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نام خدابه

هاي پذیرفته شدههاي پذیرفته شدهشرکتشرکتاوراق مشارکتاوراق مشارکتنامۀ اجرایی انتشار نامۀ اجرایی انتشار آیینآیین
دولتدولتاوراق بهادار مصوب هیئتاوراق بهادار مصوب هیئتبورسبورسدر در 

هاي صنایع و معـادن، امـور اقتصـادي و    خانهبنا به پیشنهاد وزارت17/4/1383مورخوزیران در جلسۀهیئت
قانون تنظیم بخشـی از مقـررات تسـهیل    “) 22(ستناد مادة و به اریزي کشوردارایی، و سازمان مدیریت و برنامه

قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري    )113(نوسازي صنایع کشور و اصالح مادة 
:نمودشرح زیر تصویب بهقانون مزبور را ) 17(نامۀ اجرایی مادةآیین–1382مصوب –” اسالمی ایران

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح )17(دة نامۀ اجرایی ماآیین"
"اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران،قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادي)113(مادة 

کلیـات-فصل اول 
:نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار رفته استدر این آیین-1مادة 

.اوراق بهادار تهرانبورسکارگزاران سازمان:بورس)الف
.اوراق بهادار تهرانبورسپذیرشهیئت:پذیرشهیئت)ب
مالی ،اجراي آن به لحاظ فنیکه جدید یا مکمل یا پروژة طرح:طرح نوسازي و توسعۀ شرکت)ج

.پذیر باشدو اقتصادي توجیه
بـراي مـدت   به قیمت اسمی مشخص”بورس“مجوز انامی که باوراق بهادار با:اوراق مشارکت) د

هـاي  هـاي نوسـازي و توسـعۀ شـرکت    بخشی از منابع مالی مـورد نیـاز طـرح   امینجهت تمعین 
این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزي جمهوري .شودمنتشر می”بورس“شده در پذیرفته

.دنیاباسالمی ایران انتشار می
است که در سررسـید  ”ناشر“”اوراق مشارکت“گروه از آن :تبدیل به سهامقابلاوراق مشارکت) هـ

.باشد”ناشر“به سهام همان شرکت قابل تبدیل نهایی و یا قبل از آن 
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در (تبدیل اوراق به سهام و نحوة شرایط ،،که اهداف، نرخ بازدة مورد انتظارسندي است :امیدنامه)و
دهـد، و  را شـرح مـی  ”ي شـرکت طرح توسـعه و نوسـاز  “سایر جزییات مربوط به و)صورت لزوم

اوراق “خریـداران  (گـذاران  گیري در اختیـار سـرمایه  گذاري براي تصمیمتصویري از آیندة سرمایه
و ”حسـابرس “”،امـین “این سند قبل از انتشار عمومی بایـد بـه تأییـد    .دهدقرار می) ”مشارکت

.برسد”سربو“
اوراق “نامه مجـاز بـه انتشـار    آییناین وجب است که به م”بورس“شده در شرکت پذیرفته:ناشر) ز

.باشدمی”مشارکت
”ناشـر “کـه از طـرف   ”بـورس “یا هر شخصیت حقوقی مـورد تاییـد   ،مؤسسۀ بیمه،بانک:امین) ح

بـه ترتیبـی کـه در ایـن     ”اوراق مشـارکت “دارنـدگان  تا در راستاي حفظ منـافع  شود انتخاب می
تواننـد داراي شخصـیت   می”ضامن“و ”امین“. جام دهد، وظایف محوله را انمقرر استنامه آیین

.باشندواحدحقوقی 
اوراق از ۀ اولیـۀ نسبت به عرضـ شود تا تعیین می”ناشر“ه از طرف اي کشخصیت حقوقی:عامل)ط

در ”اوراق مشـارکت “الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلـغ  پرداخت سود علی”،بورس“طریق
. هاي مربوطه و سایر امور اجرایی مـرتبط بـا انتشـار اقـدام کنـد     اتکسر و پرداخت مالی،سررسید

.باشندواحدتوانند داراي شخصیت حقوقی می”ناشر“و ”عامل“
یـا  ”اوراق مشـارکت “مبلـغ  الحساب، اصـل  که بازپرداخت سود علیايشخصیت حقوقی:ضامن) ي

ضـۀ عمـومی بـه فـروش     کـه در عر را منتشر شده ” اوراق مشارکت“و خرید بخشی از این وجوه 
وجـود  .شـود تعیین می”امین“یید أو ت”ناشر“با پیشنهاد ”ضامن“.کندتضمین می،نرسیده است

.که ضروري است در امیدنامه قید شوداست”ناشر“به اختیار ”ضامن“
سـنجی فنـی،   امکـان مؤسسات حسابرسی عضو جامعۀ حسابداران رسمی ایـران کـه   :حسابرس) ك

کـار، نـرخ   کند و گزارش پیشـرفت  تأیید میرا ”طرح نوسازي و توسعۀ شرکت“اقتصادي، و مالی 
”اوراق مشـارکت “اطـالع دارنـدگان   گـذاري را بـه  بازده، و دیگر اطالعات مـالی طـرح سـرمایه   

.هم باشد”ناشر“شرکت ”حسابرس“حال تواند در عینحسابرس می. رساندمی

پذیر را دنبال هاي سرمایهداري و مدیریت شرکتکه هدف بنگاهگذاريهاي سرمایهآن دسته از شرکت-2مادة 
مجـاز بـه انتشـار    ،کسب سود اشتغال دارنـد هدف کنند و صرفاً به خریدوفروش سهام و سایر اوراق بهادار با نمی

.باشندنمی”اوراق مشارکت“
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در صـورت  (ی، ضـمانت ، حسابرسـ یـت عاملو امضـاي قراردادهـاي   دریافت مجوز انتشار اوراق پس از -3مادة 
در (”ضامن“”،حسابرس“”،عامل“”،ناشر“هاي مربوط، و انتشار اوراق و گردآوري وجوه، ، و امانت با طرف)وجود

طور کامل را بهمابین و قراردادهاي فینامهآیینآثار و تعهدات ناشی از مقررات این کلیۀ”امین“و ) صورت وجود
.باشندمتعهد میها، و نسبت به اجراي آنپذیرفته

”اوراق مشارکت“هاي ویژگی-فصل دوم 
ـ هنامآییناین طبق مقررات ”،بورس“شده در هاي پذیرفتهشرکت-4مادة قسـمتی از منـابع   امینو به منظور ت

از طریـق و عرضـۀ آن ”اوراق مشـارکت “مجاز بـه انتشـار   ”شرکتهاي نوسازي و توسعه طرح“مالی مورد نیاز 
.هستند”بورس“

.منتشر کند”طرح نوسازي و توسعه“را براي یک یا چند ”اوراق مشارکت“تواند اوراق می”ناشر“:تبصره

مجموعـۀ منـافع   مدت زمان مشـارکت در  در طی به نسبت قیمت اسمی و ”اوراق مشارکت“دارندگان -5مادة 
.هاي مربوط سهیم خواهند بودحاصل از اجراي طرح

اوراق “عرضـه بـا  . مشـارکت اسـت  موضـوع  دهندة قدرالسـهم دارنـدة آن در   نشانهر ورقه مشارکت -6مادة 
بـه وکالـت از   ”،امین“با اجازه ”ناشر“. شودمیبرقرار و خریدار اوراق ”ناشر“رابطه وکیل و موکل بین ”مشارکت

روش تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجراي طرح و خریـدوف طرف خریداران اوراق می
به اختیار تفویضی تحـت  به مالکان جدید، انتقال اوراق . هرگونه کاال، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید

.و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است”ناشر“و این رابطه تا سررسید اوراق بین کند،نمیدوارعنوان وکالت خدشه

ایـن اوراق  .پـذیر اسـت  امکان”بورس“فقط از طریق ”ق مشارکتاورا“عرضۀ اولیه و دادوستد ثانویۀ –7مادة 
.یابندبدون تضمین دولت و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران انتشار می

گذاري ریالی کل سرمایه% 50و حداقل”پذیرشهیئت“به تشخیص باید در طرح ”ناشر“ۀالشرکسهم-8مادة 
.باشدپروژه 

هیئـت “بـه تشـخیص   ”بورس“شده در هاي پذیرفتهقابل انتشار براي شرکت”اوراق مشارکت“ارزش -9مادة 
.شرکت مجاز استهر ارزش ویژة % 70و حد اکثر تا ”پذیرش
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قانون در هر سال، در ابتداي هـر سـال توسـط    ) 17(میزان اوراق مشارکت قابل انتشار موضوع مادة -10مادة 
.گردداعالم می"بورس"شوراي پول و اعتبار تعیین و به 

بـه  ”اوراق مشارکت“و سایر شرایط انتشار الحساب علی، ارزش اسمی، نرخ سود انتشارتاریخ، مراحل-11مادة 
.شودتعیین می،و با حفظ شرایط رقابتی بازار سرمایه”،بورس“و با موافقت ”ناشر“پیشنهاد 

.جایز نیستهاي مربوطرحدر غیر اجراي ط”اوراق مشارکت“مصرف وجوه حاصل از واگذاري -12مادة 

ة نحـو . را منتشـر کنـد  ”ناشـر “تبدیل به سهام همان شرکت قابل”اوراق مشارکت“تواند می”ناشر“-13مادة 
قابل تبدیل به ” اوراق مشارکت“در صورت انتشار . خواهد شدمشخصامیدنامهتبدیل ورقۀ مشارکت به سهام در 

افزایش سرمایه و تبدیل، اختیار قابل”اوراق مشارکت“به میزان که ترتیبی اتخاد کند موظف است ”ناشر“، سهام
.تبدیل، دردسترس باشد

.به سهام باشدقابل تبدیلتواندالحساب نیز میالتفاوت سود قطعی و سود علیمابه:تبصره

قبول ي قابلهاهزینهجزء،گذارانو سودهاي پرداختی به سرمایه”اوراق مشارکت“هاي انتشار هزینه-14مادة 
.است”ناشر“حساب مالیاتی براي 

”ناشر“هاي ویژگی-فصل سوم 
”بـورس “سال از تاریخ پـذیرش شـرکت در   دوحداقل انتشار اوراق مشارکت منوط به آن است که –15مادة 

.گذشته باشد

بـه  سـودآور بـوده و   ”اوراق مشـارکت “دوره مالی پیش از تقاضاي انتشـار  دودر حداقل شرکت باید -16مادة 
.امکان سودآوري آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد”بورس“تشخیص 

باید به تصویب ”اوراق مشارکت“مالی پیش از تقاضاي انتشار ةدوردوهاي مالی شرکت طی صورت-17مادة 
”بـورس “هاي شرکت بـه تأییـد   سابدهی و شفافیت ح، و سوابق گزارشرسیده باشدآن شرکت جمع عمومی م

.برسد
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”اوراق مشارکت“مراحل انتشار و پذیرش -فصل چهارم 
همـراه گـزارش   را بـه ”بـورس “هاي تهیه شده توسـط  فرمباید ”،اوراق مشارکت“متقاضی انتشار -18مادة
و ”حسـابرس “تأییـد شـده از سـوي    ”،هاي نوسازي و توسعۀ شـرکت طرح“سنجی فنی، اقتصادي و مالی امکان

اسناد یادشـده  . دهدتحویل ”بورس“به ”حسابرس“و ”امین“، )در صورت وجود(”ضامن“”،عامل“اعالم قبولی 
.شودارسال می”پذیرشهیئت“ماه براي حداکثر ظرف یک”بورس“همراه با اظهارنظر 

هاي الزم، باید ظرف حداکثر ها و تحلیلبا بررسی مدارك دریافتی، و انجام بررسی”پذیرشهیئت“–19مادة 
؛ یا دالیل مستند عدم اعطاي مجوز صدور را نمایدمجوز صدور را صادر ”،بورس“گزارش دریافتماه پس از یک

.اعالم کند

”بورس“بازار ثانویه و وظایف -فصل پنجم 
یفیـت  و بررسـی میـزان و ک  ”طرح نوسازي و توسـعه “با تحلیل وضعیت شرکت و ”پذیرشهیئت“-20مادة 
”اوراق مشـارکت “بازپرداخـت سـود و اصـل    اجراي موفـق طـرح،   حد ممکن از تا”،ناشر“هاي مینو تضوثایق

.اطمینان حاصل خواهد کرد

ت مناسـب، اختصـاص تابلوهـاي جداگانـه و تجهیـز      عـامال موظف است با طراحی نظام م”بورس“–21مادة 
ـ و تبدیل اوراق به سـهام  ”اوراق مشارکت“ت عامالواحدهاي پذیرش و نظارت خود، امکان انجام م ه روشـی  را ب

.فراهم کندمناسب 

”ناشر“وظایف -فصل ششم 
را در سررسیدهاي مقرر تعهد الحساب و قطعی هاي علیموظف است بازپرداخت اصل و سود”ناشر“-22مادة 

در اختیار ”ضامن“ت وجودصوردر متعلق به اوراق، هايکند و وثایق الزم را براي تضمین بازپرداخت اصل و سود
.قرار دهد”امین“وي و در غیر این صورت در اختیار 

اوراق “وجـوه الزم را جهـت پرداخـت سـود و اصـل      تعهدات انجام شده، موظف است طبق ” ناشر“-23مادة 
ر در هرگونه تأخی. قرار دهد” عامل“در اختیار براي پرداخت و نماید تامین شده تعییندر سررسیدهاي ” ،مشارکت

.تامین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد
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تأییـد سـازمان   سیسـتم حسـابداري اسـتاندارد مـورد     ،اوراقۀموظف است قبل از عرضـ ”ناشر“-24مادة 
.نمایدا ، مستقر و اجرخویشهاي طور جداگانه و مستقل از سایر عملیات و فعالیتحسابرسی را به

در صـورت  (”ضامن“و ”عامل“”،حسابرس“”،امین“انجام خدمات ۀالزحمموظف است حق”ناشر“-25مادة 
.منعقدشده پرداخت نمایدهايرتیب مقرر در قراردادترا، به) وجود

، در رح راحـاوي گـزارش وضـعیت مـالی و عملکـرد اجرایـی طـ       هاياطالعیهموظف است”ناشر“-26مادة 
ـ تعیـین مـی  ”بورس“در مقاطعی که ، رسدمی”حسابرس“که به تأیید ”بورس“شده توسط هاي تعیینفرم د و کن

هاي کند و همزمان از طریق سایت شرکت و یا از طریق روزنامهتسلیم ”بورس“حداکثر هر شش ماه یک بار، به 
.گذاران برسانداطالع عموم سرمایهکثیراالنتشار به

نسبت به تهیه و تحویـل امیدنامـه   ”،اوراق مشارکت“موظف است پس از اخذ مجوز انتشار ”ناشر“–27مادة
.اقدام نماید”امین“و ”حسابرس“”،بورس“مورد تایید 

اختیـار تبـدیل   از قبیلیا اعطاي هرگونه امتیاز ”اوراق مشارکت“، براي انتشار موظف است”ناشر“–28مادة 
.مصوبه مجمع عمومی سهامداران را اخذ نمایدسهام،به”اوراق مشارکت“

هـاي حسابرسـی سـه    حداقل گزارش”بورس“بررسی طرح از سوي منظوربه،موظف است”ناشر“–29مادة 
.ارائه نماید”بورس“به را ”اوراق مشارکت“دورة مالی پیش از تقاضاي انتشار 

”ضامن“وظایف -فصل هفتم 
الـزام  . است که در عرضۀ عمومی به فروش نرفتـه اسـت  ” اوراق مشارکتی“ه خرید ملزم ب” ضامن“–30مادة 

.درج شده است” ناشر“با ” ضامن“وي محدود به سقفی است که در قرارداد 

مکلف است ”ضامن“”،عامل“یا ”ناشر“در صورت عدم ایفاي تعهدات در سررسیدهاي مقرر توسط –31مادة 
به مابین اقدام نزد خود و براساس ترتیبات مقرر در قراردادهاي فیهاي ینمتضو از محل وثایق ”امین“با نظارت 

.نمایدایفاي تعهدات 
.خواهد بود”امین“وظیفۀ فوق بر عهدة ”ضامن“در صورت عدم وجود :هتبصر
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”امین“وظایف -فصل هشتم 
تمدیـد  ر و یا با دوبـار  در مدت مقر”بورس“از طریقه منتشرشد”اوراق مشارکت“در صورت فروش -32مادة 

توسـط شـده  آوري، مجوز برداشـت وجـوه جمـع   روز کاري است20مهلت عرضه که در مجموع حداکثر به مدت 
.صادر خواهد شد”امین“از سوي ”،ناشر“

مـادة  مندرج در در مدت یاد شده خریداري شده توسط عموم ” اوراق مشارکت“در صورتی که میزان -33مادة 
موظـف  ”عامـل “،کمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد” ،ضامن“میزان خرید تعهد شده توسط به عالوة ، )32(

اقـدام  ”اوراق مشـارکت “نسبت به استرداد وجوه صاحبان کاري روز 20حد اکثر طی ”،امین“است تحت نظارت 
.کند

.است”امین“شود که تحت نظارت کلیۀ وجوه در عرضۀ اولیه به حسابی واریز می-34مادة

و ”ناشـر “”،عامـل “و ”ناشـر “پس از حصول اطمینان از وجـود قـرارداد بـین    ،مکلف است”امین“-35مادة 
ت عـامال و اطمینان از رعایت مقـررات و ضـوابط حـاکم بـر م    ) در صورت وجود(”ضامن“و ”ناشر“”،حسابرس“
.اقدام کند”ناشر“نسبت به امضاي قرارداد با ”اوراق مشارکت“

یـت  عاملشخصیت حقوقی واحد باشند، نیـازي بـه قـرارداد    ”عامل“و ”ناشر“که درصورتی:1تبصرة 
.نخواهد بود

شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازي بـه قـرارداد ضـمانت    ”ضامن“و ”امین“که درصورتی:2تبصرة 
.نخواهد بود

”عامل“وظایف -فصل نهم 
الحسـاب و  سودهاي علیو کند ارائه می”بورس“در را براي عرضۀ اولیه”اوراق مشارکت“”،عامل“-36مادة 
کسـر و پرداخـت   .کنـد پرداخـت مـی  مربـوط مقـررات قـوانین و  رعایـت  باشده را اوراق در مقاطع تعیینقطعی
و اسـت  ”بـورس “و ”ناشـر “رابط بین ”،عامل“. است”عامل“هاي مربوطه و سایر امور اجرایی از وظایف مالیات
کند و در فواصل زمانی شکل مستقل نگاهداري میشده و بهشار را طبق استاندارد تعیینهاي مربوط به انتحساب
.دهدشده انتشار میتعیین
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وظایف حسابرس-فصل دهم 
.برسد”برساحس“یید أباید به ت”،شرکتۀطرح نوسازي و توسع“سنجی فنی، اقتصادي و مالی امکان-37مادة

کار، نرخ گزارش پیشرفت، هاي مالی طرحو صورتي مستقل هاحسابموظف است به”حسابرس“–38مادة 
اي از اظهارنظر ها اظهارنظر کند و نسخهگذاري رسیدگی و نسبت به آنبازده و دیگر اطالعات مالی طرح سرمایه

.ارسال کند”بورس“و ”امین“خود را براي 

از جملـه مصـرف وجـوه حاصـل از     هرگونـه تخلـف،   ةدر صورت مشاهدموظف است”حسابرس“–39مادة 
”بورس“و ”امین“گذاري، موارد خالف را به اطالع در امور غیرمرتبط با طرح سرمایه”اوراق مشارکت“واگذاري 

.برساند

قانون یادشده ) 17(سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است در پایان هر سال گزارش عملکرد مادة –40مادة 
.نمایدرا براي اطالع عموم منتشر 

 :پوروحدتی
30/1/1384


