انيپا تا قانون) 37( ماده ياجرا در است مكلف بهادار اوراق و بورس سازمان بورس، رشيپذ طيشرا تحقق عدم صورت

  .دينما فراهم بورس فرا در را ياستان يگذار هيسرما يها شركت سهام فروش و ديخر امكان ،1388

 مردم سازمان(كانون ليتشك قيطر از توانند يم ياستان يگذار هيسرما يها شركت شده، واگذار سهام تيريمد منظور به -8 ماده

 اوراق و بورس سازمان.ندينما اعمال را واگذارشده يها شركت يعموم مجامع در خود يسهامدار حقوق به مربوط امور) نهاد

  .ندينما اقدام شده ادي كانون تيفعال و ليتشك مجوز ياعطا به نسبت مكلفند ربطيذ يها دستگاه و بهادار

 به منجر اقدام نوع چيه به مجاز شده، واگذار سهام از زانيم آن به نسبت قانون) 86(ماده موضوع يياجرا يها دستگاه -9 ماده

 يها شركت از وكالت اخذ اجازه ها دستگاه نيا. ستندين يواگذار مورد يها شركت در دولت تيريمد و تيمالك تداوم اي شيافزا

 يگذار هيسرما يها شركت رانيمد انتخاب يبرا زين و شده واگذار يها شركت رانيمد انتخاب منظور  به ياستان يگذار هيسرما

 ريغ صورت به يحت يتيريمد سمت هرگونه رشيپذ نيهمچن.داشت نخواهند را يشهرستان عدالت يتعاون يها شركت و ياستان

 موضوع كانون و يشهرستان عدالت يتعاون يها شركت ،ياستان يگذار هيسرما يها شركت واگذارشده، يها شركت در موظف

  .است ممنوع الذكر فوق يياجرا يها دستگاه شاغالن توسط نامه نييآ نيا) 8( ماده

ينيحس نيالد شمس ديس                                                                           

شورا ريدب و ييدارا و ياقتصاد امور ريوز  


