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نامخدابه

 

 

هايپذيرفتهشدههايپذيرفتهشدهشركتشركتاوراقمشاركتاوراقمشاركتنامةاجراييانتشارنامةاجراييانتشارآيينآيين

دولتدولتاوراقبهادارمصوبهيئتاوراقبهادارمصوبهيئتبورسبورسدردر
 

 

هايصنايعومعاادن اماوراصادااديوخانهبنابهپيشنهادوزارت17/4/1383مورخوزيراندرجلسةهيئت

صانونتنظيمبخشايازمرارراتتساهي ”(22سانادمادة)وبهاريزيكشوردارايي وسازمانمديريتوبرنامه

صانونبرنامةسومتوسعةاصادادي اجامااييوررهنيايجمهاوري(113)نوسازيصنايعكشورواصالحمادة

:نمودشرحزيرتدويببه(صانونمزبوررا17)نامةاجراييمادةآيين–1382مدوب–“اسالميايران

قانونتنظيمبخشيازمقرراتتسهيلنوسازيصنايعكشورواصالح(17)دةنامةاجراييماآيين"

 "اجتماعيوفرهنگيجمهورياسالميايران،قانونبرنامةسومتوسعةاقتصادي(113)مادة



كليـات-فصلاول

 نامهاصطالحاتزيردرمعانيمشروحبهكاررراهاست:دراينآيين-1مادة

اوراقبهادارتهران.بورسكارگزارانسازمان:بورسالف(

اوراقبهادارتهران.بورسپذيرشهيئت:پذيرشهيئتب(

مالي اجرايآنبهلحاظرنيكهجديديامُكم ياپروژةطرح:طرحنوسازيوتوسعةشركتج(

پذيرباشد.واصاداديتوجيه

بارايمادتبهصيمتاسميمشخص“بورس”مجوزاناميكهباوراقبهاداربا:اوراقمشاركتد(

هاايهااينوساازيوتوساعةشاركتبخشيازمنابعماليماوردنياازطارحامينجهتتمعين

ايناوراقبدونتضميندولتوبانكمركزيجمهوريشود.مناشرمي“بورس”شدهدرپذيرراه

د.نياباسالميايراناناشارمي

استكهدرسررسايد“ناشر”“اوراقمشاركت”گروهازآنتبديلبهسهام:قابلاوراقمشاركتهـ(

باشد.“ناشر”بهسهامهمانشركتصاب تبدي نهاييوياصب ازآن
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در)تبدي اوراقبهسهامونحوةشرايط  كهاهداف نرخبازدةمورداناظارسندياستاميدنامه:(و

دهاد وراشارحماي“يشاركتطرحتوساعهونوسااز”سايرجزيياتمربوطبهو(صورتلزوم

اوراق”گاذاران)خريادارانگيريدراخاياارسارمايهگذاريبرايتدميمتدويريازآيندةسرمايه

و“حساابرس”“ اماين”اينسندصب ازاناشاريموميبايادباهتييياددهد.(صرارمي“مشاركت

برسد.“سربو”

اوراق”نامهمجاازباهاناشاارآييناينوجباستكهبهم“بورس”شدهدرشركتپذيرراه:ناشرز(

باشد.مي“مشاركت

“ناشار”كاهازطارف“باورس”ياهرشخديتحروصيماوردتايياد مؤسسةبيمه بانك:امينح(

باهترتيبايكاهدرايان“اوراقمشااركت”دارنادگانتادرراساايحفظمناارعشوداناخابمي

توانناددارايشخدايتمي“ضامن”و“امين”جامدهد. وظايفمحولهراانمررراستنامهآيين

باشند.واحدحروصي

اوراقازةاولياةنسبتبهيرضاشودتاتعيينمي“ناشر”هازطرفايكشخديتحروصي:عاملط(

در“اوراقمشااركت”الحسابوصطعي بازپرداختاص مبلا پرداختسوديلي“ بورس”طريق

هايمربوطهوسايراموراجراييمارتبطباااناشااراصادامكناد.اتكسروپرداختمالي سررسيد

باشند.واحدتواننددارايشخديتحروصيمي“ناشر”و“يام ”

ياا“اوراقمشااركت”مبلا الحساب اصا كهبازپرداختسوديليايشخديتحروصي:ضامني(

ضاةيماوميباهراروشكاهدريررامناشرشده“اوراقمشاركت”وخريدبخشيازاينوجوه

وجاودشاود.تعيينمي“امين”ييديوت“ناشر”باپيشنهاد“ضامن”كند.تضمينمي نرسيدهاست

كهضرورياستدراميدنامهصيدشود.است“ناشر”بهاخايار“ضامن”

سانجيرناي امكاانمؤسساتحسابرسييضوجامعةحسابدارانرسميايارانكاه:ك(حسابرس

كاار نارخكندوگزارشپيشاررتتيييدميرا“طرحنوسازيوتوسعةشركت”اصادادي ومالي

“اوراقمشااركت”اطاال دارنادگانگاذاريراباهبازده ودييراطالياتمااليطارحسارمايه

همباشد.“ناشر”شركت“حسابرس”حالتوانددريينرساند.حسابرسميمي



پذيررادنبالهايسرمايهداريومديريتشركتكههدفبنياهگذاريهايسرمايهآندساهازشركت-2مادة

مجاازباهاناشاار كسبسوداشاغالدارنادهدفكنندوصرراًبهخريدورروشسهاموسايراوراقبهاداربانمي

باشند.نمي“اوراقمشاركت”
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)درصاورتي ضامانت حسابرساياتياملوامضاايصراردادهاايدريارتمجوزاناشاراوراقپساز-3مادة

)در“ضامن”“ حسابرس”“ يام ”“ ناشر”هايمربوط واناشاراوراقوگردآوريوجوه  وامانتباطرفوجود(

طوركام رابهمابينوصراردادهايرينامهآيينآثاروتعهداتناشيازمررراتاينكلية“امين”وصورتوجود(

.باشندماعهدميها ونسبتبهاجرايآنپذيرراه



“اوراقمشاركت”هايويژگي-فصلدوم

صسامايازمناابعامينوبهمنظورتاهنامآييناينطبقمرررات“ بورس”شدهدرهايپذيرراهشركت-4مادة

ازطرياقويرضاةآن“اوراقمشااركت”مجازباهاناشاار“شركتهاينوسازيوتوسعهطرح”ماليموردنياز

.هساند“بورس”

مناشركند.“طرحنوسازيوتوسعه”رابراييكياچند“اوراقمشاركت”توانداوراقمي“ناشر”:تبصره



مجموياةمناارعمدتزمانمشااركتدردرطيبهنسبتصيمتاسميو“اوراقمشاركت”دارندگان-5مادة

هايمربوطسهيمخواهندبود.حاص ازاجرايطرح



اوراق”يرضاهمشااركتاسات.بااموضاو دهندةصدرالساهمدارنادةآندرنشانهرورصهمشاركت-6مادة

باهوكالاتاز“ امين”بااجازه“ناشر”شود.ميبرصراروخريداراوراق“ناشر”رابطهوكي وموك بين“مشاركت

روشتواندنسبتبهمدرفوجوهحاص ازرروشاوراقجهتاجرايطرحوخريادورطرفخريداراناوراقمي

بهاخايارتفويضيتحاتبهمالكانجديد هرگونهكاال خدمتوداراييمربوطبهطرحاصدامنمايد.انارالاوراق

ودارندگاناوراقنارذومعابراست.“ناشر”واينرابطهتاسررسيداوراقبينكند نميدوارينوانوكالتخدشه



اياناوراقپاذيراسات.امكان“بورس”ررطازطريق“قمشاركتاورا”يرضةاوليهودادوسادثانوية–7مادة

يابند.بدونتضميندولتوبانكمركزيجمهورياسالميايراناناشارمي



گذاريريالي%ك سرمايه50وحداص “پذيرشهيئت”بهتشخيصبايددرطرح“ناشر”ةالشركسهم-8مادة

باشد.پروژه



هيئات”باهتشاخيص“بورس”شدهدرهايپذيرراهصاب اناشاربرايشركت“اوراقمشاركت”ارزش-9مادة

شركتمجازاست.هر%ارزشويژة70وحداكثرتا“پذيرش
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(صانوندرهرسال درابادايهارساالتوساط17ميزاناوراقمشاركتصاب اناشارموضو مادة)-10مادة

گردد.ايالممي"بورس"شورايپولوايابارتعيينوبه



باه“اوراقمشاركت”وسايرشرايطاناشارالحسابيلي ارزشاسمي نرخسوداناشارتاريخ مراح -11مادة

شود.تعيينمي وباحفظشرايطرصابايبازارسرمايه“ بورس”وبامواررت“ناشر”پيشنهاد



.جايزنيستهايمربوطرحدرغيراجرايط“اوراقمشاركت”مدرفوجوهحاص ازواگذاري-12مادة



ةنحاورامناشاركناد.“ناشار”تبدي بهسهامهمانشركتصاب “اوراقمشاركت”تواندمي“ناشر”-13مادة

صاب تبدي به“اوراقمشاركت”درصورتاناشارخواهدشد.مشخصاميدنامهتبدي ورصةمشاركتبهسهامدر

ارزايشسرمايهوتبدي  اخايارصاب “اوراقمشاركت”بهميزانكهترتيبياتخادكندموظفاست“ناشر” سهام

تبدي  دردسارسباشد.

بهسهامباشد.صاب تبدي تواندالحسابنيزميالافاوتسودصطعيوسوديليمابهتبصره:



صبوليصاب هاهزينهجزء گذارانوسودهايپرداخايبهسرمايه“اوراقمشاركت”هاياناشارهزينه-14مادة

است.“ناشر”حسابمالياتيبراي


“ناشر”هايويژگي-فصلسوم

“باورس”سالازتاريخپاذيرششاركتدردوحداص اناشاراوراقمشاركتمنوطبهآناستكه–15مادة

گذشاهباشد.



باهساودآورباودهو“اوراقمشااركت”دورهماليپيشازتراضاياناشااردودرحداص شركتبايد-16مادة

امكانسودآوريآندرآيندهوجودداشاهباشدوزيانانباشاهنداشاهباشد.“بورس”تشخيص



بايدبهتدويب“اوراقمشاركت”ماليپيشازتراضاياناشارةدوردوهايماليشركتطيصورت-17مادة

“باورس”هايشركتباهتيييادسابدهيوشفاريتح وسوابقگزارشرسيدهباشدآنشركتجمعيموميم

.برسد
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“اوراقمشاركت”مراحلانتشاروپذيرش-فصلچهارم

هماراهگازارشراباه“باورس”هايتهيهشدهتوساطررمبايد“ اوراقمشاركت”ماراضياناشار-18مادة

و“حساابرس”تيييادشادهازساوي“ هاينوسازيوتوسعةشاركتطرح”سنجيرني اصاداديوماليامكان

دهد.اسناديادشادهتحوي “بورس”به“حسابرس”و“امين” )درصورتوجود(“ضامن”“ يام ”ايالمصبولي

شود.ارسالمي“پذيرشهيئت”ماهبرايحداكثرظرفيك“بورس”همراهبااظهارنظر



هايالزم بايدظرفحداكثرهاوتحلي بابررسيمداركدرياراي وانجامبررسي“پذيرشهيئت”–19مادة

؛يادالي مسانديدمايطايمجوزصدوررانمايدمجوزصدورراصادر“ بورس”گزارشدريارتماهپسازيك

.ايالمكند



“بورس”بازارثانويهووظايف-فصلپنجم

يفياتوبررسايميازانوك“طرحنوسازيوتوساعه”باتحلي وضعيتشركتو“پذيرشهيئت”-20مادة

“اوراقمشااركت”بازپرداخاتساودواصا اجرايموراقطارح حدممكنازتا“ ناشر”هايمينوتضوثايق

اطمينانحاص خواهدكرد.



تمناساب اخاداااتابلوهاايجداگاناهوتجهيازعاامالموظفاستباطراحينظامم“بورس”–21مادة

هروشايراباوتبدي اوراقبهساهام“اوراقمشاركت”تعامالواحدهايپذيرشونظارتخود امكانانجامم

رراهمكند.مناسب



“ناشر”وظايف-فصلششم

رادرسررسيدهايمرررتعهدالحسابوصطعيهاييليموظفاستبازپرداختاص وسود“ناشر”-22مادة

دراخايار“ضامن”توجودصوردرماعلقبهاوراق هايكندووثايقالزمرابرايتضمينبازپرداختاص وسود

.صراردهد“امين”ويودرغيراينصورتدراخايار



اوراق”وجاوهالزمراجهاتپرداخاتساودواصا تعهداتانجامشده موظفاستطبق“ناشر”-23مادة

ردرصراردهد.هرگونهتيخي“يام ”دراخاياربرايپرداختونمايدتامينشدهتعييندرسررسيدهاي“ مشاركت

تامينمنابعروق مشمولپرداختوجهالازامتيخيرتامينمنابعبهميزانمررردرصرارداديامليتخواهدشد.
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تيييادساازمانسيساامحساابدارياسااانداردماورد اوراقةموظفاستصب ازيرضا“ناشر”-24مادة

.نمايدا مساررواجرخويشهايطورجداگانهومسار ازسايريملياتورعاليتحسابرسيرابه



)درصاورت“ضامن”و“يام ”“ حسابرس”“ امين”انجامخدماتةالزحمموظفاستحق“ناشر”-25مادة

.منعردشدهپرداختنمايدهايرتيبمررردرصراردادترا بهوجود(



 دررحراحااويگازارشوضاعيتمااليويملكارداجرايايطاهاياطالييهموظفاست“ناشر”-26مادة

دوكناتعياينماي“بورس”درمراطعيكه رسدمي“حسابرس”كهبهتيييد“بورس”شدهتوسطهايتعيينررم

هايكندوهمزمانازطريقسايتشركتوياازطريقروزنامهتسليم“بورس”حداكثرهرششماهيكبار به

گذارانبرساند.اطال يمومسرمايهكثيراالناشاربه



نسبتبهتهيهوتحويا اميدناماه“ اوراقمشاركت”موظفاستپسازاخذمجوزاناشار“ناشر”–27مادة

اصدامنمايد.“امين”و“حسابرس”“ بورس”موردتاييد



اخاياارتبادي ازصبي ياايطايهرگونهاماياز“اوراقمشاركت” براياناشارموظفاست“ناشر”–28مادة

مدوبهمجمعيموميسهامدارانرااخذنمايد.سهام به“اوراقمشاركت”



هاايحسابرسايساهحداص گزارش“بورس”بررسيطرحازسويمنظوربه موظفاست“ناشر”–29مادة

ارائهنمايد.“بورس”بهرا“اوراقمشاركت”دورةماليپيشازتراضاياناشار



“ضامن”وظايف-فصلهفتم

استكهدريرضةيموميبهرروشنررااهاسات.الازام“اوراقمشاركاي”هخريدملزمب“ضامن”–30مادة

درجشدهاست.“ناشر”با“ضامن”ويمحدودبهسرفياستكهدرصرارداد



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

بهمابيناصدامنزدخودوبراساسترتيباتمررردرصراردادهايريهايينمتضوازمح وثايق“امين”بانظارت

نمايد.ايفايتعهدات

.خواهدبود“امين”وظيفةروقبريهدة“ضامن”درصورتيدموجود:هتبصر
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“امين”وظايف-فصلهشتم

تمديادرويابادوبااردرمدتمرر“بورس”ازطريقهمناشرشد“اوراقمشاركت”درصورترروش-32مادة

توساطشادهآوري مجوزبرداشاتوجاوهجماعروزكارياست20مهلتيرضهكهدرمجمو حداكثربهمدت

.صادرخواهدشد“امين”ازسوي“ ناشر”



ماادةمندرجدردرمدتيادشدهخريداريشدهتوسطيموم“اوراقمشاركت”درصورتيكهميزان-33مادة

موظاف“ياما ” كمارازميزاناوراقمناشرشدهباشد“ ضامن”ميزانخريدتعهدشدهتوسطبهيالوة (32)

اصادام“اوراقمشااركت”نسبتبهاساردادوجوهصاحبانكاريروز20حداكثرطي“ امين”استتحتنظارت

كند.



است.“امين”شودكهتحتنظارتكليةوجوهدريرضةاوليهبهحسابيواريزمي-34مادة



و“ناشار”“ ياما ”و“ناشار”پسازحدولاطمينانازوجاودصاراردادباين مكلفاست“امين”-35مادة

تعاامالواطمينانازريايتمرارراتوضاوابطحااكمبارم)درصورتوجود(“ضامن”و“ناشر”“ حسابرس”

اصدامكند.“ناشر”نسبتبهامضايصراردادبا“اوراقمشاركت”

ياتياملشخديتحروصيواحدباشند نياازيباهصارارداد“يام ”و“ناشر”كهدرصورتي:1تبصرة

نخواهدبود.

شخديتحروصيواحدباشند نيازيباهصاراردادضامانت“ضامن”و“امين”كهدرصورتي:2تبصرة

نخواهدبود.



“عامل”وظايف-فصلنهم

الحساابوسودهاييليوكندارائهمي“بورس”دررابراييرضةاوليه“اوراقمشاركت”“ يام ”-36مادة

كساروپرداخاتكناد.پرداخاتمايمرباوطمرارراتصاوانينورياياتباشدهرااوراقدرمراطعتعيينصطعي

واسات“باورس”و“ناشار”رابطبين“ يام ”است.“يام ”هايمربوطهوسايراموراجراييازوظايفماليات

كندودررواص زمانيشك مسار نياهداريميشدهوبهشارراطبقاساانداردتعيينهايمربوطبهاناحساب

دهد.شدهاناشارميتعيين
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وظايفحسابرس-فصلدهم

برسد.“برساحس”ييديبايدبهت“ شركتةطرحنوسازيوتوسع”سنجيرني اصاداديوماليامكان-37مادة



كار نرخگزارشپيشررت هايماليطرحوصورتيمسار هاحسابموظفاستبه“حسابرس”–38مادة

ايازاظهارنظرهااظهارنظركندونسخهگذاريرسيدگيونسبتبهآنبازدهودييراطالياتماليطرحسرمايه

ارسالكند.“بورس”و“امين”خودرابراي



ازجملاهمدارفوجاوهحاصا ازهرگوناهتخلاف ةدرصورتمشاهدموظفاست“حسابرس”–39مادة

“بورس”و“امين”گذاري مواردخالفرابهاطال درامورغيرمرتبطباطرحسرمايه“اوراقمشاركت”واگذاري

برساند.



(صانونيادشده17سازمانبورساوراقبهادارمكلفاستدرپايانهرسالگزارشيملكردمادة)–40مادة

نمايد.رابراياطال يموممناشر
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