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جناب آقاي احمدي مدير عامل محترم بانك شهر

با سالم و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ٩٨٠١۷٥ مورخ ١٤٠٠/١۲/۲٤ درخصوص درخواست اخذ مجوز عاملیت و ضمانت انتشار اوراق 

مشارکت شهرداری کرج به منظور تامین مالی طرح " بخشی از اولویت دوم فاز ١ خط٢ قطار شهری کرج" به مبلغ 

٤.٠٠٠ میلیارد ریال، به استحضار میرساند براساس تصمیمات متخذه در این بانک با توجه به بند "هـ" تبصره (٥) قانون بودجه 
سال ١٤٠٠ کل کشور، مصوبات کمیته موضوع جزء (١) بند«ک» تبصره یادشده، تعهدات شهرداری کرج طی نامه شماره 

٩٩/١١۶٨۷١۷ مورخ ١٤٠٠/١۲/۲۲ و همچنین نامه شماره ١٤٠٠٤۷ مورخ ١٤٠٠/٠٩/٠۲ وزیر محترم کشور، این بانک موافقت خود 
را با درخواست مطروحه با رعایت موارد به شرح ذیل اعالم مینماید.

الف: عرضه اولیه این اوراق در شعب منتخب آن بانک به صورت الکترونیکی و با نام و 

از طریق سامانه مجاز سیما صورت میپذیرد.

ب: بانک عامل موظف است به منظور حصول اطمینان از توانایی ناشر در بازپرداخت اصل وجه اوراق 

مشارکت و پرداخت سودهای علیالحساب، نسبت به اخذ وثایق کافی قبل از انتشار اقدام نماید.

ج: دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت، قبولی عاملیت و ضمانت و انعقاد قرارداد حسابرسی 

به منزله پذیرش کلیه آثار و تعهدات ناشی از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آییننامه اجرایی آن 

(تصویبنامه شماره ١۳٢۸٦٥/ت٥٦٤۸٤هیمورخ ١۳٩۸/١۰/١٧) از سوی ناشر، بانک عامل و امین طرح 

خواهد بود.

د : بانک عامل موظف است نسبت به اخذ تعهدنامه مبنی بر پذیرش و رعایت مفاد قانون و آییننامه 

اجرایی و دستورالعمل آن (موضوع بند ٥ ماده ٢٤ تصویبنامه شماره ١۳٢۸٦٥/ت٥٦٤۸٤هیمورخ 

١۳٩۸/١۰/١٧ هیئت محترم وزیران) از ناشر و ارائه آن به بانک مرکزی اقدام نماید.

۰۰/۳۷۸۳۱۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۵

ندارد
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شرایط انتشار :

١- ناشر: شهرداری کرج
٢- موضوع مشارکت: تامین مالی بخشی از اولویت دوم فاز ١ خط۲ قطار شهری کرج

۳- مبلغ انتشار: ٤.٠٠٠ میلیارد ریال
٤- بانکعامل: بانک شهر

٥- ضامن: بانک شهر
IRBYB02304C2 :٦- شباب

٧- مدت مشارکت: ٤ سال
۸- نرخ سود علی الحساب: ١٨ درصد ساالنه (حسب صورتجلسه مورخ ١٤٠٠/٠۲/١٩ کمیته موضوع جزء (١) بند "ک" 

تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور)
٩- شرایط بازخرید و معامالت ثانویه:

٩-١- این اوراق غیر قابل بازخرید و نقل و انتقال از سوی بانک عامل میباشد.
٩-۲- معامالت ثانویه این اوراق به انتخاب ناشر از طریق یکی از شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران، 

براساس ضوابط و مقررات حاکم بر سازمان یادشده انجام میپذیرد.
٩-٣- توصیه میگردد همکاری الزم به منظور انجام معامالت ثانویه در بورس یا فرابورس از سوی آن بانک و ناشر به عمل 

آید.
١۰- تاریخ انتشار و عرضه اوراق: روز پنج شنبه مورخ ١٤٠٠/١۲/۲۶ به مدت یک روز کاری. در صورت عدم فروش کامل 

در پایان روز اول، فروش تدریجی با محاسبه و اخذ سود روز گذشته حداکثر تا روز شنبه مورخ ١٤٠٠/١۲/۲٨ انجام خواهد شد.
١١- تاریخ پرداخت اولین کوپن سود علیالحساب:  ١٤٠١/٠٣/۲۶ (دهم دیماه یکهزارو چهارصد)

١٢- مقاطع پرداخت سود علیالحساب: هر سه ماه یکبار
١۳- مرجع تضمینکننده اوراق: براساس نامههای شماره ۶٣١۲٤٤ مورخ ١٤٠٠/١۲/٠۷ سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت ٥٠ 

درصد اصل و سودهای مربوط توسط دولت و شماره ٩٩/١٤٣۷۶٤ مورخ  ١٤٠٠/١١/١١ شهردار محترم کرج بازپرداخت ٥٠ درصد اصل و 
سودهای مربوط  توسط شهرداری، در سررسیدهای مقرر تضمین گردیده است.

١٤- امین: وظایف امین در مورد طرح موضوع اوراق مشارکت موصوف به مسئولیت موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس اعالم 
میگردد.

١٥- سود و جوایز اوراق مشارکت به استناد بند ٥ ماده ١٤٥ قانون مالیاتهای مستقیم و اصالحیه مصوب سال ١٣٨٠ از پرداخت 
مالیات معاف خواهد بود.
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١٦- خرید دست اول اوراق مشارکت مذکور توسط بانکهای دولتی و شرکتها و موسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها به 
هر عنوان ممنوع میباشد.

١٧- ناشر موظف است تمهیدات الزم جهت تأمین منابع و پرداخت سودهای علیالحساب در سررسید را به عمل آورد.
١۸- ناشر موظف است نحوه انجام معامالت ثانویه در بورس/ فرابورس را در درگاه الکترونیکی خود نیز درج نماید.

١٩- ناشر موظف است متن اطالعیه انتشار اوراق مشارکت را پیش از اطالعرسانی به تایید بانک مرکزی برساند.
٢۰- ناشر موظف است هزینههای مربوط به تبلیغ، عاملیت، حسابرسی و سایر هزینههای مرتبط با انتشار 

اوراق مشارکت را از محل منابع داخلی خود تأمین نماید.
٢١- ناشر موظف است اطالعیه حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را همراه اظهارنظر امین، در مقاطع ساالنه (پس 

از ارائه دومین، چهارمین، ششمین و هشتمین گزارش امین)، از طریق یکی از روزنامههای کثیراالنتشار و درگاه الکترونیکی خود 
اطالعرسانی نماید.

٢٢- ناشر موظف است ضمن هماهنگی با امین طرح نسبت به ایجاد شرایط و سیستم الزم در حسابداری خود 
اقدام نماید.

٢۳- ناشر ملزم به بهرهبرداری از طرح در زمان مقرر میباشد. بدیهی است قصور ناشر که منجر به افزایش هزینهها و کاهش 
سود قطعی گردد، از محل کاهش سهم سود ناشر و افزایش سهم سود دارندگان اوراق مشارکت با نظارت امین جبران خواهد شد.

٢٤- بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت مذکور را پس از تأیید این بانک بالفاصله 
به حساب ویژهای که به نام ناشر نزد بانک مرکزی از سوی خزانه داری کل کشور اعالم میگردد، واریز نماید.

٢٥- الزم است مفاد قرارداد عاملیت و ضمانت بانک عامل و ناشر در چارچوب مجوز اعطایی این بانک منعقد شده و تصویری از آن 
حداکثر یک هفته بعد از تاریخ انتشار اوراق جهت بررسی به این بانک ارسال گردد.

٢٦- الزم است آن بانک حداکثر یک هفته پس از انتشار، نسبت به ثبت شماره شبای حساب مبدا در سامانه سیما اقدام نماید.
٢٧- بانک عامل موظف است بر اساس با توجه به ماده ١۷ آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، 
(ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (٥) و بند (ل) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٠ 
کل کشور،  راسا نسبت به ارسال آخرین اطالعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسالمی در پایان هر فصل به سازمان برنامه و 

بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید و همچنین نسبت به محاسبه سهم دولت از تسویه اصل و سود 
اوراق و ارسال به این بانک حداقل یک ماه پیش از سررسید اقدام نماید.
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بدیهی است این مجوز با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، آییننامه اجرایی آن و سایر ضوابط و 
بخشنامههای بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.

       خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تجهیز واحدهای مرتبط به این امر جهت عرضه گسترده و بهینه 
اوراق مشارکت مورد نظر اقدام الزم به عمل آید./٥٥٨۲٠١۶

رونوشت:
_ قائم مقام محترم بانك مركزي ، جناب آقاي دكتر ابوالحسني جهت استحضار.
_ معاون محترم فناوريهاي نوين ، جناب آقاي دكتر محرميان جهت استحضار.

_ مدير كل محترم نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري ، جناب آقاي ارجمند نژاد جهت استحضار.
_ مدير كل محترم اقتصادي ، جناب آقاي مهدي زاده جهت استحضار.
_ مدير كل محترم ريالي و نشر ، جناب آقاي رحيمي جهت استحضار.

_ سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور جناب آقاي جمالي نژاد رييس محترم سازمان جهت استحضار.
_ شركت خدمات انفورماتيك ، جهت اطالع و اقدام مقتضي.

_ وزارت كشور ، دفتر جناب آقاي دكتر وحيدي، وزير محترم كشور جهت استحضار.
_ سازمان برنامه و بودجه كشور ، دفتر جناب آقاي ميركاظمي، معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان، جهت 

استحضار.
_ سازمان بورس و اوراق بهادار ، جناب آقاي دكتر عشقي، رئيس محترم سازمان، جهت استحضار و صدور دستور 

مقتضي براي ايجاد بسترهاي الزم به منظور معامالت ثانويه اوراق مذكور.
_ شركت بورس اوراق بهادار تهران، جناب آقاي گودرزي، مديرعامل محترم شركت جهت اطالع و صدور دستور 

اقدام مقتضي به منظور انجام معامالت ثانويه.
_ شركت فرابورس ايران ، جناب آقاي فدايي، مديرعامل محترم شركت جهت اطالع و صدور دستور اقدام مقتضي به 

منظور انجام معامالت ثانويه.
_ وزارت امور اقتصادي و دارايي ، جناب آقاي بناني، رئيس محترم مركز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي 

عمومي معاونت نظارت مالي و خزانه داري كشور جهت استحضار.
_ موسسه حسابرسي آرمان آروين پارس  جهت آگاهي. ضمنا گزارش توجيهي مالي و اقتصادي طرح مذكور متعاقباً 

ارسال خواهد شد.
_ شهرداري كرج جناب آقاي سعيدي، شهردار محترم جهت استحضار.

_ رئيس دايره آمار اعتبارات و پيگيري مطالبات اداره اعتبارات جهت آگاهي.

مديريت كل عمليات پولي و اعتباري
اداره اعتبارات

   

tohid


