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  بسمه تعالي

  منفعتدستورالعمل انتشار اوراق 
  

 1384) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 7) مادة (2در اجراي بند ( "نفعتدستورالعمل انتشار اوراق م"
  .تدوين شده است

  
  تعاريف –بخش اول 

  
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، مصوب  1كاررفته در مادة هاي بهاصطالحات و واژه ) 1( مادة

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

 باشند:كار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني زير ميهاي بهاند. ساير واژهرفته

بر مقدار معيني دهندة مالكيت مشاع دارندة آن است كه نشان ياوراق بهادار با نام: نفعتاوراق م .1
ها يا ارائه خدمات معين و هرگونه حقوق معين قابل نقل بكارگيري دارايي از منافع آتي حاصل از 

ها يا بازارهاي اين اوراق قابل معامله در بورس .استو انتقال براي يك دوره زماني مشخص 
  باشند. خارج از بورس مي

قل و عوايد مستمر حاصل از دارايي معين يا حق استفاده از خدمات يا ساير حقوق قابل نمنفعت:  .2
  گيرد. انتقالي است كه مبناي انتشار اوراق منفعت قرار مي

براي تأمين مالي وي در قالب عقود اسالمي،  ناشر)، ( شخص حقوقي است كه نهاد واسط باني: .3
 نمايد.مي منفعتاقدام به انتشار اوراق 

 رشخص حقوقي است كه پرداخت مبالغ مربوط به اوراق موضوع اين دستورالعمل را د ضامن: .4
 نمايد.سررسيد يا سررسيدهاي معين تضمين مي

مؤسسة حسابرسي معتمد سازمان است كه به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق منفعت و  امين: .5
حصول اطمينان از صحت عمليات باني در طرح،  نسبت به منافع ايجاد شده، نحوة نگهداري 

  نمايد.رسيدگي و اظهارنظر مي ها و عملكرد اجرايي باني به موجب قرارداد منعقده،حساب
از طرف نهاد  منفعتشخص حقوقي است كه نسبت به عرضه و فروش اوراق  عامل فروش: .6

  نمايد.واسط اقدام مي
نسبت به كه  گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه استشركت سپرده عامل پرداخت: .7

اقدام گذاران معين به سرمايهدر سررسيد يا سررسيدهاي منفعت مبالغ مربوط به اوراق پرداخت 
 .نمايدمي

 بورس، عالي شوراي وزيران، هيأت قبيل از صالحذي مراجع مصوباتو  ينقوان شاملمقررات:  .8
 .باشديم ... و سازمان
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 ملي حسابرسي و سابداريح استانداردهاي منظوراستانداردهاي حسابداري و حسابرسي:  .9
 .باشدمي االجراالزم

 
 

 منفعتاركان انتشار اوراق  –بخش دوم 

  
 :تواند يكي از اشخاص مشروحه ذيل با شرايط مربوط به آن باشدميني با )2( مادة

قانون مديريت خدمات  3مؤسسه يا نهادعمومي غير دولتي مشمول مادة يا  هاي سهاميشركت -الف
 ها كه داراي شرايط زير باشند:كشوري، به استثناي شهرداري

 .رسيده و مركز اصلي فعاليت آن در ايران باشددر ايران به ثبت  ) 1(

 تعلق منفعت به آن محرز شده باشد. ) 2(

هاي مالي دو سال مالي اخير آن مردود در خصوص صورتباني  اظهارنظر بازرس و حسابرس ) 3(
 يا عدم اظهارنظر نباشد.

يا  قانون مديريت خدمات كشوري  4و  2مواد مشمول  هاي دولتيشركتدولتي يا  مؤسسات  -ب
 ها.شهرداري

  باشد.، صرفاً توسط نهاد واسط مجاز ميمنفعتانتشار اوراق  ) 3( مادة
ها، مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك ضامن توسط باني و با تأييد سازمان صرفاً از ميان بانك ) 4( مادة

هاي تحت نظارت بيمة مركزي جمهوري اسالمي ايران، شركت هاي بيمهمركزي جمهوري اسالمي ايران، شركت
ثبت شده نزد  (هلدينگ) هاي مادرگذاري و شركتهاي سرمايهشركتو  هاي بازنشستگيين سرمايه، صندوقتأم

ها و مؤسسات نهادهاي عمومي و شركتدرصد سهام آن باشد،  20سهامدار عمدة باني كه مالك بيش از ، سازمان
  شود.دولتي انتخاب مي
باشد. پرداخت تعهدات باني قابل قبول نميضمانت اشخاص حقوقي تحت كنترل باني براي   :1تبصرة 

  اين موضوع بايد توسط حسابرس باني تأييد گردد.
اعالمي از سوي مؤسسات رتبه بندي داراي مجوز  يرتبة اعتبار يكه اوراق دارا يدر صورت  :2تبصرة 

هاي اعتباري مورد قبول براي انتشار اوراق توسط رتبه نخواهد بود. يباشند، وجود ضامن الزاماز سازمان 
  سازمان اعالم خواهد شد.

 
نمايد. در اين تعهد اوراق را مورد انتظار تواند منفعت باني ميدر صورت احراز شرايط زير توسط باني،  ) 5( مادة

 به قيمت بازار خواهد بود: اين اوراق صرفاً نويسي وجود ضامن الزامي نخواهد بود و پذيرهصورت 

نقد حاصل  يانمثبت باشد. اگر جر يراخ يدر دو سال مال يدآن با ياتحاصل از عمل ينقد يانمجموع جر  -1
در  توانديمثبت باشد م يشده در سال جار يحسابرس ايدورهيانم يمال يهامطابق صورت يبان ياتاز عمل
  مذكور لحاظ شود. ينقد يانمجموع جر ةمحاسب

 درصد باشد. 90آن  هايييبه دارا هايحداكثر نسبت مجموع بده  -2

        شدة خود را داشته باشد. توانايي پرداخت مبالغ تعهد -3
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 تحت نظارتها) هاي واسپاري (ليزينگو شركتها، مؤسسات مالي و اعتباري بانك درخصوص :1تبصرة 
يكسال مالي  دورةدر ها آنجريان نقدي حاصل از عمليات الزم است ، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

  درصد باشد. 95هاي آن ها به داراييمثبت بوده و حداكثر نسبت مجموع بدهي گذشته
  هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران باشد.شركت ازباني  -4
ارش واحد نظارت بر ناشران سازمان مساوي و يا امتياز نهايي اطالع رساني باني براساس آخرين گز -5

 باشد.  75بيشتر از 

ــتورالعمل توثيق اوراق -6 ــازمان و با رعايت دس ــپردهاوراق بهادار ، بهاداربا تأييد س ــركت س گذاري نزد ش
سوية وجوه شر وثيقه  ،مركزي اوراق بهادار و ت شتيباني از تعهدات نا سط براي پ شرايط زير به نفع نهاد وا با 

 شده باشد:

 تواند متعلق به باني يا هر شخص ديگري باشد.بهادار مورد وثيقه مياوراق -6-1

شده ضريب ارزش اوراق -6-2 شره و حد تعيين  سود اوراق منت سبت به مجموع اصل و  شده ن بهادار وثيقه 
شرح جدول زير مي براي جبران وثيقه ساب ميانگين به  شد. ارزش وثيقه با احت بهادار ماهه قيمت اوراق 6با

روز معامالتي پياپي تا حد تعيين شده جهت  5گردد. درصورتي كه متوسط ارزش وثيقه به مدت محاسبه مي
ـــجبران وثيقه كاهش يابد، باني مكلف به جبران آن تا ســـقف اوليه ظرف مدت ده روز كاري مي د. باش

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

 شرح
نسبت به ارزش اصل و  -ضريب

 بهادارسود اوراق

نسبت به ارزش  -حد جبران وثيقه
 بهاداراصل و سود اوراق

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

هاي پذيرفته شده در فرابورس مجاز براي خريد و فروش شركتسهام 
 گذاريهاي سرمايهتوسط صندوق

2 5/1 

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

 اوراق بهادار(غير از سهام) با درآمد ثابت يا متغير پذيرفته شده در بورس
ها و مؤسسات ت بانكاوراق بهادار تهران/ فرا بورس ايران داراي ضمان

 مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي

2/1 1 

 اوراق بهادار(غير از سهام) با درآمد ثابت يا متغير پذيرفته شده در بورس
 اوراق بهادار تهران/ فرا بورس ايران داراي ضامن غير بانكي

3/1 1 

 - 1 اسناد سپرده بانكي

  
درصــد روزهــاي معــامالتي بــازار در يــك  80حــداقل معــادل ســهام معرفــي شــده بــراي وثيقــه،  -6-3

  سال منتهي به تاريخ درخواست، معامله شده باشد.
اوراق مــذكور بايــد بــه نفــع نهــاد واســط توثيــق گشــته و مالــك وثيقــه بايــد نســبت بــه اعطــاي   -6-4

بـه غيـر و االختيـار بـا حـق توكيـل وكالت با اختيار فروش وثيقه به نهاد واسـط بـه صـورت بالعـزل تـام
با سلب حق ضم امين و با سـلب حـق انجـام موضـوع وكالـت از خـود تـا پايـان ايفـاي تعهـدات مـرتبط 

 بهادار منتشره اقدام نمايد. با اوراق

  شركت مي تواند در پايان هرسال نسبت به آزادسازي وثيقه متناسب با تعهدات ايفا شده اقدام نمايد. -6-5
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اسب با تعهدات ايفا شده يا پس از تصفية كامل اوراق با اخذ مجوز از رفع توثيق اوراق يادشده متن -6-6
 پذير است. امكان سازمان

كه وثايق ارائه شده توسط باني براي تضمين كل تعهدات كافي نباشد، تضمين باقيمانده در صورتي -7
 پذير است.تعهدات توسط ضامن معتبر امكان

روزكاري از مواعد  10بهادار منتشره و گذشت خصوص اوراق درصورت عدم ايفاي تعهدات مالي باني در -8
مقرر، نهاد واسط موظف است نسبت به فروش وثايق به ميزان تعهدات ايفا نشده و جرايم مربوطه اقدام و 

 تعهدات باني را از اين محل ايفا نموده و مراتب را به سازمان اعالم نمايد.

باعث رجوع به وثايق گردد، منجر به محروميت باني از عدم ايفاي تعهدات توسط باني كه : 2ة تبصر
 گردد.استفاده از شرايط موضوع اين ماده به مدت دو سال مي

حسابرس باني در زمان ارائة طرح تأمين مالي تا پايان تصفية اوراق بايد از ميان مؤسسات حسابرسي  )6( مادة
 معتمد سازمان انتخاب شده باشد.

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

ها، تواند به منظور توزيع گستردة اوراق از خدمات بانكعامل فروش با اخذ مجوزهاي الزم مي  تبصره:
ي رهاي تحت نظارت بيمة مركزي جمهومؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي، بيمه

گيري جهت خريد اوراق، از مي ايران و نهادهاي مالي استفاده نموده و ترتيبي اتخاذ نمايد تا سفارشاسال
  طريق اشخاص مذكور نيز انجام شود.

را در سررسيد يا سررسيدهاي معين به  هاربوط به اوراق، آنپس از دريافت مبالغ م عامل پرداخت ) 8( مادة
  نمايد.گذاران پرداخت ميسرمايه

نويس و شود. متعهد پذيرهنويسي اوراق، با تأييد سازمان توسط باني انتخاب ميمتعهد پذيرهبازارگردان و  )9( مادة
 گذار بازارگردان بايد از كفايت سرماية الزم برخوردار باشند.بازارگردان يا حسب مورد سرمايه

  

  
  منفعت مبناي انتشار اوراقشرايط  –بخش سوم 

  
 بايد داراي شرايط زير باشد: منفعت مبناي انتشار اوراق ) 10( مادة

  
سود درصد  80درخصوص منفعت سهام،  ، داراي جريانات نقدي باشد.در زمان انتشار اوراق ) 1(

 تقسيم شده دو سال مالي اخير در مهلت مقرر قانوني پرداخت شده باشد.

 تعلق آن به باني محرز شده و تداوم آن در آينده بيش از عمر اوراق باشد. ) 2(

، تصرف و استفاده از يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقالهيچگونه محدوديت  ) 3(
 .وجود نداشته باشد آن

تمام مجوزهاي قانوني الزم براي استفاده از منافع و تداوم آن توسط باني از مراجع ذيربط  ) 4(
 اخذ شده باشد.

عين كه منفعت مورد نظر ناشي از دارايي معيني است، تأمين مالي بر مبناي در صورتي ) 5(
 براي باني انجام نشده باشد. و يا توثيق آن دارايي
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به وكالت از دارندگان اوراق در اختيار  رااسناد، مدارك و قراردادهاي استفاده از منفعت  ناشر بايد :هتبصر

  دهد.گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه (سهامي عام) قرار شركت سپرده
  

  منفعتشرايط اوراق  –بخش چهارم 
  

 ارزش اوراق منفعت نبايد كمتر از صد ميليارد ريال باشد. ) 11( مادة

دهند تا نسبت به انعقاد قراردادهاي الزم با خريداران با خريد اوراق، به نهاد واسط وكالت بالعزل مي )12( مادة
در اسناد موضوع وجوه حاصل از آن اقدام نمايد. باني جهت استفاده از منافع موضوع اوراق و وصول 

 تسوية و سررسيد تا كه بوده واسط نهاد وكالت قبول منزلة به اوراق خريديد شود كه انتشار اوراق بايد ق
  .است معتبر و نافذ عزل، غيرقابل اوراق نهايي
 تا گردد اتخاذ ترتيبي بايد باشد، اجاره قرارداد منفعت، اوراق انتشار در پايه قرارداد كه صورتي در :تبصره

 .گيرد صورت دارايي روي بر جانبي خدمات و مستمر خدماتي كارهاي

 باشد.هاي مربوط به انتشار اوراق منفعت بر عهدة باني ميكلية هزينه )13( مادة

، نمايندهايي كه منافع موضــوع اوراق را ايجاد ميبرداري از داراييباني بايد اقدامات الزم را جهت بهره ) 14( مادة
ضوع منفعت ارائة ساير حقوق قابل نقل و انتقال مو ستفاده از  برداري از عمل آورد. بهرهبه خدمات و ا

ضوع اوراق،  ساير حقوق قابل نقل و انتقال،  ارائةمنافع مو ستفاده از  شي از خدمات و ا دريافت عوايد نا
 منافع و پرداخت آن به نهاد واسط بر عهدة باني است.

ل وجوه و وصو خدمات و استفاده از ساير حقوق قابل نقل و انتقال ارائة ،برداري از داراييكارمزد بهره )15( مادة
باشد. كسر قبول ميحاصل از منافع صرفاً در قالب درصد  مشخصي از  منافع متعلق به ناشر، قابل

جز كارمزد يادشده در محاسبة منافع ممنوع است. رعايت اين موضوع بايد توسط امين گونه مبلغي هر
 تأييد شود.

نويسي مورد تأييد سازمان مية پذيرهبايد در اعال هاي مربوط به اوراق منفعتيا پرداخت مواعد پرداخت )16( مادة
 ذكر گردد.

اي طراحي و مورد گونهباني موظف است قبل از انتشار اوراق، سيستم حسابداري و مالي خود را به )17( مادة
صورت كامل و شفاف، مستقل و خارج از ساير استفاده قرار دهد كه ثبت و گزارشگري جزئيات عمليات به

 باشد. پذير عمليات و فعاليت باني امكان

شده، در گزارش باني موظف است روش محاسبه و شيوة پرداخت منافع اوراق را در مقاطع زماني تعيين )18( مادة
الحساب يا قطعي تواند به صورت عليشيوة پرداخت منافع اوراق ميتوجيهي و بيانية ثبت ارائه نمايد. 

 باشد. 

اق، يك ماه قبل از سررسيدهاي مبناي زمان محاسبة منافع اوردر صورت پرداخت قطعي منافع اوراق،  )19( مادة
ــوص بايد تا اوراق خواهد بود و گزارش باني در اين ــيدهاي پرداخت براي  15خص ــررس روز قبل از س

سازمان ارائه گردد. اظهارنظر امين در خصوص گزارش مذكور بايد حداكثر  شر و همزمان به  عموم منت
در صورت فزوني منافع محاسبه شده در  روز بعد از سررسيدهاي پرداخت به سازمان ارائه گردد. 15تا 

التفاوت بايد به دارندگان اوراق در مقاطع زماني گزارش امين نســـبت به مبالغ پرداختي مذكور، مابه
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صورت كسري، مابه شي از گردد. مابهالتفاوت به باني عودت نميمربوطه پرداخت گردد و در  التفاوت نا
هاي بعد نبوده و پرداخت منافع بر اساس گزارش امين، به كسري مذكور، قابل احتساب در منافع دوره

  باشد.منزلة مفاصاحساب باني با دارندگان اوراق براي هر دوره مي

شده توسط باني، باني ملزم به پرداخت منافع حداقل در صورت عدم ارائة گزارش ياد: هتبصر 
ـــده در بيانية ثبت و اعالمية پذيره خواهد بود. عدم ارائة  نويســـيبه ميزان مبلغ اعالم ش

صورت گزارش در تاريخ سئوليت باني در ارائة گزارش نبوده و باني در هر هاي معين، نافي م
  باشد.مكلف به ارائة گزارش مي

پس از سررسيد اوراق نسبت به محاسبة سود قطعي اوراق و ارائة آن روز  15باني مكلف است حداكثر  ) 20( مادة
رخصوص گزارش مذكور بايد حداكثر تا يك ماه بعد از سررسيد به به امين اقدام نمايد. اظهارنظر امين د

س از پ سازمان ارائه گردد. ميزان سود قطعي قابل پرداخت به دارندگان اوراق حداكثر ظرف دو ماه
 سررسيد نهايي پرداخت خواهد شد.

 مبالغ حالت ناي در باشد، معيني مبلغ به مربوطه قرارداد مبناي بر دارايي منافع كه صورتي دره: تبصر
  .يستن يالزام 20و  19مواد   رعايت و بوده معين اوراق دارندگان به پرداختي

گذاران و يا اختيار خريد تواند تقاضاي انتشار اوراق منفعت را همراه با اختيار فروش براي سرمايهباني مي )21( مادة
و يا فروش منوط به اخذ مجوز براي خود به سازمان ارائه نمايد. انتشار اوراق منفعت همراه با اختيار خريد 

 موردي از سازمان خواهد بود.

    
 

  شرايط صدور مجوز –بخش پنجم 
  

، مدارك و مستندات زير حسب مورد به تشخيص سازمان بايد نفعتبراي صدور مجوز انتشار اوراق م )22( مادة
  ارائه گردد:

دستورالعمل ثبت و عرضة عمومي اوراق بهادار،  6كه عالوه بر مفاد مادة  منفعتبيانية ثبت اوراق  ) 1(
 باشد:شورا، حسب مورد شامل موارد زير مي 1/10/1385مصوب 

 الف) مشخصات باني، شامل:

 نام و نوع شخصيت حقوقي؛ 

 ها؛شمارة ثبت نزد مرجع ثبت شركت 

 مدت شركت؛ 

 تركيب سهامداران/ مالكان؛ 

  ؛مديرهاعضاي هيأت مشخصات 

 .موضوع فعاليت 

 ب) مشخصات اوراق.

  .و منافع حاصل از آن ، خدمات و ساير حقوق قابل نقل و انتقالج) مشخصات دارايي
 .خدمات و ساير حقوق قابل نقل و انتقال ،دارايي منافع حاصل ازمقررات و شرايط خاص حاكم بر د) 

  هاي مرتبط با موضوع فعاليت باني.هـ) گزارش تحليل ريسك



 

7 

 

  
 هاي مرتبط با منافع حاصل از دارايي.) گزارش تحليل ريسكو

 گذاران.و نحوة پرداخت آن به سرمايه هاي مرتبط با اوراقپرداختلغ او مب مواعد)  ز

 آنهاي مالي سال مالي اخير صورت كههاي مالي حسابرسي شدة دو سال مالي اخير باني صورت ) 2(
 .توسط حسابرس معتمد سازمان حسابرسي شده باشد

 تأييدية امين اوراق مبني بر استقرار سيستم حسابداري مجزا درخصوص منافع دارايي مبناي اوراق. ) 3(

و  تعهد مالك عين دارايي مبني بر عدم تأمين مالي بر مبناي عين دارايي در طول دورة عمر اوراق ) 4(
 كه منفعت، ناشي از دارايي معيني باشد).( در صورتي عدم توثيق آن

گزارش حسابرس باني به همراه  منفعتگزارش توجيهي تأمين مالي باني از طريق انتشار اوراق   ) 5(
 و ساير مقررات مندرج در اين دستورالعمل.منافع دارايي شرايط  آن و رعايت درخصوص

 به تشخيص سازمان.مهم ساير اطالعات  ) 6(

شده ان اركان در چارچوب تعيين، منوط به انعقاد قراردادهاي الزم مينفعتصدور مجوز انتشار اوراق م ) 23( مادة
  باشد.توسط سازمان مي

  
  

  ساير –بخش ششم 
  

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

هاي مقرر ده توسط حسابرس معتمد سازمان، ظرف مهلتهاي مالي ساالنة حسابرسي شصورت ) 1(
 قانوني،

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

  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

 اطالعات مهم مؤثر بر قيمت اوراق بهاداري كه براي تأمين مالي منتشر شده است. -4
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