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آييننامةاجراييانتشاراوراقمشاركتشركتهايپذيرفتهشده 
دربورساوراقبهادارمصوبهيئتدولت 

خانههايصنايعومعاادن اماوراصادااديو
بنابهپيشنهادوزارت 

وزيراندرجلسةمورخ1383/4/17

هيئت

دارايي وسازمانمديريتوبرنامهريزيكشوروبهاسانادمادة(”)22صانونتنظيمبخشايازمرارراتتساهي 
نوسازيصنايعكشورواصالحمادة()113صانونبرنامةسومتوسعةاصادادي اجامااييوررهنيايجمهاوري
بهشرحزيرتدويبنمود:
آييننامةاجراييمادة()17صانونمزبوررا 
اسالميايران“–مدوب –1382
"آييننامةاجراييمادة( )17قانونتنظيمبخشيازمقرراتتسهيلنوسازيصنايعكشورواصالح
مادة( )113قانونبرنامةسومتوسعةاقتصادي،اجتماعيوفرهنگيجمهورياسالميايران"


فصلاول-كليـات
دراينآييننامهاصطالحاتزيردرمعانيمشروحبهكاررراهاست:

مادة-1
الف)بورس:سازمانكارگزارانبورساوراقبهادارتهران.
ب)هيئتپذيرش:هيئتپذيرشبورساوراقبهادارتهران.
ج)طرحنوسازيوتوسعةشركت:طرحياپروژةجديديامُكم كهاجرايآنبهلحاظرني مالي
واصاداديتوجيهپذيرباشد.

د)اوراقمشاركت:اوراقبهادارباناميكهبامجوز”بورس“بهصيمتاسميمشخصبارايمادت
معينجهتتامينبخشيازمنابعماليماوردنياازطارحهااينوساازيوتوساعةشاركتهااي
پذيرراهشدهدر”بورس“مناشرميشود.ايناوراقبدونتضميندولتوبانكمركزيجمهوري

اسالميايراناناشارمييابند.

هـ)اوراقمشاركتقابلتبديلبهسهام:آنگروهاز”اوراقمشاركت“”ناشر“استكهدرسررسايد
نهاييوياصب ازآنصاب تبدي بهسهامهمانشركت”ناشر“باشد.
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و)اميدنامه:سندياستكهاهداف نرخبازدةمورداناظار شرايطونحوةتبدي اوراقبهسهام(در
صورتلزوم)وسايرجزيياتمربوطبه”طرحتوساعهونوساازيشاركت“راشارحمايدهاد و
تدويريازآيندةسرمايهگذاريبرايتدميمگيريدراخاياارسارمايهگاذاران(خرياداران”اوراق
مشاركت“)صرارميدهد.اينسندصب ازاناشاريموميبايادباهتييياد”اماين “”حساابرس“و
”بورس“برسد.
شركتپذيرراهشدهدر”بورس“استكهبهموجباينآييننامهمجاازباهاناشاار”اوراق

ز)ناشر:
ميباشد.
مشاركت“ 
ح)امين:بانك مؤسسةبيمه ياهرشخديتحروصيماوردتايياد”باورس“كاهازطارف”ناشار“
اناخابميشودتادرراساايحفظمناارعدارنادگان”اوراقمشااركت“باهترتيبايكاهدرايان
آييننامهمررراست وظايفمحولهراانجامدهد”.امين“و”ضامن“ميتوانناددارايشخدايت
حروصيواحدباشند.
ط)عامل:شخديتحروصيايكهازطرف”ناشر“تعيينميشودتانسبتبهيرضاةاولياةاوراقاز
طريق”بورس “پرداختسوديليالحسابوصطعي بازپرداختاص مبلا ”اوراقمشااركت“در
سررسيد كسروپرداختمالياتهايمربوطهوسايراموراجراييمارتبطباااناشااراصادامكناد.
ميتواننددارايشخديتحروصيواحدباشند.
”يام “و”ناشر“ 
ي)ضامن:شخديتحروصيايكهبازپرداختسوديليالحساب اصا مبلا ”اوراقمشااركت“ياا
بخشيازاينوجوهوخريد”اوراقمشاركت“مناشرشدهراكاهدريرضاةيماوميباهراروش
نرسيدهاست تضمينميكند”.ضامن“باپيشنهاد”ناشر“وتيييد”امين“تعيينميشاود.وجاود
”ضامن“بهاخايار”ناشر“استكهضرورياستدراميدنامهصيدشود.
ك)حسابرس:مؤسساتحسابرسييضوجامعةحسابدارانرسميايارانكاهامكاانسانجيرناي 
تيييدميكندوگزارشپيشاررتكاار نارخ

اصادادي ومالي”طرحنوسازيوتوسعةشركت“را
بازده ودييراطالياتمااليطارحسارمايهگاذاريراباهاطاال دارنادگان”اوراقمشااركت“
توانددريينحال”حسابرس“شركت”ناشر“همباشد.


رساند.حسابرسمي

مي

هايسرمايهپذيررادنبال


داريومديريتشركت

كههدفبنياه
هايسرمايهگذاري


آندساهازشركت
مادة-2
نميكنندوصرراًبهخريدورروشسهاموسايراوراقبهادارباهدفكسبسوداشاغالدارناد مجاازباهاناشاار
نميباشند.
”اوراقمشاركت“ 
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مادة-3پسازدريارتمجوزاناشاراوراقوامضاايصراردادهااييامليات حسابرساي ضامانت(درصاورت
وامانتباطرفهايمربوط واناشاراوراقوگردآوريوجوه ”ناشر “”يام “”حسابرس “”ضامن“(در

وجود)
وصراردادهايريمابينرابهطوركام 

آييننامه
كليةآثاروتعهداتناشيازمررراتاين 
صورتوجود)و”امين“ 
ماعهدميباشند.

ونسبتبهاجرايآنها

پذيرراه

ويژگيهاي”اوراقمشاركت“

فصلدوم-
آييننامهوبهمنظورتاامينصسامايازمناابع
هايپذيرراهشدهدر”بورس “طبقمررراتاين 

مادة-4شركت
ماليموردنياز”طرحهاينوسازيوتوسعهشركت“مجازباهاناشاار”اوراقمشااركت“ويرضاةآنازطرياق
”بورس“هساند.
اوراقميتواند”اوراقمشاركت“رابراييكياچند”طرحنوسازيوتوسعه“مناشركند.

تبصره”:ناشر“

مادة-5دارندگان”اوراقمشاركت“بهنسبتصيمتاسميودرطيمدتزمانمشااركتدرمجموياةمناارع
حاص ازاجرايطرحهايمربوطسهيمخواهندبود.

مادة-6هرورصهمشاركتنشاندهندةصدرالساهمدارنادةآندرموضاو مشااركتاسات.باايرضاه”اوراق
ميشود”.ناشر“بااجازه”امين “باهوكالاتاز
مشاركت“رابطهوكي وموك بين”ناشر“وخريداراوراقبرصرار 
طرفخريداراناوراقميتواندنسبتبهمدرفوجوهحاص ازرروشاوراقجهتاجرايطرحوخريادورروش
هرگونهكاال خدمتوداراييمربوطبهطرحاصدامنمايد.انارالاوراقبهمالكانجديد بهاخايارتفويضيتحات
نميكند واينرابطهتاسررسيداوراقبين”ناشر“ودارندگاناوراقنارذومعابراست.
ينوانوكالتخدشهوارد 


مادة–7يرضةاوليهودادوسادثانوية”اوراقمشاركت“ررطازطريق”بورس“امكانپاذيراسات.اياناوراق
بدونتضميندولتوبانكمركزيجمهورياسالميايراناناشارمييابند.


سهمالشركة”ناشر“درطرحبايدبهتشخيص”هيئتپذيرش“وحداص %50ك سرمايهگذاريريالي
مادة -8
پروژهباشد.

هايپذيرراهشدهدر”بورس“باهتشاخيص”هيئات

مادة-9ارزش”اوراقمشاركت“صاب اناشاربرايشركت
پذيرش“وحداكثرتا%70ارزشويژةهرشركتمجازاست.
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مادة-10ميزاناوراقمشاركتصاب اناشارموضو مادة()17صانوندرهرسال درابادايهارساالتوساط
ايالمميگردد.

شورايپولوايابارتعيينوبه"بورس"

يليالحسابوسايرشرايطاناشار”اوراقمشاركت“باه
مادة-11تاريخ مراح اناشار ارزشاسمي نرخسود 
تعيينميشود.

پيشنهاد”ناشر“وبامواررت”بورس “وباحفظشرايطرصابايبازارسرمايه 

رحهايمربوطجايزنيست.
مادة-12مدرفوجوهحاص ازواگذاري”اوراقمشاركت“درغيراجرايط 

مادة”-13ناشر“ميتواند”اوراقمشاركت“صاب تبدي بهسهامهمانشركت”ناشار“رامناشاركناد.نحاوة
تبدي ورصةمشاركتبهسهامدراميدنامهمشخصخواهدشد.درصورتاناشار”اوراقمشاركت“صاب تبدي به
سهام ”ناشر“موظفاستترتيبياتخادكندكهبهميزان”اوراقمشاركت“صاب تبدي اخايارارزايشسرمايهو
تبدي دردسارسباشد.
الحسابنيزميتواندصاب تبدي بهسهامباشد.


الافاوتسودصطعيوسوديلي
تبصره :
مابه

هزينههايصاب صبول
مادة-14هزينههاياناشار”اوراقمشاركت“وسودهايپرداخايبهسرمايهگذاران جزء 
حسابمالياتيبراي”ناشر“است.

ويژگيهاي”ناشر“

فصلسوم-
مادة–15اناشاراوراقمشاركتمنوطبهآناستكهحداص دوسالازتاريخپاذيرششاركتدر”باورس“
گذشاهباشد.

مادة-16شركتبايدحداص دردودورهماليپيشازتراضاياناشاار”اوراقمشااركت“ساودآورباودهوباه
تشخيص”بورس“امكانسودآوريآندرآيندهوجودداشاهباشدوزيانانباشاهنداشاهباشد.

صورتهايماليشركتطيدودورةماليپيشازتراضاياناشار”اوراقمشاركت“بايدبهتدويب

مادة-17
مجمعيموميآنشركترسيدهباشد وسوابقگزارشدهيوشفاريتحسابهايشركتباهتييياد”باورس“
برسد.
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فصلچهارم-مراحلانتشاروپذيرش”اوراقمشاركت“
مادة-18ماراضياناشار”اوراقمشاركت “بايدررمهايتهيهشدهتوساط”باورس“راباههماراهگازارش
طرحهاينوسازيوتوسعةشاركت “تيييادشادهازساوي”حساابرس“و
امكانسنجيرني اصاداديومالي” 
ايالمصبولي”يام “”ضامن“(درصورتوجود) ”امين“و”حسابرس“به”بورس“تحوي دهد.اسناديادشاده
ارسالميشود.

هيئتپذيرش“
حداكثرظرفيكماهبراي” 

همراهبااظهارنظر”بورس“

مادة”–19هيئتپذيرش“بابررسيمداركدرياراي وانجامبررسيهاوتحلي هايالزم بايدظرفحداكثر
يكماهپسازدريارتگزارش”بورس “مجوزصدورراصادرنمايد؛يادالي مسانديدمايطايمجوزصدوررا
ايالمكند.

فصلپنجم-بازارثانويهووظايف”بورس“

مادة”-20هيئتپذيرش“باتحلي وضعيتشركتو”طرحنوسازيوتوساعه“وبررسايميازانوكيفيات
وثايقوتضمينهاي”ناشر “تاحدممكنازاجرايموراقطارح بازپرداخاتساودواصا ”اوراقمشااركت“
اطمينانحاص خواهدكرد.

مادة”–21بورس“موظفاستباطراحينظاممعاامالتمناساب اخاداااتابلوهاايجداگاناهوتجهياز
واحدهايپذيرشونظارتخود امكانانجاممعامالت”اوراقمشاركت“وتبدي اوراقبهساهامراباهروشاي
مناسبرراهمكند.

فصلششم-وظايف”ناشر“

مادة”-22ناشر“موظفاستبازپرداختاص وسودهاييليالحسابوصطعيرادرسررسيدهايمرررتعهد
كندووثايقالزمرابرايتضمينبازپرداختاص وسودهايماعلقبهاوراق درصورتوجود”ضامن“دراخايار
ويودرغيراينصورتدراخايار”امين“صراردهد.

مادة”-23ناشر“موظفاستطبقتعهداتانجامشده وجاوهالزمراجهاتپرداخاتساودواصا ”اوراق
مشاركت “درسررسيدهايتعيينشدهتاميننمايدوبرايپرداختدراخايار”يام “صراردهد.هرگونهتيخيردر
تامينمنابعروق مشمولپرداختوجهالازامتيخيرتامينمنابعبهميزانمررردرصرارداديامليتخواهدشد.
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مادة”-24ناشر“موظفاستصب ازيرضاةاوراق سيساامحساابدارياسااانداردماوردتيييادساازمان
حسابرسيرابهطورجداگانهومسار ازسايريملياتورعاليتهايخويش مساررواجرانمايد.


مادة”-25ناشر“موظفاستحقالزحمةانجامخدمات”امين “”حسابرس “”يام “و”ضامن“(درصاورت
وجود)را بهترتيبمررردرصراردادهايمنعردشدهپرداختنمايد.

مادة”-26ناشر“موظفاستاطالييههاي حااويگازارشوضاعيتمااليويملكارداجرايايط ارحرا در
ررمهايتعيينشدهتوسط”بورس“كهبهتيييد”حسابرس“ميرسد درمراطعيكه”بورس“تعياينمايكنادو
كندوهمزمانازطريقسايتشركتوياازطريقروزنامههاي

حداكثرهرششماهيكبار به”بورس“تسليم
كثيراالناشاربهاطال يمومسرمايهگذارانبرساند.

مادة”–27ناشر“موظفاستپسازاخذمجوزاناشار”اوراقمشاركت “نسبتبهتهيهوتحويا اميدناماه
موردتاييد”بورس “”حسابرس“و”امين“اصدامنمايد.

مادة”–28ناشر“موظفاست براياناشار”اوراقمشاركت“ياايطايهرگونهامايازازصبي اخاياارتبادي 
”اوراقمشاركت“بهسهام مدوبهمجمعيموميسهامدارانرااخذنمايد.

بهمنظوربررسيطرحازسوي”بورس“حداص گزارشهاايحسابرسايساه
مادة”–29ناشر“موظفاست  
دورةماليپيشازتراضاياناشار”اوراقمشاركت“رابه”بورس“ارائهنمايد.

فصلهفتم-وظايف”ضامن“

مادة”–30ضامن“ملزمبهخريد”اوراقمشاركاي“استكهدريرضةيموميبهرروشنررااهاسات.الازام
ويمحدودبهسرفياستكهدرصرارداد”ضامن“با”ناشر“درجشدهاست.

مادة–31درصورتيدمايفايتعهداتدرسررسيدهايمرررتوسط”ناشر“يا”يام “”ضامن“مكلفاست
نزدخودوبراساسترتيباتمررردرصراردادهايريمابيناصدامبه

ينهاي
بانظارت”امين“ازمح وثايقوتضم 
ايفايتعهداتنمايد.
تبصره:درصورتيدموجود”ضامن“وظيفةروقبريهدة”امين“خواهدبود.
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فصلهشتم-وظايف”امين“

مادة-32درصورترروش”اوراقمشاركت“مناشرشدهازطريق”بورس“درمدتمرررويابادوباارتمدياد
آوريشادهتوساط
مهلتيرضهكهدرمجمو حداكثربهمدت20روزكارياست مجوزبرداشاتوجاوهجماع 
”ناشر “ازسوي”امين“صادرخواهدشد.

مادة-33درصورتيكهميزان”اوراقمشاركت“خريداريشدهتوسطيمومدرمدتيادشدهمندرجدرماادة
( )32بهيالوةميزانخريدتعهدشدهتوسط”ضامن “كمارازميزاناوراقمناشرشدهباشد ”ياما “موظاف
استتحتنظارت”امين “حداكثرطي20روزكارينسبتبهاساردادوجوهصاحبان”اوراقمشااركت“اصادام
كند.

كليةوجوهدريرضةاوليهبهحسابيواريزميشودكهتحتنظارت”امين“است.

مادة-34

مادة”-35امين“مكلفاست پسازحدولاطمينانازوجاودصاراردادباين”ناشار“و”ياما  “”ناشار“و
”حسابرس “”ناشر“و”ضامن“(درصورتوجود)واطمينانازريايتمرارراتوضاوابطحااكمبارمعاامالت
”اوراقمشاركت“نسبتبهامضايصراردادبا”ناشر“اصدامكند.
تبصرة:1درصورتيكه”ناشر“و”يام “شخديتحروصيواحدباشند نياازيباهصارارداديامليات
نخواهدبود.
تبصرة:2درصورتيكه”امين“و”ضامن“شخديتحروصيواحدباشند نيازيباهصاراردادضامانت
نخواهدبود.

فصلنهم-وظايف”عامل“

مادة”-36يام “”اوراقمشاركت“رابراييرضةاوليهدر”بورس“ارائهميكندوسودهاييليالحساابو
صطعياوراقدرمراطعتعيينشدهرابارياياتصاوانينومرارراتمرباوطپرداخاتمايكناد.كساروپرداخات
مالياتهايمربوطهوسايراموراجراييازوظايف”يام “است”.يام “رابطبين”ناشار“و”باورس“اساتو
شدهوبهشك مسار نياهداريميكندودررواص زماني

حسابهايمربوطبهاناشارراطبقاساانداردتعيين
شدهاناشارميدهد.


تعيين
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فصلدهم-وظايفحسابرس

امكانسنجيرني اصاداديومالي”طرحنوسازيوتوسعةشركت “بايدبهتيييد”حسابرس“برسد.
مادة -37

مادة”–38حسابرس“موظفاستبهحسابهايمسار وصورتهايماليطرح گزارشپيشررتكار نرخ
هااظهارنظركندونسخهايازاظهارنظر


گذاريرسيدگيونسبتبهآن

بازدهودييراطالياتماليطرحسرمايه
خودرابراي”امين“و”بورس“ارسالكند.

مادة”–39حسابرس“موظفاستدرصورتمشاهدةهرگوناهتخلاف ازجملاهمدارفوجاوهحاصا از
واگذاري”اوراقمشاركت“درامورغيرمرتبطباطرحسرمايهگذاري مواردخالفرابهاطال ”امين“و”بورس“
برساند.

مادة –40سازمانبورساوراقبهادارمكلفاستدرپايانهرسالگزارشيملكردمادة()17صانونيادشده
رابراياطال يموممناشرنمايد.







 : وحدتیپور
1384/1/30
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