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  دستورالعمل انتشار اوراق اجاره

و اصالحيه مصوب و اوراق بهادار  عالي بورسشوراي 11/3/1394و  23/8/1390، اصالحية مصوب  11/5/1389(مصوب 
  )بورس و اوراق بهادار هيئت مديره سازمان 18/08/95

  

  تعاريف –بخش اول 
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، مصوب آذرماه  1كاررفته در مادة هاي بهاصطالحات و واژه )1( مادة

هاي كلي اصل قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست 1و مادة  1384
اند. ساير كار رفتهدستورالعمل به، به همان معاني در اين 1388چهل و چهارم قانون اساسي، مصوب آذرماه 

 باشند:كار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني زير ميهاي بهواژه

آن در دارايي  دارندةمالكيت مشاع دهندة اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي است كه نشاناوراق اجاره:  -الف
  است. مبناي انتشار اوراق اجاره

نهاد مالي است كه به موجب دستورالعمل فعاليت نهادهاي واسط مصوب  مركزي: شركت مديريت دارايي -ب
  شود.شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تأسيس مي 11/5/1389
شخص حقوقي است كه نهاد واسط براي تأمين مالي وي در قالب عقود اسالمي، اقدام به انتشار اوراق  باني: -ج

  نمايد. اجاره مي
تواند مبناي انتشار شده در اين دستورالعمل است كه ميمال منقول يا غيرمنقول با مشخصات تعيين دارايي: -د

  اوراق اجاره واقع شود.
  نمايد.شخص حقوقي يا حقيقي معتبر است كه اقدام به فروش دارايي به نهاد واسط مي فروشنده: -هـ 
مورد بهاي خريد دارايي مورد اجاره و نيز  بها و حسبشخص حقوقي است كه پرداخت مبالغ اجاره ضامن: -و

  نمايد.باشد را تعهد و تضمين ميساير وجوهي كه باني ملزم به پرداخت آن به ناشر مي
شخص حقوقي است كه نسبت به عرضه و فروش اوراق اجاره از طرف نهاد واسط اقدام  عامل فروش: -ز

  نمايد.مي
هاي تراق بهادار و تسوية وجوه است كه نسبت به پرداخگذاري مركزي اوشركت سپرده :عامل پرداخت -ح

  نمايد.گذاران اقدام ميدر سررسيدهاي معين به سرمايه مرتبط با اوراق اجاره
  رود دارايي از لحاظ اقتصادي توسط باني قابل استفاده باشد.مدت زماني است كه انتظار مي عمر اقتصادي: –ط 
منظور قوانين، مصوبات هيئت وزيران، شورا، سازمان و همچنين استانداردهاي حسابداري و  مقررات: -ي

  باشد.حسابرسي ملي الزم االجرا مي
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  اركان انتشار اوراق اجاره –بخش دوم 

 ني بايد داراي شرايط زير باشد:با )2( مادة

 شخص حقوقي غيردولتي كه: –الف 

 در ايران باشد،در ايران به ثبت رسيده و مركز اصلي فعاليت آن  ) 1(

گذاري يا جزو نهادهاي عمومي غير دولتي به استثناء قالب حقوقي آن سهامي، تعاوني، صندوق سرمايه ) 2(
 ها باشد،شهرداري

قد حاصــل از نمجموع جريان نقدي حاصــل از عمليات آن در دو ســال مالي اخير مثبت باشــد. اگر جريان  ) 3(
صورت سال جاري مثبت باشد مياي دورههاي مالي ميانعمليات باني مطابق  شده در  تواند در حسابرسي 

 محاسبة مجموع جريان نقدي مذكور لحاظ شود.

 درصد باشد، 90هاي آن ها به داراييحداكثر نسبت مجموع بدهي ) 4(

هاي مالي دو سال مالي اخير آن مردود يا عدم اظهارنظر بازرس و حسابرس شركت در خصوص صورت ) 5(
 اظهارنظر نباشد.

  عمومي يا دولتي شامل:شخص حقوقي  -ب
 ها،شهرداري ) 1(

 قانون محاسبات عمومي، 4و  3اشخاص حقوقي مشمول مواد   ) 2(

صريح ناشركت :1ة تبصر ستلزم ذكر يا ت شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها م م ها و مؤسسات دولتي كه 
شركت ست و  صورتيا ستة آنها در  شمول قانوهاي فرعي و واب ستلزم ذن بر آنكه  صريح نام ها نيز م كر يا ت

  باشند. باشد، مشمول شرايط بند الف اين ماده مي
بانك  تحت نظارتها) هاي واسپاري (ليزينگو شركتها، مؤسسات مالي و اعتباري بانك درخصوص :2تبصرة 

سالمي ايران  يكسال گذشتهمالي  دورةدر ها آنجريان نقدي حاصل از عمليات الزم است ، مركزي جمهوري ا
 درصد باشد. 95هاي آن ها به داراييه و حداكثر نسبت مجموع بدهيمثبت بود

ــاير   : 3تبصــره  ــورتي كه پرداخت مبالغ اجاره بها و حســب مورد بهاي خريد دارايي مورد اجاره و نيز س در ص
ها و يا مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز وجوهي كه باني ملزم به پرداخت آن به ناشر مي باشد توسط بانك

به شــرط آنكه تاييد بانك مركزي در  و بانك مركزي جمهوري اســالمي ايران تعهد و تضــمين شــده باشــد از
شد،  شده با ضمين گرفته  سه مالي اعتباري داراي مجوز پيش از انجام تعهد و ت س ضمانت بانك يا مو خصوص 

  1د. باشاين دستورالعمل براي باني الزامي نمي 14ماده فوق و ماده  4و  3رعايت بندهاي 
  

  باشد.انتشار اوراق اجاره، صرفاً توسط نهاد واسط مجاز مي )3( مادة
 

  د.تواند باني يا شخص حقوقي ديگري باشفروشنده مي )4( مادة
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صرفاً از ميان بانك )5( مادة سازمان  سط باني و با تأييد  سات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك ضامن تو س ها، مؤ
هاي هاي تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اســالمي ايران، شــركتمركزي جمهوري اســالمي ايران، بيمه

  شود. انتخاب ميها و مؤسسات دولتي مي و شركتگذاري، نهادهاي عموهاي سرمايهتأمين سرمايه، شركت
ــخاص حقوقي تحت كنترل باني براي ايفاي تعهدات باني قابل قبول نمي :1 ةتبصــر ــمانت اش ــد. اين ض باش

  موضوع بايد توسط حسابرس باني تأييد گردد.
د ضامن الزامي نخواهد در صورتي كه اوراق اجاره داراي رتبة اعتباري مورد تأييد سازمان باشند، وجو :2ة تبصر

  بود.
صرة ضامن الزامي نخواهد بود و پذيره:3 تب سط باني، وجود  شرايط زير تو صورت احراز  سي اين اوراق در  نوي

 1صورت گيرد: قيمت بازار (اسمي، صرف يا كسر)صرفاً بايد به 

  هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران باشد.باني جزو شركت -1

ازمان بورس و اوراق بهادار سامتياز نهايي اطالع رساني باني براساس آخرين گزارش واحد نظارت بر ناشران  -2
 باشد.  75مساوي و يا بيشتر از 

ستورالعمل توثيق اوراق -3 سازمان و با رعايت د سپردهبا تأييد  شركت  گذاري مركزي اوراق بهادار و بهادار نزد 
  ز تعهدات ناشر وثيقه شده باشد:شرايط زير به نفع نهاد واسط براي پشتيباني ابهادار با تسوية وجوه اوراق

 باشد. تواند متعلق به باني يا هر شخص ديگريبهادار مورد وثيقه مياوراق -3-1

بهادار وثيقه شده نسبت به مجموع اصل و سود اوراق منتشره و حد تعيين شده براي ضريب ارزش اوراق -3-2
بهادار محاسبه ماهه قيمت اوراق 6باشد. ارزش وثيقه با احتساب ميانگين شرح جدول زير مي جبران وثيقه به

سط ارزش وثيقه به مدت مي صورتي كه متو شده جهت جبران  5گردد. در روز معامالتي پياپي تا حد تعيين 
درصــورت باشــد. وثيقه كاهش يابد، باني مكلف به جبران آن تا ســقف اوليه ظرف مدت ده روز كاري مي

 فراهم شدن شرايط فني، ارزش روزانه وثايق در سامانه معامالت اعالم خواهد شد.

                                                 
 اصالح شده است. 18/08/95اين تبصره به موجب مصوبه هيئت مديره سازمان مورخ  -1

 -حد جبران ارزش وثيقه
نسبت به ارزش اصل و 

  بهادارسود اوراق 

ش نسبت به ارز -ضريب
  بهاداراصل و سود اوراق

  شرح

  شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاي پذيرفتهسهام شركت 5/1  1/1

هاي پذيرفته شده در فرابورس مجاز براي خريد و فروشسهام شركت  2 5/1
 گذاري هاي سرمايهتوسط صندوق

  سهام باني توثيق شده توسط سهامدار شركت باني 5/2 8/1

شــده در بورساوراق بهادار(غير از ســهام) با درآمد ثابت يا متغير پذيرفته 2/1  1
ضمانت بانكاوراق بهادار تهران/ فرا بورس  سات ايران داراي  س ها و مؤ

  مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي

شــده در بورساوراق بهادار(غير از ســهام) با درآمد ثابت يا متغير پذيرفته 3/1  1
  اوراق بهادار تهران/ فرا بورس ايران داراي ضامن غير بانكي

  اسناد سپرده بانكي  1  -
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شده  -3-3 سال منتهي به تاريخ 80ثيقه، حداقل معادل وبراي سهام معرفي   درصد روزهاي معامالتي بازار در يك 
  درخواست، معامله شده باشد.

يار فروش ر بايد به نفع نهاد واسط توثيق گشته و مالك وثيقه بايد نسبت به اعطاي وكالت با اختاوراق مذكو  -3-4
صورت بالعزل تام االختيار سلب حق وثيقه به نهاد واسط به  سلب  با حق توكيل به غير و با  ضم امين و با 

 ه اقدام نمايد. بهادار منتشرحق انجام موضوع وكالت از خود تا پايان ايفاي تعهدات مرتبط با اوراق

 .ند در پايان هرسال نسبت به آزادسازي وثيقه متناسب با تعهدات ايفا شده اقدام نمايدشركت مي توا -3-5

صفية كامل اوراق با اخذ مجوز ازاور رفع توثيق -3-6 شده يا پس از ت سب با تعهدات ايفا  شده متنا سازمان  اق ياد
 پذير است.بورس و اوراق بهادار امكان

صورتي -4 ضمين باقيمانده تعهددر  شد، ت ضمين كل تعهدات كافي نبا سط باني براي ت شده تو ات كه وثايق ارائه 
  پذير است.توسط ضامن معتبر امكان

ص -5 صوص اوراقدر شت ورت عدم ايفاي تعهدات مالي باني در خ شره و گذ وزكاري از مواعد مقرر، ر 10بهادار منت
شده و جرايم مربوطه اقد ام و تعهدات باني را نهاد واسط موظف است نسبت به فروش وثايق به ميزان تعهدات ايفا ن

   .از اين محل ايفا نموده و مراتب را به سازمان اعالم نمايد
ــتفاده از : 4 تبصــرة ــط باني كه باعث رجوع به وثايق گردد، منجر به محروميت باني از اس عدم ايفاي تعهدات توس

  1گردد.به مدت دو سال مي 3شرايط تبصره 
  
فية اوراق بايد از ميان حسابرس باني در زمان ارائة طرح تأمين مالي از طريق انتشار اوراق اجاره تا پايان تص )6( مادة

 سازمان انتخاب شده باشد.مؤسسات حسابرسي معتمد 
 

هاي كارگزاري عضو بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران توسط عامل فروش اوراق اجاره از بين شركت )7( مادة
 گردد.باني انتخاب مي

ها يا مؤسسات تواند به منظور توزيع گستردة اوراق از خدمات بانكعامل فروش با اخذ مجوزهاي الزم مي تبصره:
هاي تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و ري تحت نظارت بانك مركزي، بيمهمالي و اعتبا

از طريق اشخاص مذكور  گيري جهت خريد اوراقترتيبي اتخاذ نمايد تا سفارشنهادهاي مالي استفاده نموده و 
  انجام شود. نيز

 
بها و حسب مورد اجارهلغ از ناشر، وراق بهادار و تسوية وجوه، پس از دريافت مباگذاري مركزي اشركت سپرده )8( مادة

را در سررسيدهاي معين به  وش داراييبها و وجوه ناشي از فرگذاري مجدد بخشي از اجارهسود ناشي از سرمايه
  نمايد.گذاران پرداخت ميسرمايه

  
نويس يرهشود. متعهد پذيبازارگردان و متعهد پذيره نويسي اوراق اجاره با تأييد سازمان توسط باني انتخاب م )9( مادة

  گذار بازارگرداني بايد از كفايت سرماية الزم برخوردار باشند.و بازارگردان يا حسب مورد سرمايه

                                                 
 به دستورالعمل الحاق شده است. 11/3/94اين ماده به موجب مصوبة شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ  4و  3هاي تبصره -1
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  شرايط دارايي –بخش سوم 

  هاي مبناي انتشار اوراق اجاره بايد داراي شرايط زير باشند:دارايي )10( مادة
  مشخصات عمومي –الف 

 جريانات نقدي شده يا از خروج وجوه نقد جلوگيري نمايد.كارگيري آن در فعاليت باني، منجر به ايجاد به ) 1(

هيچگونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن وجود  ) 2(
 نداشته باشد.

 تصرف و اعمال حقوق مالكيت در آن براي نهاد واسط داراي هيچگونه محدوديتي نباشد. ) 3(

 مشاع نباشد. مالكيت آن به صورت ) 4(

 امكان واگذاري به غير را داشته باشد. ) 5(

 اي مناسب و كافي برخوردار باشد.تا زمان انتقال مالكيت دارايي به ناشر، دارايي از پوشش بيمه ) 6(
  انواع دارايي قابل قبول –ب 

  باشند:هاي قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زير ميدارايي
 زمين، ) 1(

 ساختمان و تأسيسات،  ) 2(

 آالت و تجهيزات،ماشين ) 3(

 وسايل حمل و نقل، ) 4(
  

  تواند مبناي انتشار اوراق اجاره قرار گيرد.مشاع به شرط واگذاري مالكيت كل دارايي، مي دارايي :)1( تبصره
صره سان ارزش  :)2( تب شنا سان منتخب كانون كار شنا شناس يا كار صادي آن بايد توسط كار دارايي و عمر اقت

ساير روشرسمي دادگستري يا حسب  سازمان از  شود. داراييمورد به تشخيص  هايي كه هاي قابل اتكا تعيين 
ــتقيماً از توليد كننده  ــط، دارايي را مس ــتند و نهاد واس ــازمان داراي قيمت رســمي و معين هس به تشــخيص س

  باشند.نمايد از اين تبصره مستثني ميخريداري مي
به وكالت از دارندگان اوراق در اختيار شركت  رااي مالكيت دارايي اسناد، مدارك و قرارداده ناشر بايد :)3( تبصره
  دهد.گذاري مركزي و تسوية وجوه (سهامي عام) قرار سپرده

  هاي مبناي انتشار اوراق اجاره نبايد كمتر از پنجاه ميليارد ريال باشد. ارزش تقريبي دارايي ):4تبصره (
  

 شود. شرايط بيمة دارايي در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعيين مي )11( مادة

  
  شرايط اوراق اجاره –بخش چهارم 

 مورد قبول در انتشار اوراق اجاره به شرح زير است: ةنواع قراردادهاي اجارا )12( مادة

 اجاره به شرط تمليك، ) 1(

 اجاره با اختيار فروش دارايي در سررسيد اجاره با قيمت معين، ) 2(
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گردد. ناشر به وكالت با انتشار اوراق اجاره، رابطة وكيل و موكل ميان ناشر و خريداران اوراق اجاره برقرار مي )13( مادة
به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خريد دارايي موضوع انتشار و اجارة  ملزماز طرف خريداران 

ت ناشر بوده و وكالت ناشر تا سررسيد و تسويه نهايي باشد. تمليك اوراق اجاره به منزلة قبول وكالآن به باني مي
 . اوراق اجاره غيرقابل عزل، نافذ و معتبر است

 
 باشد. بهابايست داراي توانايي پرداخت مبالغ اجارهباني مي )14( مادة

  
 توانند تقاضاي تقسيم دارايي مبناي انتشار اوراق اجاره را نمايند.دارندگان اوراق اجاره نمي )15( مادة

 
 مانده از عمر اقتصادي دارايي باشد. تواند بيش از مدت زمان باقيسررسيد اوراق اجاره نمي )16( مادة

  
 طور مستقيم يا غير مستقيم مجاز به خريد اوراق اجارة منتشره به منظور تأمين مالي خود نخواهد بود.باني به )17( مادة

 
 نويسي ذكر گردد.   يه پذيرهمواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق اجاره با تقاضاي باني بايد در اعالم )18( مادة

 
 باشد:هاي مرتبط با اوراق اجاره به دو صورت زير مجاز ميپرداخت )19( مادة

 بها در مواعد پرداخت تا سررسيد نهايي،پرداخت كامل مبلغ اجاره ) 1(

بها در مواعد پرداخت تا سررسيد نهايي و تصفية مابقي منافع اوراق اجاره در سررسيد پرداخت بخشي از اجاره ) 2(
 نهايي، 

بها تا سررسيد نهايي، در سررسيد اوراق اجاره محاسبه و به منافع نهايي ناشي از مديريت وجوه اجاره تبصره:
  دارندگان اوراق اجاره پرداخت خواهد شد.

  
  

  شرايط صدور مجوز –بخش پنجم 
ارسال براي صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، مدارك و مستندات زير حسب مورد به تشخيص سازمان بايد  )20( مادة

  گردد.
دستورالعمل ثبت و عرضة عمومي اوراق بهادار، مصوب  6بيانية ثبت اوراق اجاره كه عالوه بر مفاد مادة  ) 1(

 باشد:شورا، حسب مورد شامل موارد زير مي 1/10/1385

 الف) مشخصات باني، شامل:

 ،نام و نوع شخصيت حقوقي 

 ها،شمارة ثبت نزد مرجع ثبت شركت 

 ،مدت شركت 

 ران/ مالكان،تركيب سهامدا 

 ،مشخصات مديران 

  ،موضوع فعاليت 
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  ب )  مشخصات اوراق،
  هاي مرتبط با موضوع فعاليت باني،ج  ) گزارش تحليل ريسك

 گذاران،بها و نحوة پرداخت آن به سرمايهد   ) مدت و نوع اجاره، ميزان اجاره

 اعالم رتبة اعتباري در صورت وجود،هـ ) 

 2دو سال مالي اخير باني يا حسب مورد سال گذشته با رعايت تبصرة هاي مالي حسابرسي شدة صورت   ) 2(
هاي مالي سال گذشتة باني بايد توسط حسابرس معتمد سازمان حسابرسي شده . در هر حال صورت2مادة 
 باشد.

 هيئت مديره باني براي دورة مالي اخير جهت ارائه به مجمع عمومي، گزارش ) 3(

درخصوص دارايي و ارزش دادگستري كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي  گزارش ) 4(
 آن،

صالح مبني بر نبود محدوديت يا منع قانوني، تأييدية سازمان ثبت اسناد و امالك كشور يا ساير مراجع ذي ) 5(
 قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن،

شار اوراق اجاره به همراه گزارش حسابرس باني درخصوص گزارش  ) 6( توجيهي تأمين مالي باني از طريق انت
  رعايت شرايط دارايي و ساير مقررات مندرج در اين دستورالعمل. و آن

 
صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، منوط به انعقاد قراردادهاي الزم ميان اركان در چارچوب تعيين شده توسط  )21( مادة

  اشد.بسازمان مي
  

در صورتي كه دارايي در نظر گرفته شده جهت انتشار اوراق اجاره قابل تفكيك به واحدهاي معين نباشد،  )22( مادة
نويسي باشد. استفاده از تعهد پذيرهنويسي در عرضة اوراق اجاره الزامي مياستفاده از متعهد يا متعهدان پذيره
احدهاي معين به درخواست باني و تأييد سازمان الزامي هاي قابل تفكيك به ودر انتشار اوراق اجاره براي دارايي

  نيست.
  

بندي داراي مجوز فعاليت از اوراق اجاره بايد قبل از دريافت مجوز انتشار در صورت فعاليت مؤسسات رتبه )23( مادة
  سازمان، از مؤسسات ياد شده رتبه اعتباري مناسب دريافت نمايد.

  
  ساير  –بخش ششم 

به ثبت نرسيده باشد، پس از تأمين مالي از طريق انتشار اوراق اجاره، تا زمان  در صورتي كه باني نزد سازمان )24( مادة
  باشد:تصفية اوراق ملزم به ارائة اطالعات زير به سازمان مي

 هاي مقرر قانوني،هاي مالي ساالنة حسابرسي شده توسط حسابرس معتمد سازمان ظرف مهلتصورت ) 1(

هاي دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركت 13مادة حسب مورد ساير اطالعات با اهميت براساس  ) 2(
 مديره سازمان از جمله:هيئت 3/5/86شده نزد سازمان مصوب ثبت

  رويدادهاي مؤثر بر فعاليت، وضعيت مالي و نتايج عملكرد باني -1
 تصميمات و شرايط مؤثر بر ساختار سرمايه و تأمين منابع مالي باني  -2

 تغيير در ساختار مالكيت باني -3
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 طالعات مهم مؤثر بر قيمت اوراق بهاداري كه براي تأمين مالي منتشر شده است.ا -4

  
 گردد.عالي بورس و اوراق بهادار لغو ميشوراي 1/11/1386ضوابط ابزار مالي اوراق اجاره مصوب  )25( مادة

 
  1اوراق اجاره قابل تبديل به سهام  –بخش هفتم 

هايي به سهام اوراقي است كه توسط ناشر منتشر و در سررسيد ن ) اوراق اجاره قابل تبديل به سهام:26( ماده
 گردد. باني تبديل مي

ضوابط مربوط ميشركت )27( ماده سهامي عام با رعايت  شار اوراق هاي  ضاي تأمين مالي از طريق انت توانند تقا
  تبديل با سهام نمايند.اجاره قابل

يازي به دارندگان اور )28(ماده  بديل اوراق اعطاي هرگونه امت يار ت جاره از جمله اخت جاره منوط به موافقت ااق ا
  زم توسط باني است.و ارائه تضمينات السازمان بورس و اوراق بهادار 

سهام مورد )29( ماده سهم،  نياز جهت تخصيص  به منظور حصول اطمينان از اجراي كامل فرايند تبديل اوراق به 
صد ت 100به دارندگان اوراق (با فرض  شته و مالدر سط توثيق گ سبت به بديل)، بايد به نفع نهاد وا ك وثيقه بايد ن

وكيل به غير و با ســلب اعطاي وكالت با اختيار فروش وثيقه به نهاد واســط به صــورت بالعزل تام االختيار با حق ت
ضوع وكالت از خود تا پايان انجام آن اقدام نمايد. رف سلب حق انجام مو ضم امين و با  شده  ع توثيقحق  سهام ياد

  پس از تصفية اوراق و با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گيرد.

گزارش  العاده بنا به پيشنهاد هيئت مديره ودر اوراق اجاره قابل تبديل به سهام باني، مجمع عمومي فوق) 30( ماده
شار اوراق اجاره را مي سان باني اجازه تأمين مالي از طريق انت شرايط و مهلتي را كه طي خاص بازرس يا بازر دهد و 

ست اوراق خود را سهام باني تبديل كنند تع آن دارندگان اين گونه اوراق خواهند توان سرمايه به  يين و اجازة افزايش 
 را به هيئت مديره خواهد داد. 

صويب مجمع عمومي فوقحق )31( ماده سرمايه، با ت شي از افزايش  سهام نا سهامداران باني در خريد  العاده تقدم 
  شركت منتفي خواهد بود.

سهام  )32( ماده شار اوراق اجشرايط و ترتيبات تبديل ورقه اجاره به  ستندات انت شود. تبديل ورقة بايد در م اره قيد 
  .درخواست دارندة ورقة اجاره استاجاره به سهم منوط به 

قرر معادل مبلغ م) هيئت مديرة باني براســاس تصــميم مجمع عمومي در پايان مهلت 30در مورد ماده ( )33(ماده 
به سهام شركت عرضه شده است، سرمايه شركت را افزايش اي كه جهت تبديل اجاره اسمي بازپرداخت نشده اوراق

 خواهد كرد.  ها سهام جديد صادرداده و پس از ثبت اين افزايش در مرجع ثبت شركت

بهادار جديد تواند اوراق ) تا سررسيد نهايي اوراق، شركت نمي30از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده ( )34( ماده
كند يا نسبت به كاهش يا افزايش سرمايه اقدام نمايد يا اقدام به تقسيم اندوخته كند يا قابل تبديل به سهام منتشر 

هاي وارد شــده كه منتهي به در نحوة تقســيم منافع تغييراتي بدهد. كاهش اجباري ســرمايه شــركت در نتيجه زيان
                                                 

 به دستورالعمل الحاق شده است. 11/3/94اين بخش به موجب مصوبة شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ  -1
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سهامي كه دارندگان اوراق شامل  شود،  سهام ب سهام يا تقليل تعداد  سمي  اجاره در نتيجه تبديل اوراق  تقليل مبلغ ا
 گردد.دارند نيز ميخود دريافت مي

  دوره عمر اوراق اجاره قابل تبديل به سهام حداكثر دوسال مي باشد. )35( ماده
  


