
  قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت
  )، مجلس شوراي اسالمی30/6/1376مصوب (

  
هاي عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجـه   منظور مشارکت عموم در اجراي طرح به. 1مادة 

هاي دولتـی   هاي سودآور تولیدي و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکت ساالنۀ کل کشور و طرح
هـاي   المنفعـه و شـرکت   هـاي عـام   ها و نهادهاي عمومی غیردولتی و مؤسسـه  مؤسسهها و  و شهرداري

هـاي تعـاونی    هـاي سـهامی عـام وخـاص و شـرکت      چنین شرکت هاي مذکور و هم وابسته به دستگاه
شود طبق مقررات این قانون، قسمتی از منابع مالی مـورد نیـاز بـراي اجـراي      تولیدي اجازه داده می

نابع مالی الزم براي تهیۀ مواد اولیۀ مورد نیاز واحدهاي تولیدي را از طریـق  هاي مذکور شامل م طرح
  . انتشار و عرضۀ عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند

هاي عمرانی دولت موضوع این مـاده بـا رعایـت تعریـف قـانونی       تشخیص انتفاعی بودن طرح: تبصره
مور اقتصادي و دارایی، سـازمان برنامـه و   عهدة هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت ا به "طرح انتفاعی"

هـاي   هـا در پیوسـت طـرح    ایـن قبیـل طـرح   . باشد بودجه و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران می
  . عمرانی لوایح بودجۀ ساالنۀ کل کشور با عالمت مشخص درج خواهد شد

  
انون بـه قیمـت اسـمی    موجب این ق نامی است که به اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی. 2مادة 

هـاي   گذارانی که قصد مشارکت در اجراي طرح شود و به سرمایه مشخص براي مدت معین منتشر می
دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسـمی و مـدت زمـان    . گردد را دارند واگذار می) 1(موضوع مادة 

ایـن اوراق   خریـد و فـروش  . مشارکت، در سود حاصل از اجراي طـرح مربـوط شـریک خواهنـد بـود     
  . باشد مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می

  
انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً براي تأمین منابع مالی مـورد نیـاز جهـت اجـراي     . 3مادة 
به میزانی که در قوانین بودجـۀ سـاالنۀ کـل کشـور     ) 1(هاي عمرانی انتفاعی دولت موضوع مادة طرح
الحساب و سود تحقق یافتـۀ   تضمین بازپرداخت اصل و سود علی. مجاز خواهد بود شود بینی می پیش

هاي خاصی کـه توسـط    این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی از محل اعتبارات ردیف
شـود بـه    بینـی مـی   سازمان برنامه و بودجه به همین منظور در قوانین بودجۀ ساالنۀ کل کشور پیش

  . عمل خواهد آمد
هاي عمرانی انتفـاعی   منظور تأمین منابع مالی الزم براي اجراي طرح انتشار اوراق مشارکت به: تبصره

هـا   هاي دولتی ویا شـهرداري  ها شرکت دولت مندرج در قوانین بودجۀ ساالنۀ کل کشور که مجري آن
  .باشد باشند، نیز مشمول حکم این ماده می می
  

هاي مشمول این قانون به استثناي طرح عمرانـی   ایران، طرح بانک مرکزي جمهوري اسالمی. 4مادة 
هـا و   هـا و مؤسسـه   هـاي دولتـی، شـهرداري    ، را کـه توسـط شـرکت   )3(انتفاعی دولت موضوع مـادة  



کـه داراي توجیهـات    شود، بررسی نموده و در صورتی ارایه می) 1(هاي غیردولتی موضوع مادة  شرکت
ز ارایۀ تضمین کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی بـه  کامل اقتصادي، فنی و مالی باشد، پس ا

  .بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت را به میزان الزم صادر خواهد کرد
مرکـزي    هاي دولتی قبل از ارایـه بـه بانـک    درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت: 1تبصرة 

هاي مربوطـه رسـیده    وراي عالی شرکتجمهوري اسالمی ایران، باید به تصویب مجمع عمومی و یا ش
  .باشد

هاي موضوع این مـاده در هـر    اوراق مشارکت قابل انتشار براي طرح) سقف(حداکثر میزان : 2تبصرة 
  . گردد هاي پولی و مالی کشور توسط شوراي پول و اعتبار تعیین و اعالم می سال با توجه به سیاست

هاي موضوع این ماده در مورد هر یک  تشار براي طرحاوراق مشارکت قابل ان) سقف(میزان : 3تبصرة 
  . باشد) ها ها منهاي مجموع بدهی مجموع دارایی(هاي وي  از متقاضیان باید متناسب با خالص دارایی

  
، در )1(هـاي غیردولتـی موضـوع مـادة      ها و شرکت ها و مؤسسه هاي دولتی، شهرداري شرکت. 5مادة 

د بازپرداخت اصل و سـود متعلـق را در سررسـیدهاي مقـرر در     ان صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف
در صورت عدم ایفـاي تعهـدات مزبـور در سررسـیدهاي مقـرر،      . اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند

  .رأساً اقدام نماید) 4(بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در مادة 
  . باشد شود مجاز می مشارکت قید میالحساب به ترتیبی که در اوراق  پرداخت سود علی: تبصره

  
توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یـا تعـویض بـا     هاي سهامی عام می شرکت. 6مادة 

نامۀ اجرایی این قـانون   شرایط و نحوة تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین. سهام منتشر کنند
  . خواهد بود

  
مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع بـه  .7مادة 

گونـه مالیـات دیگـري     باشد و به سود اوراق مشارکت و معامالت اوراق مذکور هیچ نرخ پنج درصد می
ر هـر  انـد، د  الحساب و قطعی مکلف کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی پرداخت. گیرد تعلق نمی

روز از تاریخ پرداخت یـا   10پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت 
روز از  30شـود، واریـز و رسـید آن را ظـرف     داري کل تعیین می تخصیص به حسابی که توسط خزانه

. اینـد تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزة مالیاتی مربـوط تسـلیم نم  
کنندگان سود اوراق مشارکت، در صورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن  پرداخت

  . ، خواهند بود1366هاي مستقیم مصوب اسفند ماه  قانون مالیات) 199(مادة 
پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجراي ایـن  : تبصره

هـاي منتشـرکنندة اوراق مـذکور     تشر شده است با نرخ مقرر در این مـاده برعهـدة دسـتگاه   قانون من
  .باشد می
  



این قـانون  ) 1(هاي مذکور در مادة  هاي سهامی خاص وابسته به دستگاه که شرکت در صورتی. 8مادة 
ویـت  هاي مزبـور در خریـد سـهام از اول    به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشارکت شرکت

  . باشند برخوردار می
  

هـاي قابـل قبـول در حسـاب مالیـاتی       سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه. 9مادة 
  . گردد هاي مستقیم محسوب می قانون مالیات 148موضوع مادة 

  
هـاي مربـوط، در حکـم     مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشارکت در غیر اجراي طرح. 10مادة 

  . رقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شدتصرف غی
  

هـاي ذیـل مـواد     ایـن قـانون و تبصـره   ) 12(و ) 10(، )9(، )8(، )7(، )5(، )2(مقررات مواد . 11مادة 
  . گردد اند نیز می مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجراي آن منتشر شده

  
مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمول قـانون  هاي بازنشستگی و عناوین  کلیۀ صندوق. 12مادة 

هـا،   خانـه  استخدام نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران و سازمان تأمین اجتمـاعی و کلیـۀ وزارت  
هـا و مؤسسـاتی کـه شـمول      هاي دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکت مؤسسات دولتی و شرکت

ها و مؤسسـات وابسـته بـه     نام است و شهرداريها مستلزم ذکر  قوانین و مقررات عمومی در مورد آن
انـداز   عنوان براي بازنشستگی یا پس ها، حسب مورد مجازند درصدي از وجوهی را که به هر  شهرداري

نمایند به اوراق مشارکت منتشـره از سـوي دولـت     هاي مربوط وارد و ثبت می دریافت و یا در حساب
هـا و   و بخش خصوصـی مجازنـد درصـدي از سـپرده    هاي تعاونی  چنین کلیۀ شرکت هم. تبدیل کنند

  1.شود به اوراق مزبور تبدیل نمایند ذخایر قانونی خود را که توسط هیئت وزیران تعیین می
از  -26/11/1376مصـوب   -انـداز کارکنـان دولـت    وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس: 1تبصرة 

  . باشد شمول حکم این ماده مستثنی می
اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایـی، بانـک مرکـزي جمهـوري     نامۀ  آیین: 2تبصرة 

  .رسد ریزي کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه
  

هـاي سـودآور تولیـدي، سـاختمانی و      نامۀ اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرح آیین. 13مادة 
ن و نحوة انتشار و عرضۀ اوراق مشارکت و چگـونگی تبـدیل و تعـویض اوراق    خدماتی، شرایط و میزا
چنین نحوة اعمال نظارت براجراي صحیح این قـانون بـا    هاي سهامی عام و هم مذکور با سهام شرکت

پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان برنامه و بودجـه و بانـک مرکـزي جمهـوري     
ن بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصـویب هیئـت وزیـران خواهـد     اسالمی ایران و سازما

  . رسید
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انـد، گزارشـی    وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلـف . 14مادة 

متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه بـا اظهـار نظـر درخصـوص آثـار      
هاي برنامه و بودجـه، امـور اقتصـادي و دارایـی و      اوراق مذکور براي اطالع کمیسیوناقتصادي انتشار 

  . تعاون و دیوان محاسبات و بودجۀ مجلس شوراي اسالمی ارسال نمایند
ام شـهریورماه   شنبه مورخ سی ماده و هفت تبصره، در جلسۀ علنی روز یک 13قانون فوق مشتمل بر 

  .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است 2/7/1376ر تاریخ مجلس شوراي اسالمی تصویب و د 1376
  
 


