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                           اصالح شد:به شرح بندهاي زير  26/9/1390 اوراق مرابحه مصوب مورخماده واحده: دستورالعمل انتشار 
  .مقدمه دستورالعمل حذف شد - ١
  .حذف شد 1ماده  7بند  - ٢
  .شد حذف 1ماده  10بند  - ٣
 به شرح زير اصالح شد: 4ماده  - ٤

  .كندباني و فروشنده نبايد داراي اتحاد مالكيتي باشند. باني موظف است، در زمان معامله اين موضوع را رعايت 
 به شرح زير اصالح شد: 5ماده  3ره تبص - ٥

اوراق بهادار و  يمركز يگذارردهسپ بهادار نزد شركت اوراق قيدستورالعمل توث تيسازمان و با رعا دييتأ با تواندباني مي
ضامن  يمعرف يجاهب يبان تعهدات نيتضم يبه نفع نهاد واسط برا ريز طيشرا با بهادار اوراق قيتوث به نسبتوجوه،  يةتسو

 .دياقدام نما
 تواند متعلق به باني يا هر شخص ديگري باشد.بهادار مورد وثيقه مياوراق .1

بهادار وثيقه شده نسبت به مجموع اصل و سود اوراق منتشره و حد تعيين شده براي جبران وثيقه ضريب ارزش اوراق .2
. درصورتي كه شودبهادار محاسبه ميماهه قيمت اوراق 6. ارزش وثيقه با احتساب ميانگين استبه شرح جدول زير 

ن وثيقه كاهش يابد، باني مكلف به روز معامالتي پياپي تا حد تعيين شده جهت جبرا 5متوسط ارزش وثيقه به مدت 
ر . درصورت فراهم شدن شرايط فني، ارزش روزانه وثايق داستجبران آن تا سقف اوليه ظرف مدت ده روز كاري 

  سامانه معامالت اعالم خواهد شد.

 شرح
نسبت به ارزش اصل و سود -ضريب

 بهاداراوراق

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 فروشسهام شركت
 گذاريهاي سرمايهتوسط صندوق

2 5/1 

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

متغير پذيرفته شده در بورساوراق بهادار(غير از سهام) با درآمد ثابت يا
ها و مؤسسات مالي اوراق بهادار تهران/ فرا بورس ايران داراي ضمانت بانك

 اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي

2/1 1 

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

3/1 1 

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

توثيق گشته و مالك وثيقه نسبت به اعطاي وكالت با اختيار فروش وثيقه به  ،اوراق مذكور بايد به نفع نهاد واسط .4
تام االختيار با حق توكيل به غير و با سلب حق ضم امين و با سلب حق انجام  و نهاد واسط به صورت بالعزل

 . كنداقدام  شده، بهادار منتشرموضوع وكالت از خود تا پايان ايفاي تعهدات مرتبط با اوراق

  .كندمتناسب با تعهدات ايفا شده اقدام  ،تواند در پايان هرسال نسبت به آزادسازي وثيقهمي شركت .5
پذير با اخذ مجوز از سازمان امكان وراق،ارفع توثيق اوراق يادشده متناسب با تعهدات ايفا شده يا پس از تصفية كامل  .6

 است. 

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

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

  .كنداز اين محل ايفا و مراتب را به سازمان اعالم 
  .حذف شد 10بند الف ماده  6 جزء - ٦
 به شرح زير الحاق شد: 10به بند ب ماده  مكرر 4 جزء - ٧

  ياطالعات هايو بانك يكيالكترون افزارهاينرم) مكرر 4(
 به شرح زير الحاق شد: 10به بند ب ماده  6 جزء - ٨

  سهام  )6(
 به شرح زير الحاق گرديد: 10مكرر به ماده  1تبصره  - ٩

مرتبط با تحصيل دارايي موضوع بند (ب) اين ماده كه منجر به رساندن دارايي به وضعيت  كليه خدماتمكرر:  1تبصره 
  گردد.شود، به عنوان دارايي قابل قبول تلقي ميبرداري ميقابل بهره

 زير اصالح شد:به شرح  10ماده  3تبصره  -١٠

  : استهاي موضوع انتشار اوراق مرابحه به شرح زير تعيين ارزش دارايينحوة 
هاي غير بورسي و فرابورسي، توسط مكرر) بند (ب) اين ماده و سهام شركت 4) تا (1ارزش دارايي موضوع جزء ( الف)

حسب مورد به نفره كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا مركز مشاوران قوه قضاييه يا  3هيئت 
  شود.هاي قابل اتكا تعيين ميتشخيص سازمان بر اساس ساير روش

  گيرد.با تأييد حسابرس صورت مي ،ارزش مواد و كاال و خدمات بر اساس رويه متداول در عمليات تجاري باني ب)
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  شود.هاي بورسي و فرابورسي بر اساس قيمت بازار تعيين ميارزش سهام شركت ج)
 به شرح زير اصالح شد: 10ماده  4تبصره  -١١

گذاري مركزي اوراق اسناد، مدارك و قراردادهاي مربوط به دارايي به وكالت از دارندگان اوراق در اختيار شركت سپرده
  گيرد.بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) قرار مي

 .حذف شد 11ماده   -١٢
 به شرح زير اصالح شد: 12ماده  -١٣

د. در اسناد موضوع انتشار شوو موكل ميان ناشر و خريداران اوراق مرابحه برقرار مي با خريد اوراق مرابحه، رابطة وكيل
غيرقابل  اوراق،اوراق مرابحه بايد قيد شود كه خريد اوراق به منزلة قبول وكالت ناشر بوده و وكالت ناشر تا تصفية نهايي 

ايي موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطي عزل و معتبر است. باني از طرف ناشر وكالت دارد تا نسبت به خريد دار
  باشد.بالعزل مي ،آن به خود اقدام نمايد. اين وكالت از سوي باني

 به شرح زير اصالح شد: 15ماده  -١٤

 ذكر گردد. ،نويسي مورد تأييد سازماناوراق مرابحه بايد در اعالمية پذيره مواعد و مبالغ پرداختني به دارندگان

 .حذف شدو تبصره آن  16ماده   -١٥
 به شرح زير اصالح شد: 17ماده  -١٦

  براي صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، مدارك و مستندات زير حسب مورد به تشخيص سازمان بايد ارائه گردد:
دستورالعمل ثبت و عرضة عمومي اوراق بهادار، مصوب  6بيانية ثبت اوراق مرابحه كه عالوه بر مفاد مادة  ) 1(

 :استحسب مورد شامل موارد زير  شورا، 1/10/1385
 مشخصات باني، شامل: الف)

 نام و نوع شخصيت حقوقي؛ 

 ها و شناسه ملي؛شمارة ثبت نزد مرجع ثبت شركت 

 بيني شده است ؛مدتي كه در اساسنامه براي فعاليت باني پيش 

 تركيب سهامداران/ مالكان؛ 

 مشخصات مديران؛ 

 .موضوع فعاليت 

 مشخصات اوراق. ب)

 مشخصات دارايي. ج)

 گذاري، واردات يا صادرات دارايي.مقررات و شرايط خاص حاكم بر توليد، مصرف، قيمت د)

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

 رتبة اعتباري اوراق در صورت وجود. و)
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 گذاران.به دارندگان اوراق و مواعد زماني هر پرداخت و نحوة پرداخت آن به سرمايه قابل پرداختمبالغ  ز)

ــدة دو ســال مالي اخير باني يا حســب موردصــورت ) 2( ــابرســي ش ــته با رعايت مادة  ،هاي مالي حس اين  2ســال گذش
صورتدستورالعمل سازمان حس. در هر حال  سال مالي اخير باني بايد توسط حسابرس معتمد  شده هاي مالي  ابرسي 

 باشد.

صوص ارزش   گزارش ) 3( ضاييه درخ شاوران قوه ق ستري يا مركز م سمي دادگ سان ر شنا سان منتخب كانون كار شنا كار
 اين دستورالعمل. 10ماده  3دارايي موضوع بند الف تبصره 

الكترونيكي، بانك افزار مواد و كاال، نرم ،كه داراييماهيت آن. درصورتي بر اساسمستندات مربوط به مالكيت دارايي   ) 4(
 اطالعاتي يا خدمات نباشد.

ــوص آن و  ) 5( ــابرس باني درخص ــار اوراق مرابحه به همراه گزارش حس گزارش توجيهي تأمين مالي باني از طريق انتش
 رعايت شرايط دارايي و ساير مقررات مندرج در اين دستورالعمل.

 ساير اطالعات مهم به تشخيص سازمان. ) 6(

 د:به شرح زير الحاق ش 23ماده  -١٧

) در اين دســتورالعمل منظور از حســابرس، حســابرس باني اســت، مگر اينكه با ذكر داليل و تأييد ســازمان، يك 23ماده(
 مؤسسة حسابرسي معتمد سازمان تعيين شود.

  بخش هفتم به شرح زير الحاق شد: -١٨
  اوراق مرابحه قابل تبديل به سهام  –بخش هفتم 

اي است كه توسط ناشر منتشر و در سررسيد نهايي به سهام هام، اوراق مرابحهاوراق مرابحه قابل تبديل به س) 24ماده (
 گردد. باني تبديل مي

توانند تقاضاي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق مرابحه هاي سهامي عام با رعايت ضوابط مربوط ميشركت )25ماده (
 سهام نمايند.  بهتبديل قابل

منوط به موافقت سازمان  ،به دارندگان اوراق مرابحه از جمله اختيار تبديل اوراق مرابحهاعطاي هرگونه امتيازي  )26ماده (
  الزم توسط باني به نفع نهاد واسط است. امينو ارائه تض

به منظور حصول اطمينان از اجراي كامل فرايند تبديل اوراق به سهم، سهام مورد نياز جهت تخصيص به  )27ماده (
درصد تبديل)، بايد به نفع نهاد واسط توثيق گشته و مالك وثيقه بايد نسبت به اعطاي  100فرض دارندگان اوراق (با 

تام االختيار با حق توكيل به غير و با سلب حق ضم امين و وكالت با اختيار فروش وثيقه به نهاد واسط به صورت بالعزل 
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نمايد. رفع توثيق سهام يادشده پس از تصفية اوراق و و با سلب حق انجام موضوع وكالت از خود تا پايان انجام آن اقدام 
 گيرد. ميبا اخذ مجوز از سازمان صورت 

گزارش  العاده بنا به پيشنهاد هيئت مديره ودر اوراق مرابحه قابل تبديل به سهام باني، مجمع عمومي فوق) 28ماده (
دهد و شرايط و مهلتي را كه طي آن ق مرابحه را ميخاص بازرس يا بازرسان باني اجازه تأمين مالي از طريق انتشار اورا

تعيين و اجازة افزايش سرمايه را به هيئت  ،به سهام باني تبديل كنند دارندگان اين گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را
 مديره خواهد داد. 

العاده تصويب مجمع عمومي فوق تقدم سهامداران باني در خريد سهام ناشي از افزايش سرمايه، درصورتحق )29ماده (
 منتفي خواهد بود.  ،شركت

شرايط و ترتيبات تبديل ورقه مرابحه به سهام بايد در مستندات انتشار اوراق مرابحه قيد شود. تبديل ورقة  )30ماده (
  درخواست دارندة ورقة مرابحه است.منوط به  ،مرابحه به سهم

 ،هيئت مديرة باني براساس تصميم مجمع عمومي در پايان مهلت مقررلعمل، اين دستورا) 28در مورد ماده ( )31ماده (
اي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است، سرمايه شركت را مرابحه معادل مبلغ اسمي بازپرداخت نشده اوراق

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

بهادار جديد قابل تواند اوراق ) تا تصفيه نهايي اوراق، شركت نمي28از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده ( )32( ماده
تبديل به سهام منتشر كند يا نسبت به كاهش يا افزايش سرمايه اقدام نمايد يا اقدام به تقسيم اندوخته كند يا در نحوة 

تقليل مبلغ اسمي هاي وارد شده كه منتهي به سرمايه شركت در نتيجه زيانتقسيم منافع تغييراتي بدهد. كاهش اجباري 
 ،دارندسهام يا تقليل تعداد سهام بشود، شامل سهامي كه دارندگان اوراق مرابحه در نتيجه تبديل اوراق خود دريافت مي

 گردد.نيز مي

  باشد.اوراق مرابحه قابل تبديل به سهام حداكثر دو سال مي سررسيد  )33ماده (

  بخش هشتم به شرح زير الحاق شد: -١٩
  اوراق مرابحه عام  –بخش هشتم 

دهند نسبت به اوراق مرابحه عام، يكي از انواع اوراق مرابحه است كه در آن خريداران اوراق به ناشر وكالت مي) 34ماده (
  ه اقدام نمايد.خريد نقدي كاال يا خدمات مورد نياز از فروشنده و فروش آن به خود در قالب بيع مرابح

  گردد.و از خدمات نهاد واسط در اين نوع انتشار استفاده نمي است يبان همان ناشر عام، مرابحهانتشار اوراق  در )35ماده (
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 و برنامه سازمان نيتضم با يسنوات بودجه نيقوان در شده ينيب شيپ موارد يبرا صرفاً  عام، مرابحهاوراق  انتشار) 36ماده(
  .باشد يم ريپذ امكان سازمان دييتأ از پس كشور بودجه

ماه پس از  6حداكثر ظرف مدت  را اوراق انتشار از يناش وجوه مصرف نحوه از يگزارش است مكلف) ي(بان ناشر) 37ماده (
 .دينما ارائه سازمان بهتاريخ انتشار اوراق 

االجرا نيست، در خصوص اين اوراق الزم متناسبدسته از مواد اين دستورالعمل كه با ماهيت اوراق مرابحه عام آن) 38ماده (
  باشد. نمي

 متن زير به انتهاي دستورالعمل اضافه شد: -٢٠

و  18/8/1395و  19/12/1393هاي مورخ و اصالحيه 26/9/1390تبصره در تاريخ  13ماده و  38اين دستورالعمل در 
  به تصويب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. 20/4/1397
  

 


