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  تعاليبسمه

 "آزاد سازي سهام عدالتاجرايي  آيين نامه"

 23/04/1399،  03/04/1399، 06/03/1399، 30/02/1399، 23/02/1399، 15/02/1399 مورخات در جلس بهادار اوراق و بورس يعال يشورا
 بيتصو ريرا به شرح ز عدالت سهام يآزادساز يينامه اجرا نييآ ،يرهبر معظم مقام 9/2/1399 مورخ هيابالغ در اجراي 04/05/1399و 

 :نمود
يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران در صورت كاربرد، با همان مفاهيم  شده در ماده هاي تعريفاصطالحات و واژه -1 ماده

 :شوندبه شرح زير تعريف مي آيين نامهرفته در اين  كارهاي بهساير اصطالحات و واژهاند. كار رفتهبه آيين نامهدر اين 
جمهوري  ياصل چهل و چهارم قانون اساس يكل ياستهايس يقانون اجرا 34 ادهي هستند كه مطابق مسهام عدالت: افراد دارندگان -1

 اند.سهام عدالت شده تمشمول درياف اسالمي ايران
ان سهام دارندگسازي به منظور ثبت برخي اطالعات سامانه سهام عدالت: سامانه الكترونيكي است كه توسط سازمان خصوصي -2

 گردد.و انتخاب روش سهامداري مستقيم طراحي و مديريت مي، مشاهده صورتحساب از جمله شماره شبا عدالت
 ن اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسيقانو 34هاي موضوع ماده : منظور شركتهاي سرمايه پذيرشركت -3

كه بخشي از سهام آنها در قالب طرح توزيع سهام عدالت به طرح توزيع سهام عدالت واگذار جمهوري اسالمي ايران مي باشد
 گرديده است.

 است. عدالت سهام دارندگان به يواگذار رمشموليذپ هيسرما يهاشركت هيكلدرصدي از سهام : عدالت سبدسهام -4
يران ارهاي فرابورس ازيا با بهادار تهرانكه در بورس اوراق است از سبد سهام عدالت هايي هاي غير بورسي: منظور شركتشركت -5

 قابل معامله نباشد. هاپذيرش نشده و سهام آن
پذير فهرست شده در هاي سرمايهكه قصد سهامداري شركتباشندميسهام عدالت  : دارندگانپذيرهاي سرمايهسهامدار شركت -6

 را دارند.ها يكي از بورس
 باشد.ميمقام معظم رهبري  9/2/1399ابالغيه مورخ : منظور  ابالغيه مقام معظم رهبري -7
قانون اجراي سياستهاي كلي  35كه به استناد ماده  باشندمي هاي سرمايه گذاري: منظور شركتگذاري استانيهاي سرمايهشركت -8

 .اندجمهوري اسالمي ايران تشكيل شده اساسي اصل چهل و چهارم قانون
قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و  35كه به استناد ماده است هاي تعاوني هاي تعاوني شهرستاني : منظور شركتشركت -9

 .اندجمهوري اسالمي ايران تاسيس شده چهارم قانون اساسي
 ران مي باشد.بورس ها : منظور بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس اي -10
در مورد بازار اوراق  بورس و اوراق بهادار و سازمان وراق بهاداراي عالي بورس و مقررات: منظور كلية مصوبات هيأت وزيران، شورا -11

 .بهادار و فعاالن آن است
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اضر حوراث متوفيان تعيين تكليف شده: افرادي هستند كه به منظور انتقال سهام متوفي به وراث قانوني آنان در دفاتر پيشخوان دولت  -12
 اند.شده و نسبت به انتقال سهام عدالت متوفي به وراث قانوني اقدام نموده

انون بازار اوراق قكه طبق  گذاري استانيهاي سرمايهشركتخودانتظامي است كه به منظور تنظيم روابط بين  كانون: كانون تشكل -13
 .نمايدميفعاليت  دندار اوراق بهادار اشتغال		بازار		فعاليت دربه  ايرانبهادار جمهوري اسالمي 

ن افراد فهرست نهايي اي شوند.محسوب مي سهام عدالت دارنده، تعيين تكليف شده وراث متوفيان و اشخاص در قيد حيات-2 ماده
  توسط سازمان خصوصي سازي به شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه اعالم خواهد شد.

ين و اخذ تائيديه از طريق اسامانه سهام عدالت  بهسهام عدالت كه براي ثبت شماره شباي بانكي خود  دارندگانآن دسته از  -1تبصره 
دارند با مراجعه به سامانه، نسبت به ثبت شماره شباي  فرصتآيين نامهپس از تصويب اين  روز 45ظرف اند، حداكثر سامانه اقدام نكرده

 نمايند. اقدامبانكي خود واخذ تائيديه، 
ر توسط دفاتقانوني (انتقال سهام آنها به وراث  انيسامانه مربوطه، سامانه متوف قيطر ازسهام عدالت  يهمزمان با آزادساز -2 تبصره

سازمان  .دينمامي ركا به شروع مجدداً  فوق مذكورسامانه سهام يندآزادسازيفرا انيازپا پس و دگردميدولت) متوقف  شخوانيپ
شركت  اريدر اخت يرا جهت سامانده خيشده تا آن تار فوت دارندگان سهام عدالت هيموظف است اطالعات كل يسازيخصوص
تعلق و انتقال سهام م فيتكل نييخصوص تعدربه منظور انجام اقدامات الزم وجوه قرار دهد.  هياوراق بهادار و تسو يمركز يگذارسپرده
 و اوراق بهادار بورس يعال يشورا يموظف است در مدت زمان مقرر شده از سو يسازيسازمان خصوص ،آنها يبه وراث قانون انيبه متوف
 يمركز يگذارسپرده شركت بههاي فني مرتبط با آن اطالعات و زيرساختو كليه  »وراث ثبت يوبررس افزارمشاهده نرم«انتقال به نسبت

  .دينما اقداموجوه  هياوراق بهادار و تسو
و  143و ماده  17ماده  1معاف از ماليات موضوع بند  01/05/1399سهام عدالت بعنوان دارايي هاي ماترك متوفيان تا تاريخ  -3تبصره 

  باشد. مستقيم ميمكرر قانون مالياتهاي  143ماده 
احراز به منظور اين ماده 2پس از اجراي مفاد تبصره گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه موظف استشركت سپرده -4تبصره 
قدام و نسبت به ابرقراري ارتباط مكانيزه با قوه قضائيه  نسبت بهها مفاد گواهي حصر وراثت قطعيت يافته صادره از سوي دادگاهاصالت 

 سهام مشمولين را به وراث منتقل نمايند.و  اطمينان كسب نموده وراث قانوني و سهم االرث آنها احراز هويت و اصالت  

سهام  نهايي دارندگانبه تناسب  سهام عدالتطرح توزيع  هاشده در يكي از بورسفهرست هاي سرمايه پذيرشركت سهام كليه-3ماده 
و ه  شبا شمار ،لت شامل مشخصات سجلي، شمارة ملينهايي سهامداران سهام عدافهرست (آنهابه انضمام ليست عدالت 

به منظور انجام  گذاري استانيهاي سرمايهبه شركت سازيسهام تك تك اين افراد توسط سازمان خصوصي تعداد)همراه شماره تلفن
اري به شركت سپرده گذبايد آن مستندات اي از نسخهمنتقل و خصيص، تتعيين،  اين آيين نامه )6() و5)، (4(مواد تكاليف قيد شده در 
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ا تغييرات ب ند صورتهاي مالي خود را متناسباگذاري استاني مكلفهاي سرمايهشركت .گردد ارسال وجوهمركزي اوراق بهادار و تسويه 
 اصالح نمايند.دهاي حسابداري ملي كشور رصورت گرفته بر اساس استاندا

هاي اند، شركتكه روش غيرمستقيم را انتخاب نمودهدارندگان سهام عدالت صيانت از سرمايه  ق وتشويبه منظور  -1تبصره
 شوند) از روش حسابداري خالصدر سهام (كه بعنوان دارايي جاري طبقه بندي ميگذاري سرمايهبراي د انگذاري استاني مكلفسرمايه

استانداردهاي حسابداري در صورتهاي مالي انجام دهند. سودهاي تحقق نيافته ناشي ارزش فروش استفاده كنند و افشاهاي الزم را براساس 
  نخواهد نمود. مشمول ماليات يري روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهاي حسابداري گاز بكار

سهام  ،4ماده شركت هلدينگ موضوع پس از تأسيس ماه  يكحداكثر ظرف مدت  سازي مكلف استسازمان خصوصي-2 تبصره
  .انتقال دهد شركت هلدينگبه را» سبد سهام عدالت«هاي غيربورسي موجود در شركت

 ديگذاري در فعاليتهاي اقتصاجهت سرمايههلدينگ سهامي عام يك شركت هاي غير بورسي، به منظور مديريت سهام شركت -4ماده 
معامله سهام شركت مذكور تا پيش از پذيرش و درج  در يكي از بورس ها فاقد اعتبار است. خواهد شد. تشكيل  اساسنامهفعاليت  موضوع

عادن و م ،صنايع ،و اتاق بازرگاني ايران ، اتاق تعاونسازيسازمان خصوصي توسطخبره مالي به عنوان موسس و اولين مديران  نفر 5
 ورسشوراي عالي ببه تأييد  ، انتخاب شده وجهتبورس و اوراق بهادارتوسط سازمان اي تاييد صالحيت حرفه در صورت كشاورزي ايران
 عدالت سودسهام ازمحل يمال وجوه صيتخص و نيتام به نسبتسازي مكلف است . سازمان خصوصيگردندمعرفي ميو اوراق بهادار

 ها در سال اول فعاليت اقدام نمايد.به جهت امكان تأسيس و مديريت هزينه نگيهلد شركت به الياردريليم 50 مبلغ به گذشته سنوات
اقدام  عديب مديران شركت، نسبت به برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده جهت انتخاب مديراناولين سيس، أشش ماه پس از ت

  .خواهند نمود

ارنده دسازي به هر شركت هلدينگ موظف است به تعداد و مبلغ سهام اختصاص يافته توسط سازمان خصوصي هيأت مديره -1تبصره 
هاي به سرمايه ثبت شده شركت -با برگزاري مجمع عمومي فوق العاده نسبت به افزايش سرمايه از محل سهام واگذار شده  سهام عدالت

اقدام شوند، سازي معرفي ميكه از طرف سازمان خصوصي سهام عدالتدارندگان  و به نام كليه - 01/04/1399سرمايه پذير در تاريخ 
  نمايد.

تاني تا متراژ گذاري اسمحل فعاليت شركت سرمايه مركز اصليدفتر  بجز -گذاري استاني هاي سرمايهكتهاي شركليه دارايي -2تبصره 
هاي ميليون ريال و مطالبات شركت 5و ملزومات مصرفي داراي ارزش دفتري تا سقف  ميليارد ريال وجه نقد 5متر و مبلغ حداكثر  250

گذاري هاي سرمايهبه ارزش دفتري منعكس در دفاتر قانوني شركتاين آيين نامه تاريخ ابالغ بايد طي مدت شش ماه از  -شهرستانيتعاوني 
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ت گذاري استاني و شركهاي سرمايهو با نظارت بازرسين قانوني شركتمرتبط قانوني  ساير اقداماتو  از طريق تنظيم صورتجلسه استاني،
 نگ منتقل گردد.هلدينگ به شركت هلدي

سريع تانجام اقدامات الزم طبق قوانين و مقررات به منظور نسبت به ند اگذاري استاني مكلفهاي سرمايههيئت مديره شركت -3تبصره 
  پذيرش و درج شركت در بورسها اقدام نمايند.در 

را پس از برگزاري مزبور  سرمايه شركتافزايش را ثبت و هلدينگ شركت سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است، -4تبصره
 از بازرس قانوني، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصي سازي ثبت نمايد. يهشركت و اخذ تأييد فوق العاده مع عموميمج

ز گذاري استاني هستند، آن دسته اهاي سرمايهمطابق با ابالغيه مقام معظم رهبري سهامدار شركت سهام عدالت دارندگانكليه -5ماده 
مقام  غيهاز تاريخ ابالوزر51مدت حداكثرظرفتوانندرا دارند مي پذيرهاي سرمايهشركت يسهام عدالت كه قصد سهامدار دارندگان

 نمايند.مياقدام  سامانه سهام عدالت درپذير هاي سرمايهمبني بر سهامداري شركتنسبت به ثبت درخواست خود ،معظم رهبري

 دارندگاناست ضمن فراهم نمودن تمهيدات الزم از طريق سامانه سهام عدالت، درخواست  مكلفسازي سازمان خصوصي-1تبصره 
 .سهام عدالت را نسبت به تمايل آنها جهت انتخاب رويه مالكيت سهام عدالت به سهولت اخذ نمايد

 هاي مشمولشركتسهام را انتخاب نموده اند، » پذيرهاي سرمايهسهامداري شركت«سهام عدالت كه  دارندگانبه آن دسته از  -2تبصره 
  شود.تخصيص داده مياين ماده مستقيماً  3براساس تبصره فهرست شده در يكي از بورس ها واگذاري 

، شركت در سامانه سهام عدالت دارندگان سهام عدالتتوسط »  پذيرهاي سرمايهسهامداري شركتفرم «پس از تكميل-3تبصره
فهرست هاي مشمول واگذاري شركتسهام  ،زرو 14 فحداكثر ظر است و تسويه وجوه مكلفاوراق بهادار گذاري مركزي سپرده

گذاري سرمايه هايسازمان خصوصي سازي از مالكيت شركتمربوطه توسط اطالعات  پس از ارسالرا ها شده در يكي از بورس
ارندگان سهام دبراي سهام گواهي الكترونيكي پس از شناسايي اوليه آنها، منتقل نمايد و  دارندگان سهام عدالتاستاني به مالكيت 

روز كاري به  2سازي مكلف است اطالعات مذكور را حداكثر ظرف سازمان خصوصي صادر و در اختيار آنها قرار دهد. عدالت
  ارسال نمايد.گذاري مركزي و تسويه وجوه شركت سپرده

 هبرا انتخاب نموده اند، » پذيرهاي سرمايهسهامداري شركت« سهام عدالت كه  دارندگانآن دسته از  سهامامكان انجام معامله -4تبصره
بدون آن پس از  و سال 1مدت  طيمطابق برنامه زمانبندي اعالمي  و و اوراق بهادار دريجي طبق مصوبه شوراي عالي بورسصورت ت

  محدوديت وجود خواهد داشت.

در خصوص  )5( ظرف حداكثر يك ماه پس از گذشت مدت زمان مندرج در مادهاند گذاري استاني مكلفهاي سرمايهشركت  -6ماده 
زاري گبر بت بهنس گذاري استانيشركت سرمايه در پرتفويموجود  هاپذير فهرست شده در يكي از بورسهاي سرمايهشركتباقيمانده سهام 
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 اطالعات افتيازدرپس  و01/04/1399قيمت پاياني روز  به به منظور افزايش سرمايه اقدام نمايند. اين افزايش سرمايه مجمع عمومي فوق العاده
م سها دارندگانها و به نام با برگزاري مجمع عمومي فوق العاده از محل سهام واگذار شده به اين شركت ، سازيالزم از سازمان خصوصي

  باشد.مي ،را انتخاب ننموده اند پذيرهاي سرمايهسهامداري شركتكه (در زمان ثبت نام اوليه سهام عدالت) عدالت همان استان 

وش مستقيم سهامداري را ر 29/03/1399ريخ سازمان خصوصي سازي موظف است پس از تخصيص سهام مشموليني كه تا تا -1تبصره 
ند اپذير را بر اساس تعداد مشموليني كه در هر استان به روش غير مستقيم باقي ماندهسرمايههاي بورسي باقيمانده سهام شركت ،اندانتخاب كرده

رزش دارايي ا گرفتن با در نظر تخصيص وپذيرهاي سرمايهشركتشده،  از محل سهام تجميعگذاري استاني هاي سرمايهبه هر يك از شركت
تعداد  يسرمايه آنها را تعيين و بر مبناي هر سهم هزار ريال(مطالبات ايجاد شده)  01/04/1399هر يك از آن شركت ها به قيمت پاياني روز 

م نمايد. گذاري مركزي اعالرا به تفكيك هر استان تعيين و به شركت سپرده گذاري استانيهاي سرمايهشركتسهام هر يك از سهامداران 
أساً بر اساس اطالعات ارسالي سازمان خصوصي سازي نسبت به گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه موظف است رشركت سپرده
ه در كتاني و نيز تعداد سهام تخصيص يافته به هر مشمول در هر استان سگذاري اتعداد سهام شركت هاي سرمايهدرج اطالعات ثبت سرمايه و

  اقدام نمايد. ، در پايگاه داده خوداندروش غير مستقيم باقي مانده 

سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است بدون رعايت ترتيبات قانوني مقرر، در خصوص افزايش سرمايه  شركتهاي سرمايه  – 2تبصره 
، توسط سازمان 01/04/1399قيمت پاياني معامالتي روز  گذاري استاني صرفا با اعالم ترازنامه شركتهاي سرمايه گذاري استاني برمبناي

  رمايه شركتهاي صدراالشاره اقدام نمايد.خصوصي سازي، نسبت به افزايش س

 ستانيهاي سرمايه گذاري اشركتافزايش سرمايه  هاي سرمايه گذاري استاني،لزوم تسريع در پذيرش و درج شركتبا توجه به  -3تبصره 
اده در خصوص مجمع عمومي فوق العمربوط به دعوت و برگزاري توسط و ترتيبات تغييرات در سرمايه شركت به جز تشريفات تشريفات از 

 مستثني گرديد. 4ماده  1ماده و تبصره اين 

نسبت به برگزاري ماده  اين ماه پس از ثبت افزايش سرمايه موضوع  2اند حداكثر ظرف گذاري استاني مكلفشركت هاي سرمايه-4تبصره
  نمايند. به منظورتصويب اساسنامه، انتخاب مديران و ساير موارد اقدام مجامع عمومي

 گذاريگذاري استاني به وسيله مجمع عمومي عادي متشكل از سهامداران هر شركت سرمايههاي سرمايههيأت مديره شركت -5تبصره 
اي براساس اساسنامه شركت و استاني كه مجمع آن به صورت الكترونيكي برگزار خواهد شد، از بين اشخاص واجد صالحيت حرفه

اي مديران نهادهاي مالي مصوب شوراي عالي بورس انتخاب خواهند شد. جهت رعايت حقوق سهامداران حرفه دستورالعمل تأييد صالحيت
-گيري در مجمع الكترونيك، سه تا شش روز خواهد بود. حسابرس و بازرس قانوني شركتدر انتخاب اعضاي هيأت مديره، مدت زمان رأي

اي هازمان بورس و اوراق بهادار ( طبقه الف و ب ) انتخاب خواهند شد و اطالعات شركتگذاري استاني از بين حسابرسان معتمد سهاي سرمايه
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سازمان  هاي پذيرفته شده در سامانه رسميها براساس دستورالعمل افشاي اطالعات شركتگذاري استاني با توجه به پذيرش در بورسسرمايه
  بورس و اوراق بهادار، افشا خواهد گرديد.

أي نحوة حضور و اعمال حق ر هايدستورالعملگذاري استاني و شركت هلدينگ مطابق هاي سرمايهالكترونيكي شركتمجامع  -6تبصره 
مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار  هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار		شركت		عمومي		مجامع		در		الكترونيكي		به صورت

  خواهد بود.

اشخاص حقيقي و حقوقي از گذاري استاني به هاي سرمايهتوانند براي مشاركت در مجامع شركتميدارندگان سهام عدالت  - 7تبصره 
هاي در مجامع شركتوكيل حضور الت دهند. وكاشخاص ساير ، نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه و هاي تعاونيجمله شركت

 است. گذاري استاني و هلدينگ با رعايت قوانين و مقررات بالمانعسرمايه

گذاري استاني، هاي سرمايهماده توسط شركتاين مكلف است پس از انجام تكاليف ذكر شده در سازي خصوصي سازمان -8ه تبصر
هاي هرگونه تغيير در تركيب سهام شركت روز نسبت به رفع توثيق سهام مشمول واگذاري مربوطه اقدام نمايد. 15حداكثر ظرف 

ذاري گهاي سرمايهگذاري استاني قبل از قابل معامله شدن سهام شركتهاي سرمايههاي شركتپذير موجود در سبد داراييسرمايه
  هاي اوراق بهادار، ممنوع است.استاني در يكي از بورس

به تهيه  نسبت، )6(پس از انجام اقدامات ذكر شده در مادهماه  يكرف گذاري استاني مكلف اند حداكثر ظشركت هاي سرمايه -7ماده
هادار بورس اوراق بهاي شركت پذيرش در يكي از بورس ها اقدام نمايند. منظوربه مدارك و آخرين صورت هاي مالي ساالنه حسابرسي شده 

بطوريكه ستند ههاي اوراق بهادار گذاري استاني در يكي از بورسهاي سرمايهمكلف به تسريع فرآيند پذيرش شركت تهران و فرابورس ايران
يكي  رهاي مذكور دمعامله سهام شركت امكاننسبت به  ،آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شدهو ماه پس از تكميل مدارك  يكحداكثر 

پس از  مي تواند فرابورس ايراندر صورت عدم ارايه مدارك فوق الذكر تا فراهم شدن شرايط الزم،  .دنتعيين تكليف نماي خودازبازارهاي 
  توافقي فرابورس اقدام نمايد.پايه دريافت آخرين صورتهاي مالي حسابرسي نشده، نسبت به درج سهام اين شركتها در بازار 

مطابق  زبورهاي مشركت اي مديرانصالحيت حرفه بررسينحوه  و استانيگذاري هاي سرمايهشركت شركت هلدينگ و امهاساسن -تبصره
 باشد.مي بازار سرمايهمقررات 

 بيلهاي مختلف از قگذاري به روشسرمايه به سودآورهاي گذاري استاني مجاز هستند پس از شناسايي پروژههاي سرمايهشركت -8ماده
تعداد  درصد 30ان ميز تا توانند، ميو به منظور تامين مالي نماينداقدام  ساختمانو و زمين  گذاري پروژههاي سرمايهسيس صندوقأت

را براساس مقررات سازمان بورس و اوراق  خوددر مالكيت  هاپذير فهرست شده در يكي از بورسهاي سرمايههر يك ازشركتسهام 
آميز تدر صورت موفقي .نمايند سرمايه گذاري تامين مالي اقدامه يا از ساير روشهاي تامين مالي نظير صندوق رساندبهادار به فروش 
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درصد  30 نصاب امكان تخصيص بيش ازو اوراق بهادار قبلي، با مجوز شوراي عالي بورس هاي پروژهبرداري رسيدن به بهرهو بودن 
  هاي سودآور وجود خواهد داشت.به پروژه الذكرفوق

(يك سوم) فوق را در يك صندوق پروژه  درصد 30واحد درصد از  10حداكثر مكلف است گذاري استاني هر شركت سرمايه -1تبصره 
  گذاري نمايند.سرمايه

داليل مبني بر علت  درصد مصوب، با ارائه 50) تا ميزان 1گذاري در هر صندوق پروژه (موضوع تبصره سرمايهافزايش ميزان  -2تبصره 
وليه با موافقت مجمع عمومي عادي و در صورت افزايش بيش از مبلغ مذكور منوط به موافقت افزايش پيش آمده نسبت به طرح ا

  شوراي عالي بورس و اوراق بهادار است.

و مطابق ساز و كار و مقررات سازمان بورس و اوراق  ها بورسيكي از گذاري استاني صرفا از طريق هاي سرمايهمعامله سهام شركت -9ماده 
  بهادار خواهد بود.

يك سال طبق مدت طي  مطابق برنامه زمانبنديها، پس از قابليت معامله در يكي از بورس گذاري استانيهاي سرمايهسهام شركت-هتبصر
پس از آن بدون محدوديت امكان انجام معامله وجود خواهد  و داشتخواهد  امكان معامله و اوراق بهادار مصوبه شوراي عالي بورس

  داشت.
از  پذير،هاي سرمايهدر شركت راي گذاري استاني و اعمال حقهاي سرمايههاي مشمولين در شركتدر راستاي صيانت از دارايي -10ماده

  گذاري استاني استفاده خواهد شد.هاي سرمايهظرفيت كانون شركت
، حق رأي ناشي از سهام شركت سرمايه گذاري استاني در شركت سرمايه بعنوان عضو كانونگذاري استاني سرمايه هايشركت -1 تبصره

اي هگذاري استاني در مجامع عمومي شركتسرمايه هايو بنابراين كانون حق دارد از جانب شركت نمودهانون منتقل كرا به پذير، 
پذير هاي سرمايهكه موضوع انتخاب اعضاي هيأت مديره در مجامع عمومي شركتصورتيدهد. در پذير، حضور يافته و رأي ميسرمايه

اشند، پذير نامزد شده بگذاري استاني براي تصدي سمت عضو هيأت مديرة شركت سرمايهطرح گردد و يك يا چند شركت سرمايه
ركت كه شاستاني نامزده شده رأي دهد. در صورتيگذاري هاي سرمايهكانون در اعمال اين اختيار موظف است به شركت يا شركت

 پذير انتخاب شوند، حق تعيين نماينده ياگذاري استاني نامزد شده، به عضويت هيأت مديرة شركت سرمايههاي سرمايهيا شركت
تيار كانون در اخپذير، صرفاً هاي سرمايهگذاري استاني براي شركت در هيأت مديرة شركتهاي سرمايهنمايندگان شركت يا شركت

گذاري استاني در كانون، از وي سلب و به كانون منتقل شده و بدون است. حقوق مندرج در اين تبصره با عضويت شركت سرمايه
  تغيير اساسنامه قابل برگشت نيست.
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 يراستاني در شركت سرمايه پذگذاري سرمايه هايناشي از سهام شركت حق رأي ،مدت پنج سالبه از تاريخ ابالغ اين آيين نامه  -2تبصره 
موافقت در مجمع و اعضا كانون  درصد 75تغيير براساس درخواست و حضور حداقل پس از مدت مذكور و  گرددميبه كانون منتقل 

  درصد حاضرين و موافقت شوراي عالي بورس امكان پذير مي باشد. 67حداقل 
كم حدر از اجراي تكاليف تعيين شده براي آنها، مديران آنها و هلدينگ، شركت گذاري استانيهاي سرمايهخودداري شركت -11ماده

نسبت به  مكلف استان بورس و اوراق بهادار و سازم شوداموال و وجوه عمومي محسوب مي، اهمال و تضييع تصرف غير قانوني 
ر صالحيت شده در حكم تصرف غيتصدي مديران سلب صالحيت شده يا عدم تاييد هچنين  آنها اقدام نمايد.مديران سلب صالحيت 

مطابق قانون تجارت نسبت به برگزاري مجمع بايد در اين صورت شود.محسوب مياموال و وجوه عمومي اهمال و تضييع ،قانوني
  .شودجهت انتخاب مديران اقدام عمومي 

نقل و انتقال  و )5(و  )4(،)3(از جمله نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع مواد  آيين نامهمرتبط با اجراي اين  نقل و انتقال هرگونه -12ماده
استاني  گذاريسرمايههاي شركت هلدينگ و افزايش سرمايه شركتهمچنين گذاري پروژه و شركت پروژه و دارايي از/ به صندوق سرمايه

  مي باشد. معاف از ماليات براي اولين بارنامه اين آيين )6() و4مواد (موضوع 

ه ب كه در اثر انتقال سهام شركتهاهاي احتمالي ويه وجوه مكلف است پاره سهمگذاري مركزي اوراق بهادار و تسشركت سپرده -13ماده
به  تناسباًم گردد را با درنظر گرفتن شرايط بازار به صورت تدريجي به فروش رسانده و همراه با سود تقسيميايجاد مي دارندگان سهم عدالت

  واريز نمايد. دارندگان سهام عدالتحساب هريك از 

به طرح توزيع  شهرستاني سهام عدالتهاي تعاوني ارائه شده توسطبه منظور جبران خدمات  است مكلفسازمان خصوصي سازي -14ماده
از تاريخ  ماهچهار مدت كه حداكثر ظرف  1398تا پايان سال  مذكور هاي تعاونيبه استناد گزارش حسابرسي ويژه شركتسهام عدالت 

از محل سود سهام عدالت  جهت تسويهمالي وجوه  مين و تخصيصأشود نسبت به تارائه مي سازمان حسابرسيتوسط  آيين نامهابالغ اين 
  .اقدام نمايد سنوات گذشته

اران تحت ضمن عقد قرارداد با كارگز، با قوانين و مقررات بازار سرمايه مطابق توانندمي يهاي تعاوني سهام عدالت شهرستانشركت-تبصره
به اخذ مجوز نمايندگي از بورس مربوطه اقدام نمايند و امور مربوط به شناسايي اوليه و كامل و ساير كارگزاران هاي دولتي كنترل بانك

  .مزبور انجام دهند هاي كارگزاريشركت سهام عدالت به عنوان نمايندگان دارندگانمعامالت مشتريان، احراز هويت و دريافت سفارش 

هاي كشور، امكان دريافت فايل بانك مركزي موظف است در راستاي تسهيل و تسريع در امور تسويه وجوه معامالت بورس -15ماده 
 هاناخالص آني وجوه مربوط به اتاق تسويه بين بانكتسويه گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه را در سامانه تسويه از شركت سپرده

  براي آن شركت فراهم سازد.
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را دريافت و به صورت تجميع شده به سامانه  سهام عدالتدارندگان فروش  هايسفارش، نداهاي كارگزاري مكلفشركت-16ماده 
  امكان پذير خواهد بود. هاي به قيمت بازاين قابليت در خصوص سفارشمعامالتي بورس ارسال نمايند. 

را به  سهام عدالت دارندگان، خدمات الزم براي هاافزايش شعب خود در شهرستانبر ند عالوهامكلفهاي كارگزاري شركت :1تبصره 
  صورت الكترونيكي نيز ارائه دهند.

راي ند زيرساخت الزم باگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و شركت مديريت فناوري بورس تهران مكلفشركت سپرده :2تبصره 
  هاي كارگزاري قرار دهند.در اختيار شركت فراهم واين ماده را اجراي 

سهام عدالت كه داراي شماره شباي معتبر و مورد تاييد بوده و در يكي از شعب بانكهاي كشور احراز هويت  دارندگانآن دسته از -17ماده 
گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه شركت سپردههمراه به نام خود را ارائه نمايند نياز به احراز هويت مجدد در تلفن شده اند و نيز شماره 

  وجوه براي دريافت خدمات پايه ندارند.

هاي قضايي و همچنين مقامات و كليه مقامات و مراجع قضايي اعم از قضات دادگاهها و دادسراها، دواير اجراي احكام و مجتمع-18ماده 
ي، بيمه، تعزيرات و شهرداري كه به موجب قانون اجازه توقيف و يا صدور دستور مراجع شبه قضايي از قبيل دواير اجرايي ثبت ، مراجع ماليات

ند دستورهاي ياد شده در خصوص سهام عدالت را به صورت متمركز حسب مورد از طريق معاونت فنĤوري افروش دارايي را دارند مكلف
ي مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ارسال و شماره حساب گذارقوه قضائيه يا مراكز مشابه در ديگر مراجع صدراالشاره به شركت سپرده

  واحدي را به آن شركت جهت واريز وجوه حاصل از فروش دارايي توقيف شده معرفي نمايند.

ازمان س اران، بازارگردانان و سبدگردانها داراي مجوز فعاليت ازهاي مالي متعلق به مشتريان كارگزوجوه نقد، اوراق بهادار و دارايي -19ماده 
گردد در قبال تعهدات هاي متعلق به نهادهاي مذكور در مراجع مختلف به نام آنها ثبت و نگهداري ميكه در حساب بورس و اوراق بهادار

ر بهادا ، وجوه نقد، اوراقهر يك از كارگزاران، بازارگردانان و سبدگردانانهاي آنها قابل توقيف نبوده و در صورت توقيف حسابها و دارايي
وقف يا تانحالل، همچنين در صورت  شود.هاي مشتريان به تقاضاي هر مشتري به آنان مسترد و يا به نهاد مالي ديگري منتقل ميو دارايي

اي ههاي مالي مشتريان آنها كه در حسابورشكستگي هر يك از كارگزاران، بازارگردانان و سبدگردانان وجوه نقد، اوراق بهادار و دارايي
هاي نهاد مالي متوقف يا ورشكسته قابل ثبت نبوده و در اند در فهرست داراييمالي مذكور و به نام آن نهادها ثبت و نگهداري شده نهادهاي

  باشد.هر زمان به درخواست مشتري قابل استرداد و يا قابل انتقال به نهاد مالي ديگري مي

قررات مقوانين و مقررات كليه اركان اجرايي در فرايند ساماندهي سهام عدالت، در زمان تأسيس و فعاليت مكلف به رعايت كليه -20ماده 
  هستند. بازار سرمايه
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سازي الزم در خصوص تبليغات و فرهنگ آيين نامهاز تاريخ ابالغ اين به مدت يكسال سازي مكلف است، سازمان خصوصي -21ماده 
  سهام عدالت و ساير اركان اجرايي به منظور اجراي هر چه بهتر اين سازوكار را انجام دهد. دارندگانيدن به آگاهي بخش

هاي الزم جهت تبليغات و اطالع رساني را با سازمان مكلف است همكاريي جمهوري اسالمي ايران سازمان صدا و سيما تبصره:
  سازي انجام دهد.خصوصي

مفاد چوب بيني نشده در چارپيش رمقرراتيساكليه مقررات مغاير با اين مصوبه، از تاريخ ابالغ اين آيين نامه ملغي تلقي شده و -22ماده 
 . خواهدشدتصويب و اوراق بهادار  بورس يعال يشوراتوسط  اين آيين نامه اجرايي

  


