
 ٢١٠٦٨٠/١٩٨٨٩٨/٢/٦٣: شماره
  ٢٠/١٢/١٣٨٧: تاريخ

  »بسمه تعالي«
  قانون اساسي» ٤٤«تصويب نامه شوراي عالي اجراي سیاستھاي كلي اصل 
   وزارت امور اقتصادي و دارايي

   
استناد به  ٢٧/١١/١٣٨٧قانون اساسي در جلسه مورخ » ٤٤«شوراي عالي اجراي سیاستھاي كلي اصل چھل و چھارم   

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري » ٤٠«ماده » الف«بند » ١«تبصره 
قانون اساسي و بر اساس پیشنھاد ھیأت واگـذاري،  » ٤٤«ھاي كلي اصل چھل و چھارم  اسالمي ايران و اجراي سیاست

ماده » ٣«قانون ياد شده را با رعايت تبصره » ٤٠«ماده » الف«بند » ٨«جزء  نامه نحوه واگذاري سھام ترجیحي موضوع آئین
  :اين قانون به شرح زير تصويب نمود» ٢٠«

   
   »نامه نحوه واگذاري سھام ترجیحي آئین«

   
ھـاي مشـمول واگـذاري بـه پیشـنھاد سـازمان        از سھام بنگـاه %) ۵(ـ فروش ترجیحي و اقساطي حداكثر پنج درصد ١ماده 

سازي و تصويب ھیأت واگذاري به مديران، كاركنان و بازنشستگان ھمان بنگاه و ھمچنین فروش اقساطي حداكثر  خصوصي
نامـه مجـاز    ھاي مزبور به ساير مديران با تجربه، متخصص و كارآمد براساس ضوابط اين آئـین  از سھام بنگاه%) ۵(پنج درصد 

  .است
   

  ان، كاركنان و بازنشستگان ھمان بنگاهفروش ترجیحي و اقساطي سھام به مدير) بخش اول
ھا، تخصیص سـھام ترجیحـي از اولويـت برخـوردار اسـت و فـروش آن بـه مـديران، كاركنـان و           ـ در فروش سھام بنگاه٢ماده 

  . بازنشستگان ھمان بنگاه مورد واگذاري، منوط به ارائه تقاضاي كتبي افراد متقاضي به صورت جمعي است
ـ واگذاري سھام به مديران و كاركنان داراي اولويت باالتري است و چنانچه پس از واگذاري سھام به اين افراد، ھمچنان  تبصره 

  .گیرد سھام قابل واگذاري بنگاه موجود باشد، سھام مزبور به بازنشستگان ھمان بنگاه تعلق مي
اعم از رسمي يا (ي شاغل يا مأمور ـ مديران و كاركناني كه در زمان واگذاري سھام ترجیحي در بنگاه مشمول واگذار٣ماده 

بوده و داراي حداقل يك سال سابقه كار باشند و ھمین مدت پرداخت حق بیمه ولو به صورت غیرمستمر توسـط  ) قراردادي
واگذاري سھام ترجیحي مطابق قراردادي اسـت كـه   . بنگاه مزبور داشته باشند، واجد شرايط خريد سھام ترجیحي ھستند

  .شود سازي با متقاضیان منعقد مي توسط سازمان خصوصي
ـ  واگذاري سھام به مديران و كاركنان مأموري كه پرداخت حق بیمه يا كسور بازنشستگي آنان از مبدأ مأموريت صورت ١تبصره 

يكسال سابقه ھا كه حداقل داراي  ھمچنین كاركنان و مديران بنگاه مورد واگذاري مأمور در ساير بنگاه. گیرد مجاز نیست مي
كار باشند و ھمین مدت پرداخت حق بیمه ولو بصورت غیرمستمر توسط بنگاه مورد واگذاري داشته باشند نیز مشمول دريافت 

  .سھام ترجیحي خواھند بود
به سرمايه آنھا متعلق %) ۵٠(پذير كه بیش از پنجاه درصد  ھاي سرمايه ـ افراد واجد شرايط شاغل در آن دسته از بنگاه٢تبصره 

نحوه واگذاري . توانند از سھام ترجیحي بنگاه مورد واگذاري برخوردار شوند بنگاه مورد واگذاري باشد نیز در صورت تقاضا مي
سازي و تصويب ھیأت واگذاري  ھاي ادغام شده يا تحصیل شده با پیشنھاد سازمان خصوصي سھام ترجیحي مربوط به شركت

  . خواھد بود
نامه حداكثر تا سقف ده  اين آئین» ٣«ي قابل تخصیص به ھر يك از افراد واجد شرايط موضوع ماده ـ میزان سھام ترجیح۴ماده 

   .ھا است برابر میانگین شش ماھه آخرين مبلغ حقوق و مزاياي مستمر دريافتي متقاضیان براساس احكام حقوقي آن
توانند با رعايت  عدالت دريافت نكرده باشند، مي ـ آن دسته از بازنشستگان بنگاه مورد واگذاري كه پیش از اين سھام۵ماده 

نامه از سھام ترجیحي بنگاه حداكثر تا سقف ده برابر میانگین شش ماھـه آخـرين مبلـغ حقـوق و      اين آئین» ٢«تبصره ماده 
  .مزاياي مستمر دريافتي براساس احكام حقوقي برخوردار شوند

ھام ترجیحي مجاز نیست و چنانچه بازنشستگان مشمول اين ماده تبصره ـ استفاده ھم زمان از مزاياي سھام عدالت و س 
بايستي ابتدا سھام  قبًال از مزاياي سھام عدالت استفاده كرده باشند، در صورت تمايل به برخورداري از سھام ترجیحي، مي

  . عدالت دريافتي را مسترد نمايند
اريخ اولـین آگھـي عرضـه سـھام يـا اعـالم سـازمان        بايستي حداكثر سـي روز پـس از تـ    ـ  اشخاص واجد شرايط مي۶ماده 

. نامه به سازمان مذكور تسلیم نمايند اين آئین» ٢«سازي به بنگاه مشمول واگذاري، درخواست خود را مطابق ماده  خصوصي
  . رساند سازي سھام مورد نظر را با شرايط ساير سھام بنگاه مورد واگذاري به فروش مي در غیر اين صورت سازمان خصوصي

) ١٠(ـ ھر يك از افراد واجد شرايط و داوطلب خريد مكلفند ثمن معامله را تمامًا بصورت اقساط حداكثر طـي مـدت ده   ٧ماده 
دريافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخصیص به سھامداران . سال بدون احتساب سود فروش اقساطي تأديه نمايند



شود و در صورت عدم كفايت آن، خريداران مكلفند  نامه تأمین مي مشمول اين آئینبه عنوان تأديه بخشي از بدھي خريداران 
  . رأسًا نسبت به پرداخت مابقي اقساط اقدام نمايند

ھاي مزبـور مكلفنـد    نامه با بنگاه مربوط، بنگاه اين آئین» ٣«تبصره ـ درصورت قطع رابطه شغلي اشخاص ذينفع موضوع ماده  
  . النه متضمن آدرس كامل افراد ياد شده را اخذ نمايندتعھد پرداخت اقساط بطور سا

   
   

  فروش اقساطي سھام به ساير مديران باتجربه، متخصص و كارآمد) بخش دوم
ـ با ھدف ارتقاء دانش مديريت و توسعه توانمندي در بنگاه مورد واگذاري، اعضاء ھیأت مديره، مديرعامل و ساير افراد ٨ماده 

مشابه داراي حداقل دو سال تجربه مديريت در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاري و ساير مديران ارشد با مدرك داراي عناوين 
، تولیـد و اجـرا   )طراحي، نظارت، بازرسـي (تحصیلي دانشگاھي كه داراي حداقل دو سال تجربه مديريت در امور مھندسي 

در زمینه فعالیت بنگاه ) اداري، فروش، بازرگاني، پشتیباني و مالي(ي بردار و مديريت بھره) مديريت تولید و يا مديريت اجرائي(
براساس (مرتبط ) بخش اقتصادي(ھا و واحدھاي مشابه يا صنايع  مورد واگذاري و يا پنج سال تجربه مديريت ھم تراز در بنگاه

ھیأت واگذاري خواھد رسید،  سازي به تصويب ھستند، با شرايطي كه به پیشنھاد سازمان خصوصي) ISICبندي  آخرين طبقه
  .مشمول دريافت سھام موضوع اين ماده ھستند

ـ مديران موضوع اين ماده مكلفند مدارك الزم براي احراز شرايط مندرج در اين ماده را به سازمان خصوصي سازي تسلیم  تبصره 
  . نمايند
توانند درخواست خريد  نامه مي اين آئین» ٨«اده ـ تمامي مديران با تجربه، متخصص و كارآمد داراي شرايط مندرج در م٩ماده 

سازمان مذكور مجاز است برحسب درخواست . سازي ارائه نمايند اقساطي سھام بنگاه مورد واگذاري را به سازمان خصوصي
ان میز. درصد سھام بنگاه را براي فروش به آنان اختصاص دھد ۵كتبي افراد ياد شده، پس از تصويب ھیأت واگذاري حداكثر 

سھام قابل تخصیص به ھر يك از افراد واجد شرايط حداكثر تا سقف بیست برابر میانگین شش ماھه آخرين مبلغ حقـوق و  
  .ھا است مزاياي مستمر دريافتي متقاضیان براساس احكام حقوقي آن

ريخ اولـین آگھـي   روز كاري پس از تا) ٢٠(بايستي حداكثر ظرف بیست  ـ مديران واجد شرايط موضوع اين بخش مي١٠ماده 
سازي مكلف است  سازمان خصوصي. سازي تسلیم نمايند عرضه سھام بنگاه، درخواست كتبي خود را به سازمان خصوصي

  . روز كاري نتیجه بررسي خود را به متقاضیان اعالم نمايد) ٢٠(حداكثر ظرف مدت بیست 
سـازي   اده درخواست خود را به سازمان خصوصـي الذكر طي مدت تعیین شده در اين م ـ در صورتي كه مديران فوق١تبصره 

   .تسلیم ننمايند، سازمان مزبور مجاز است سھام مورد نظر را با شرايط ساير سھام بنگاه مورد واگذاري به فروش برساند
ـ چنانچه مجموع تقاضاھا از سقف سھام قابل واگذاري موضوع اين بخش بیشتر شود، سھام قابل اختصاص به ھر يك ٢تبصره 

   .يابد ز متقاضیان به تناسب مازاد كاھش ميا
ـ متقاضیان واجد شرايط مكلفند معادل بیست درصد ارزش معامله را به صورت نقدي پرداخت و بقیه آن را طي مدت ١١ماده 

دريافت اقساط ھر سال از محل . بازپرداخت اقساط بلوكي مندرج در آگھي بدون احتساب سود فروش اقساطي تأديه نمايند
شـود و در صـورت عـدم كفايـت آن،      قابل تخصیص به سھامداران به عنوان تأديه بخشي از بدھي خريداران تأمین مـي  سود

  .خريداران مكلفند باقیمانده اقساط را پرداخت نمايند
   

  :ھاي معتبر قابل دريافت از مديران موضوع اين بخش عبارتند از ـ انواع ضمانت١٢ماده 
  .نامه بانكي ضمانت )الف
  .اي نامه بیمه ضمانت )ب
  .ارزش كارشناسي رسمي آن%) ٩٠(وثیقه ملكي معادل نود درصد  )ج
  .ھا تضمین شده باشد انواع اوراق مشاركت از سوي دولت يا بانك )د
  .ارزش روز آن%) ٧٠(ھاي سھامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بھادار به مأخذ ھفتاد درصد  سھام ساير شركت )ه
   .سفته )و
  .حسابان مربوط  ھاي اجرائي و ذي طالبات قطعي شده قراردادھا از سوي دستگاهم )ز
  .تركیبي از موارد فوق )ح

ــمانت ـ   ١تبص  ره ــلیم ض ــه الزامــي اســت          تس ــاه درصــد بخــش اقســاطي ثمــن معامل ــادل پنج ــوق حــداقل مع   در . ھــاي ف
سازي باقي  مديران موضوع اين ماده در وثیقه سازمان خصوصيھر صورت سھام مورد معامله تا تسويه كامل اقساط بدھي 

در ضمن در اينگونه موارد، تعھد اشخاص مذكور مبني بر وثیقه گـذاردن اسـناد مالكیـت سـھام مـورد معاملـه، نـزد        . ماند مي
  .سازي الزامي است سازمان خصوصي

بايستي ضمن عقد واگذاري وكالت بالعزل رسمي  ـ  مديران موضوع اين ماده به منظور تضمین ايفاي تعھدات خود مي٢تبصره
سازي براي تملیك يا انتقال باقیمانده سھام مورد معامله تا سقف مطالبات خود  مبني بر تفويض اختیار به سازمان خصوصي

مان مشروط به عدم پرداخت اقساط از سوي خريدار به ھر شخص و با ھر شرايط و به ھر قیمتي كه صالح بداند، تنظیم و در ز
   .سازي تسلیم نمايد امضاء اسناد نقل و انتقال سھام به سازمان خصوصي

   



  ساير موارد) بخش سوم
ھا  گذاري بنگاه ھاي قیمت نامه شیوه نامه، معادل قیمت تعیین شده براساس مفاد آئین قیمت سھام موضوع اين آئینـ ١٣ماده  

قانون اصالح موادي از قانون برنامـه چھـارم توسـعه    » ۴٠«ماده » الف«بند » ٣«ھاي مذكور موضوع جزء  و نحوه اعمال شیوه
قـانون  » ۴۴«ھـاي كلـي اصـل چھـل و چھـارم       اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسالمي ايـران و اجـراي سیاسـت   

  .شود سازي محاسبه و اعمال مي اساسي، توسط سازمان خصوصي
ده به نام خريدار كـه اقسـاط سـاالنه آن در ھـر سـال پرداخـت       ـ آزادسازي، صدور و تحويل اوراق سھام خريداري ش١۴ماده 
اوراق سھام تسويه نشده خريداران نیـز تـا   . شود، حسب مورد از طريق بورس اوراق بھادار يا شركت مربوط مجاز است مي

انتقال به غیر سازي باقي خواھد ماند و تا تسويه كامل آن، توسط خريدار قابل  پايان مدت قرارداد در وثیقه سازمان خصوصي
  .نخواھد بود

ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بعد از شش ماه از سقف زماني مجاز براي تقسیم سود  ھر سال مالي در شركت و ١۵ماده 
سازي مجاز است به میزان مبلغ بدھي تسويه شده سھام مورد وثیقه را آزاد و در اختیار ذينفع  به ھر دلیل، سازمان خصوصي

اين موضوع بايد در قراردادھاي . ه فروش باقیمانده سھام به سايرين با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايدقرار دھد و نسبت ب
  . منعقده قید شود

نامه به روش ساده محاسبه و در ابتداي دوره تخصیص سھام توسط سازمان  ـ كارمزد فروش سھام موضوع اين آيین١۶ماده 
اي خواھـد بــود كـه بنـا بــه پیشـنھاد ســازمان      مــورد نظـر مطـابق تعرفــه  نــرخ كـارمزد  . سـازي اعمــال خواھـد شـد    خصوصـي 
  .سازي به تصويب ھیأت واگذاري خواھد رسید خصوصي

نامه افزايش سرمايه تعلق گیرد، سھام افزايش يافته نیز به تبع  ـ در صورتي كه به سھام واگذار شده موضوع اين آئین١٧ماده 
ھا از شـركت و سـود    معادل ريالي آورده سھامداران يا طلب آن. گیرد قرار ميسازي  سھام اولیه در وثیقه سازمان خصوصي

  .گیرد سھمي از اين حكم مستثني است و در وثیقه قرار نمي
سازي با تسھیالت مقرر سھام ترجیحي  ـ افرادي كه در گذشته و در چارچوب قوانین مربوط از طريق سازمان خصوصي١٨ماده 

   .نامه نخواھند بود ھیالت موضوع اين آئیناند، مشمول تس خريداري نموده
  . نامه فقط براي يك بار وجود دارد ـ امكان برخورداري از تسھیالت موضوع اين آئین١٩ماده 

   
  الدين حسیني سیدشمس

   
  : رونوشت به

مجلس شوراي اسالمي، دفتر رئیس قوه قضائیه، دفتر معاون اول دفتر مقام معظم رھبري، دفتر رئیس جمھور، دفتر رئیس 
ريزي و نظارت راھبردي رئیس جمھور، بانـك مركـزي    رئیس جمھور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون برنامه

ي سازمان صدا و سیما. جمھوري اسالمي ايران، دادستان كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور
جمھوري اسالمي ايران، معاون حقوقي و امور مجلس رئیس جمھور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ديوان عدالت اداري، 
اداره كل قوانین مجلس شوراي اسالمي، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانین و مقررات كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 

ھـا،   سـازي، سـازمان بـورس و  اوراق بھـادار، كلیـه وزارتخانـه       سازمان خصوصي ايران، اتاق تعاون جمھوري اسالمي ايران،
ھا و مؤسسات دولتي، نھادھاي انقـالب اسـالمي، روزنامـه رسـمي جمھـوري اسـالمي ايـران، دبیرخانـه شـوراي           سازمان
ريزي و نظارت بر اجراي  هھاي وزارت امور اقتصادي و دارائي و دفتر برنام رساني دولت، دفتر ھیأت دولت، كلیه معاونت اطالع
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