
  »و دارائی  سهام عمومی عرضه« 
  

   ) دارائی( سهام ،مصوبات هیأت واگذاريهمچنین ط به آن و قانون اساسی و قوانین و مقررات مربو 44سازي در نظر دارد، به استناد تکالیف مقرر در قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  سازمان خصوصی

  .آگهی واگذار نماید اینرا با مشخصات و شرایط مندرج در  زیرهاي بنگاه
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 قابل عرضه) دارائی ( تعداد سهام 

  سرمایه

 )ریال میلیون(

ارزش پایه هر 

  سهم

 )ریال (

/ ارزش کل پایه سهام 

دارائی قابل واگذاري 

 )ریال(

 )ریال ( مبلغ سپرده 

 شرایط فروش اقساطی

بر اساس ( ترکیب و درصد مالکیت 

رین صورتهاي مالی منتشره در آخ

 )سایت کدال قبل از تصویب قیمت

 بنگاه نوع فعالیت به وکالت از

 تاریخ 

شروع 

/ عرضه

تاریخ 

بازگشایی 

 پاکت
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ترجیحی  

 و اقساطی
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یک +50

  سهم
1,143,422  

قیمت تابلو 

فرابورس در روز 

معادل ( عرضه 

قیمت بسته شدن 

) روز قبل از عرضه

% 50به اضافه

بشرط آنکه از مبلغ 

ریال کمتر 57,443

  نباشد

32,840,783,541,843  985,223,506,255  30  5  20  

40سهام عدالت         

 رددیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی

50 

هاي شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

46/1نفتی ایران   

54/3سهام ترجیحی   

5سایر سهامداران   
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465,500  24,500  490,000  49  1,000  34,359  16,835,910,000  505,077,300  40  2  20  

يسازمان گسترش و نوساز   

49      رانیا عیصنا  

99/50     خمسه مطلق يدرید محمد  
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عمومی گسترش 
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  9  نقد  1,436,400,000  47,880,000,000  1,197  100,000  40  40,000,000  2,000,000  38,000,000

سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران   

40 

30      انرژي نوین     

15      تام ایران خودرو     

15       توسعه مهندسی سایپا  

  بانک سپه
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-پروژه راه اندازي

   نیروگاهی  هاي

1
8

/
1

0
/

9
2

 

4  

مدیریت طراحی 

و احداث صنایع 

س  تکاپو
ور
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کو
  

  9  نقد  52,500,000  1,750,000,000  1,000  5,000  35  1,750,000  87,500  1,662,500

 عیمعادن و صنا يسازمان توسعه و نوساز

35         رانیا یمعدن  

29          رانیا یصنعت یطراح  

29  احداث             تیریمد  

7احداث صنعت               نانیکارآفر  

وزارت دفاع و 

پشتیبانی 

نیروهاي 

  مسلح

 يدر اجرا تیریمد
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  10  نقد  62,852,400  2,095,080,000  12,324  1,000  17  170,000  8,500  161,500

17      رانیا يشهر يعمران و بهساز  

17     نیقزو يهایشهردار ياریهم سازمان  

31      رانیو مسکن سازان ا عمران  

15     رانیساختمان ا يگذار هیسرما  

20      نیقزو يشهردار  

  بانک ملت

 هیو ته تیریمد

 يطرح ها

 ،يشهرساز

 ينقشه ها ،يمعمار
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  ایران -دنیاي اقتصاد: نام روزنامه

                                        01/10/92نوبت دوم       24/09/92  نوبت اول :تاریخ انتشار



  : معاملهشرایط  - 1

فرابورس، باالترین قیمت ثبت شده در سامانه / هاي انجام شده از طریق بورسدر خصوص عرضه .گیرد مبناي ثمن معامله قرار می در مزایده پیشنهادي   بدیهی است باالترین قیمت .دنباش میدارائی / قیمت پایه سهامفوق    هايـ قیمت1ـ1

  .گیردفرابورس مبناي ثمن معامله قرار می /معامالت با اعالم بورس

ترتیب اثر  هاي اعالمیبعد از تاریخهاي به درخواست. نمایند و یا وارد سامانه معامالت بورس ارائه سازيدارائی عرضه شده هر شرکت، حسب مورد به سازمان خصوصی/ ل سهامبایستی پیشنهادات خود را نسبت به کمتقاضیان می ـ1ـ2

 . گیرد  سهام جذب شده ترجیحی توسط کارکنان از سهام قابل واگذاري کسر و مانده سهام مبناي ثمن معامله قرار می تعداد بدیهی است .د شدداده نخواه

دگان قانونی آنان با در اختیار داشتن مدارك شناسائی و حکم نمایندگی در سازي، بازگشایی و حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینسازمان خصوصیدر  17/10/1392 مورخ شنبهسه روز14ساعت  هاي شرکت در مزایده رأس پاکت -3-1

  . اي مختار استهاي مزایدهسازي در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات در  فروشسازمان خصوصی. جلسه آزاد است

، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران )1458(شعبه مسجد جامع شهرك قدس کد  - نزد بانک ملی ایران 2170159008002بایست صرفاً به صورت نقدي و به حساب سیبا شماره  ـ سپرده نقدي جهت شرکت در مزایده، می1ـ4

 مورخ شنبهدو ک پاکت الك و مهر شده، حداکثر تا آخر وقت اداري روزواریز و اصل فیش و پیشنهاد خرید بصورت دو پاکت جداگانه درون ی) گردد سازي میتأخیر در واریز و ارائه هر گونه چک منجر به رد پیشنهاد از سوي سازمان خصوصی(

تأخیر  شود به علت امکانبه متقاضیان توصیه می .، مدیریت حراست تسلیم و رسید دریافت گردد 7، طبقه 15به سازمان خصوصی سازي واقع در تهران، شهرك قدس، فاز یک ، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پالك  16/10/1392

  .در انتقال وجه ناشی از عملیات سیستم بانکی از انتقال وجه سپرده به حساب تعیین شده در زمان مقرر اطمینان حاصل نمایند

عنوان سپرده شرکت  را به) آگهی شده  (ع معامله بر اساس قیمت پایه سهام درصد ارزش سهام موضو 3کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معامالتی هستند که معادل فرابورس / هاي بورسدر عرضه -5-1

مبلغ سپرده   شود،ادآور میی .گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه، واریز و یا ارائه نمایندت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده، نقداً یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتري دریافدر رقابت، جهت تضمین تعهدات

   .شودفرابورس اعالم می/ هاي بورسعیههایی که بازار ثانویه دارند، در اطالمشرکت در رقابت خرید در خصوص سها

اقدام ننماید، برنده ) در معامالت اقساطی(ت به پرداخت ثمن نقدي معامله و ارائه اسناد تضمینی ، نسب)در رقابت(توسط بورس و فرابورس ) / در مزایده(رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابالغ توسط این سازمان / هچنانچه برنده مزاید -6-1

  . ، لذا سپرده وي پس از کسورات قانونی در اسرع وقت به نفع سازمان ضبط خواهد شددعایی نسبت به مبلغ سپرده نداشتهمعامله هیچگونه ا

- در واگذاري. باشدپذیر میدیون دولت، تنها در صورت برنده شدن دستگاه طلبکاري که با وي قرارداد واگذاري سهم مورد عرضه منعقد شده است امکانتهاتر ثمن نقدي معامله با ردطلبکار هاي براي موارد عرضه به وکالت از دستگاه -7-1

. پذیردبیانیه صورت می/ شود، تهاتر ثمن نقدي معامله حداکثر به میزان حصه نقدي معامله ارزش پایه کل آگهیفرابورس انجام می/ طریق بورس هایی که ازدر واگذاري. باشداي، تهاتر ثمن نقدي معامله بر مبناي ارزش معامله میهاي مزایده

در صورتی که براي . سازي اقدام نمایددي و دارایی و ارائه تأییدیه مذکور به سازمان خصوصیبایست تا زمان قطعیت معامله نسبت به اخذ اعالمیه از سازمان حسابرسی و تأییدیه وزیر امور اقتصارقابت می/ در هر دو صورت برنده مزایده

  . درصد سهام عرضه شده قابل انجام استشود به نسبت سهام دستگاه از ده رقابت شناخته میسهام بلوکی عرضه شده، مصوبه رددیون دولت براي چند دستگاه طلبکار ابالغ شده باشد تهاتر ثمن نقدي معامله براي دستگاه طلبکاري که برن

در موجـود بـوده و   سازي و  شرکت فرابورس ایران و بورس تهران در سازمان خصوصی دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري ،نمونه قرارداد، وکالتنامه محضري .چارچوب قرارداد فیمابین انجام خواهد گرفت انتقال سهام در نقل و -8-1

-یداران مؤظف به رعایت مفاد آن میبه معنی اطالع و رعایت کامل و قبول شرایط مندرج درآنها است و خر فرابورس/ و یا حضور در رقابت در بورس سازي اقدام به شرکت در مزایدهاز نظر سازمان خصوصی. قاضیان قرار دارددسترس کلیه مت

  .باشند

  .مانع استنقدي بال کالً هاي اقساطی خریددر واگذاري .باشدمی% ) 15( ش اقساطی پانزده درصد شش ماهه و نرخ سود فرودر معامالت اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر   -9-1

ز اقسـاط،  درصد از مانده بدهی ناشـی ا  50ی خواهد ماند و حداقل معادلذیل تا پرداخت کامل بهاي آن نزد فروشنده به عنوان وثیقه باق 1 -11در صورت اقساطی بودن معامله، معادل مانده اقساطی سهام مورد معامله با رعایت بند  -10-1

  .گردداسناد تضمینی دریافت می

ام واگذار شده به شرکت مادر تخصصی و هاي شرکت به نسبت سهه منوط به انجام تسویه حساب بدهیآزادسازي سهام واگذار شد ها گردد وشین صادرکنندگان دولتی ضمانتنامهخریدار متعهد است به نسبت سهام خریداري، جان -11-1

  . هاي مالی مبناي ارزیابی سهام شرکت خواهد بودو خزانه حسب مورد، منعکس در صورتسیستم بانکی اعم از دولتی و غیر دولتی، صندوق ذخیره ارزي 

... ، بهره و جرایم متعلقه درقبال اخذ تسهیالت بانکی و مالی و ات پرسنل، بازخرید خدمت و سنوقطعی نشده، بیمه تأمین اجتماعی یا جمله کسري ذخایر مالیات قطعی شده ها ازها و کسري بدهییره سرفصل داراییگونه کسري ذخهر -12-1

. قبال مبالغ فوق نخواهد داشت  هیچگونه تعهدي در  مان خصوصی سازي نیزداشت و سازدر گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورتهاي مالی شرکت بعهده خریدار خواهد بود و هیچگونه ادعایی در خصوص کسري و اضافی ارقام نخواهد 

تواند درخواست اسناد هام در هر یک از سرفصل حسابها مینخواهد بود و خریدار در صورت اب 18/01/1388مورخ  223913ی نحوه تنظیم قراردادهاي واگذاري موضوع شماره ئدستورالعمل اجرا)  9 (ماده ) ه  (ضمناً موارد مذکور مشمول بند 

  . و مدارك مربوطه را بنماید



  :موارد قابل توجه متقاضیان خرید بنگاه هاي زیر

خریدار مکلف است در چارچوب  -ب .، ایمنی و زیست محیطی تعیین شده توسط وزارت نفت را رعایت نماید) HSE( خریدار مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات، ضوابط و استانداردهاي فنی  -الف :شرکت پاالیش نفت الوان -31-1

  .قوانین و مقررات تعیین شده وزارت نفت ضوابط قیمت گذاري و عرضه فرآورده هاي نفتی را رعایت نماید

تمام حقوق مـادي و معنـوي ناشـی از     ،یک بشکه در روز GTLاندازي و راهبردي پایلوت و نوسازي صنایع ایران و شرکت نفت و گاز سرو با موضوع راهقرارداد فی مابین سازمان گسترش  13مطابق ماده  :شرکت نفت و گاز سرو -41-1

  .یا بخشی از آن را به نفع خود یا ثالث نداردبرداري از تمام اجراي قرارداد متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران بوده و مجري بدون اخذ موافقت کتبی سازمان مذکور حق بهره

  :)در صورت تعلق گرفتن ( سهام ترجیحی و اقساطی  ـ  2

همان  واگذاري به مدیران، کارکنان و بازنشستگان  هاي مشمولاز سهام بنگاه% ) 5( ل پنج درصد قانون اساسی؛ فروش سهام ترجیحی و اقساطی حداکثر معاد 44قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل »  20« ماده  3به استناد آئین نامه تبصره 

  :بنگاه بر اساس شرایط زیر خواهد بود 

اري داراي حداقل یک سال سابقه کار باشند و همین در بنگاه مشمول واگذاري و همچنین کارکنان و مدیران بنگاه مورد واگذاري مأمور در سایر بنگاه ها که در زمان واگذ) اعم از رسمی یا قراردادي ( مدیران و کارکنان شاغل و یا مأمور : الف 

از  مبدأ مأموریت باشد، تعلق واگذاري سهام به مدیران و کارکنان مأموري که پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی آنان . مدت پرداخت حق بیمه ولو غیر مستمر توسط بنگاه مورد واگذاري داشته باشند، واجد شرایط سهام ترجیحی هستند

  . توانند از سهام ترجیحی بنگاه مورد واگذاري برخوردار شوندگذاري باشد نیز در صورت تقاضا میدرصد سرمایه آنها متعلق به بنگاه مورد وا 50پذیر که بیش از در آن دسته از بنگاه هاي سرمایه افراد واجد شرایط مذکور و شاغل. گیردمین

. گیـرد مزبور به بازنشستگان همان بنگاه، تعلق مـی  ان شاغل، داراي اولویت باالتري است و چنانچه پس از واگذاري سهام به این افراد، همچنان سهام قابل واگذاري بنگاه موجود باشد، سهامواگذاري سهام به مدیران و کارکن -1تبصره *

  .استفاده همزمان از مزایاي سهام عدالت و سهام ترجیحی براي بازنشستگان مجاز نیست

سهام و اقساط ده ساله، به قیمت پایه ) بر اساس احکام حقوقی(مزایاي مستمر دریافتی متقاضیان برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و  10سهام ترجیحی قابل تخصیص به هر یک از افراد واجد شرایط حداکثر تا سقف  میزان: ب 

کـافی نباشـد،    شود و در صورتی که پرداخت اقساط از محل سود سالیانه میسـر و ان مشمول این آیین نامه تأمین مییص به سهامداران به عنوان بخشی از بدهی خریداردریافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخص. شودفروخته می

ساً مکلف به پرداخـت  بدیهی است در صورت انفصال از خدمت به هر دلیل سهامداران رأ .زي پرداخت نمایندساسازمان خصوصیبایستی معادل بدهی کارکنان در سقف مدت قرارداد، از حقوق و مزایاي آنان کسر و به شرکت واگذار شده می

  .باشنداقساط خود می

مان به بنگاه مورد واگذاري، درخواست خود مبنـی بـر اسـتفاده از سـهام     روز از تاریخ نشر اولین آگهی و یا نامه اعالم ساز 30بایستی حداکثر ظرف اشخاص واجد شرایط می. شود سهام ترجیحی فقط در صورت تقاضاي کتبی واگذار می: ج 

در صورت . لیم نمایندده باشد به انضمام برگهاي قرارداد را به دفتر امور واگذاري بنگاه ها تسترجیحی به همراه فهرست جمعی مشخصات کامل متقاضیان که به تأیید بنگاه، دبیرخانه سهام عدالت و سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه رسی

  .ت به سهام قابل واگذاري بلوکی اضافه خواهد شدعدم وصول تقاضا براي خرید سهام ترجیحی و همچنین پس از جذب مجموع سهام تقاضا شده تا سقف مقرر؛ سهام باقیمانده مذکور با رعایت مقررا

  .هیأت مدیره بنگاه مورد واگذاري استاعضاي ر عهده مدیر عامل و مسئولیت تأیید اسامی و مبلغ مندرج در احکام حقوقی پرسنل ب: 2تبصره * 

  : هاي مالی، غیر مالی و تخفیفات سهام بلوکی کنترلیمشوق - 3

یا مبادرت به  و نموده اقدام از آنچه در سند واگذاري ثبت شده زانی بیشبه می رکنان شرکتکاتعداد  ، نسبت به افزایشکه در طی دوره تقسیط )حداقل میزان سهام جهت تعیین اکثریت اعضاي هیأت مدیره(سهام کنترلی  انخریدار -1-3

شوراي عالی  مصوب 18/01/1388 مورخ 206295/2/63مالی به شماره هاي مالی و یا غیر مشوق دستور العمل نحوه اعمال موضوعهاي ده، در واحد خود نمایند، از مشوقهاي واگذار ششرکتآموزش و به کارگیري نیروهاي مازاد سایر 

  .   برخوردار خواهند شدقانون اساسی  44اجراي سیاستهاي کلی اصل 

ال در بنگاه مورد واگذاري از سطح اشتغ یا افزایش آوري و تثبیتولید و ارتقاي سطح آن، ارتقاء فنوري، تداوم تذاري جدید، ارتقاي کارائی و بهرهگیط و انجام اقداماتی نظیر سرمایهخریداران سهام کنترلی در صورت احراز شرا -2-3

همچنین خریدارانی که  .برخوردار خواهند شدهیأت واگذاري  18/01/1388مورخ  223915به خریداران سهام کنترلی شرکتهاي دولتی موضوع مصوبه شماره تخفیفات موضوع دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطاي تخفیفات 

رداري از تخفیفات نسبت به ، با احتساب موجودي سهام قبلی در اختیار خود به سهامدار کنترلی شرکت تبدیل شوند و از زمان خرید سهام از سازمان مزبور تا زمان برخوسازيلتی از سازمان خصوصیتهاي دوبه واسطه خرید سهام شرک

  .از تخفیفات موضوع این دستورالعمل خواهند بود انتخاب اکثریت اعضاي هیئت مدیره شرکت مورد خریداري اقدام نمایند، نیز مجاز به استفاده

  : سایر موارد - 4



هاي تلفنبراي کسب اطالعات بیشتر با شماره و ) قسمت اطالعات امور شرکتها( www.ipo.ir: به نشانی  سازيسازمان خصوصی پایگاه اطالع رسانی اطالعات مالی و فرم شرکت در مزایده بهبراي دریافت  توانندمی ـ متقاضیان4ـ1

  .باشدا در سایت آن شرکتها در دسترس میگیرند، اطالعات شرکتهفرابورس مورد عرضه قرار می/ بورسدر خصوص شرکتهایی که از طریق  .تماس حاصل نمایند 88083640و یا  88085624

                                                                                                   .ارسال نمایند  88083696بازاریابی مراجعه و یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر ، دفتر امور عرضه و 5ازي، طبقه به سازمان خصوصی سنند توامیبراي اخذ معرفی نامه بازدید از بنگاه متقاضیان  -2-4
تن اطالعات الزم از خریدار بعد از واگذاري حق هیچگونه ادعا علیه سازمان به استناد نداش. افی از وضعیت مالی، اقتصادي، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاري قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار استکسب اطالعات کافی و و -3-4

  .وارد اعالمی و اطالعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را نداردها و مفنی و حقوقی و آخرین وضعیت حساب هاي مالی، اقتصادي،اسناد و صورت

ید سهام را بر اساس قیمت پیشنهادي جهت خرخریدار . قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبري کرده و خریدار هیچگونه حقی از جمله حق رجوع به سازمان را نخواهد داشت»  436« سازمان خصوصی سازي به موجب ماده  -4-4

                            .و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد هنماید و خریدار با شرکت در مزایده کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوي خود سلب و ساقط نمودفرایند رقابتی ارائه میاختیارات خود طی 

هاي سیاست اجراي  قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و 24و مشمول ماده  و داراي اقساط معوق به سیستم بانکی نبودهمایند؛ ممنوع المعامله نمتقاضیان تعهد می -5-4

  .باشندنمی 31/04/1387کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 

  .بخش تعاونی در شرایط یکسان از اولویت خرید برخوردار استاز طریق مزایده، قانون اساسی، در عرضه سهام  44قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  20ماده  4بق تبصره مطا -6-4

  .هاي قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشتیده، تا تسویه بدهیآنان معوق گردسازي که در اجراي قراردادهاي منعقده، اقساط ام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصیخریداران قبلی سه -7-4

ر، ضوابط مربوطه ابالغی از مرجع بندي حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امو خریدار سهام بلوکی و کنترلی متعهد است چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابالغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه  -8-4

   .ر را به دقت رعایت و اجراء نمایدمذکو

قـانون اجـراي    6موضـوع مـاده   ، گردندباشند ، متعهد میسهام می که متقاضی خریدو اصالحات بعدي آن  1366موضوع ماده قانون محاسبات عمومی مصوب موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی و شرکتهاي تابعه و وابسته آنها  -9-4

  .عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود بدیهی است، مسئولیت ناشی از. در زمان معامله مشمول آن نباشند را رعایت نموده و قانون اساسی 44سیاستهاي کلی اصل 

گیرند، موظفنـد بـراي   باشند و یا در فهرست واگذاري قرار گرفته یا میاساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاري می قانون) 44(کل کشور شرکتهاي مشمول اصل  1392بخش واگذاري قانون بودجه سال ) 27-10(به استناد بند  -10-4

  .قبل و بعد از واگذاري، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند ،ایثارگران شاغل

 .ir www.ipo                   سایت اینترنتی سازمان خصوصی سازي


