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  بسمه تعالي
  

  دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت
  بورس و اوراق بهادار)هيئت مديره سازمان  18/08/95و  19/12/1393هاي مورخ و اصالحيه 02/09/1392(مصوب 

  
) قانون بازار 7) مادة (2تبصره در اجراي بند ( 5 ماده و 26مشتمل بر  "سفارش ساختدستورالعمل انتشار اوراق "

  .يدسازمان بورس و اوراق بهادار رس يرةمد يأته يببه تصو 2/9/92 يخدر تار 1384اوراق بهادار مصوب آذرماه 
 

  تعاريف -الف
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، مصوب  1كاررفته در مادة بههاي اصطالحات و واژه )1( مادة

هاي قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست 1و مادة  1384آذرماه 
كار ، به همان معاني در اين دستورالعمل به1388كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مصوب آذرماه 

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

است كه ناشر براساس قرارداد سفارش ساخت منتشر بانامي اوراق بهادار  اوراق سفارش ساخت: .1
 باشند.يخارج از بورس م يبازارها ياها معامله در بورساوراق قابل ين. اكنديم

ايي براي وي منتشر ساخت دارشخص حقوقي است كه اوراق سفارش ساخت، با هدف  باني: .2
 براساس قرارداد سفارش ساخت، مسئوليت ساخت و تحويل دارايي را بر عهده دارد.شود و مي

يا غيرمنقولي است كه بتواند موضوع قرارداد سفارش ساخت قرار گيرد هر نوع مال منقول  :دارايي .3
 دستورالعمل را داشته باشد. اين 10مادة و مشخصات مندرج در 

شخص حقوقي است كه پرداخت مبالغ مربوط به اوراق موضوع اين دستورالعمل را در  ضامن: .4
 نمايد.سررسيد يا سررسيدهاي معين تعهد و تضمين مي

شخص حقوقي است كه نسبت به عرضه و فروش اوراق سفارش ساخت از طرف  عامل فروش: .5
 نمايد.ناشر اقدام مي

گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه است كه نسبت به پرداخت شركت سپرده عامل پرداخت: .6
گذاران اقدام مبالغ مربوط به اوراق سفارش ساخت در سررسيد يا سررسيدهاي معين به سرمايه

 نمايد.مي

 يبلغقرارداد در مقابل م يناز طرف يكياست كه به موجب آن  يقرارداد قرارداد سفارش ساخت: .7
 .شوديمتعهد م يندهدر آ ينيرا در زمان مع يمشخص ييدارا يلساخت و تحو ين،مع

 باشد.منظور قوانين، مصوبات هيئت وزيران، شورا و سازمان ميمقررات:  .8

منظور استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي:  .9
 باشد.االجرا ميالزم

اين دستورالعمل انتخاب شده و وظيفه نظارت بر  5است كه مطابق مادة : شخص حقوقي ناظر .10
  ساخت دارايي را بر عهده دارد.
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  اركان انتشار اوراق –بخش دوم 
 باني بايد داراي شرايط زير باشد: )2( مادة

قانون  3 هاي تعاوني و مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي مشمول مادةهاي سهامي، شركتشركت–الف 
 ها كه داراي شرايط زير باشند:كشوري، به استثناي شهرداريمديريت خدمات 

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

شد، ا ) 2( سال مالي اخير مثبت با صل از عمليات آن در دو  گر جريان مجموع جريان نقدي حا
ده در سال اي حسابرسي شدورههاي مالي مياننقد حاصل از عمليات باني مطابق صورت

 شود.تواند در محاسبة مجموع جريان نقدي مذكور لحاظ جاري مثبت باشد مي

 درصد باشد. 90هاي آن ها به داراييحداكثر نسبت مجموع بدهي ) 3(

صورت ) 4( سال مالي اخير آن مردود اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص  هاي مالي دو 
 يا عدم اظهارنظر نباشد.

 هادولتي و شهرداريهاي مؤسسات دولتي، شركت -ب

اساس  كه باني قراردادهاي مربوط به واگذاري دارايي، منافع و يا محصوالت آن را بردر صورتي  :1تبصره 
راي آن الزامي ب 3و  2قراردادهاي معتبر در زمان انتشار منعقد كرده باشد، رعايت بندهاي 

  باشد.نمي
در صورتي كه پرداخت مبالغ مربوط به اوراق سفارش ساخت در سررسيد يا سررسيدهاي معين  :2تبصره 

ها و يا مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي توسط بانك
اين دستورالعمل  13ماده فوق و ماده  3و  2تضمين شده باشد، رعايت بندهاي  و ايران تعهد

  1باشد.نميبراي باني الزامي 
 باشد.انتشار اوراق سفارش ساخت، صرفاً توسط نهاد واسط مجاز مي )3( مادة

ها، مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك ضامن توسط باني و با تأييد سازمان صرفاً از ميان بانك )4( مادة
تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران،  هاي بيمهمركزي جمهوري اسالمي ايران، شركت

هاي مادر گذاري و شركتهاي سرمايههاي بازنشستگي، شركتتأمين سرمايه، صندوق هايشركت
  شود.ولتي انتخاب ميدها و مؤسسات (هلدينگ)، نهادهاي عمومي و شركت

باشد. ميضمانت اشخاص حقوقي تحت كنترل باني براي پرداخت تعهدات باني قابل قبول ن  :1تبصره 
  باني تأييد گردد. رعايت اين موضوع بايد توسط حسابرس

نويسي اين در صورت احراز شرايط زير توسط باني، وجود ضامن الزامي نخواهد بود و پذيره    :2تبصره 
  2صورت گيرد: قيمت بازار (اسمي، صرف يا كسر)اوراق صرفاً بايد به 

  هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران باشد.باني جزو شركت -1
مان بورس و اوراق امتياز نهايي اطالع رساني باني براساس آخرين گزارش واحد نظارت بر ناشران ساز -2

 باشد.  75بهادار مساوي و يا بيشتر از 

                                                            
  هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به ماده اضافه شده است. 19/12/1393مصوبه مورخ اين تبصره، به موجب   - 1
  اصالح شده است. 18/08/95اين تبصره به موجب مصوبه هيئت مديره سازمان مورخ  -2



3 

گذاري مركزي اوراق بهادار بهادار نزد شركت سپردهبا تأييد سازمان و با رعايت دستورالعمل توثيق اوراق -3
يط زير به نفع نهاد واسط براي پشتيباني از تعهدات ناشر وثيقه شده بهادار با شراو تسوية وجوه اوراق

 باشد:

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

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

روز معامالتي پياپي تا حد تعيين شده جهت  5گردد. درصورتي كه متوسط ارزش وثيقه به مدت محاسبه مي
رت باشد. درصوجبران وثيقه كاهش يابد، باني مكلف به جبران آن تا سقف اوليه ظرف مدت ده روز كاري مي

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

 شرح

نسبت به  -ضريب
ارزش اصل و سود 

 بهاداراوراق

نسبت به  -حد جبران وثيقه
ارزش اصل و سود 

 بهاداراوراق

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

پذيرفته شده در فرابورس مجاز براي خريد و فروشهاي سهام شركت
 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
و مؤسسات  هااوراق بهادار تهران/ فرا بورس ايران داراي ضمانت بانك

 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

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

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

 بهادار منتشره اقدام نمايد. سلب حق انجام موضوع وكالت از خود تا پايان ايفاي تعهدات مرتبط با اوراق

  شركت مي تواند در پايان هرسال نسبت به آزادسازي وثيقه متناسب با تعهدات ايفا شده اقدام نمايد. -3-5
ت ايفا شده يا پس از تصفية كامل اوراق با اخذ مجوز از رفع توثيق اوراق يادشده متناسب با تعهدا -3-6

 پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار امكان

كه وثايق ارائه شده توسط باني براي تضمين كل تعهدات كافي نباشد، تضمين باقيمانده در صورتي -4
 پذير است.تعهدات توسط ضامن معتبر امكان

روزكاري از مواعد  10بهادار منتشره و گذشت در خصوص اوراقدرصورت عدم ايفاي تعهدات مالي باني 
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.
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عدم ايفاي تعهدات توسط باني كه باعث رجوع به وثايق گردد، منجر به محروميت باني از  :3تبصره 
 1گردد.به مدت دو سال مي 2استفاده از شرايط تبصره 

ررات مربوط به نظام اشخاص حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي وفق قوانين و مقناظر از ميان  )5( مادة
ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، حيت) از معاونت برنامهداراي گواهي نظارت (صالمهندسي و يا 

 شود.به انتحاب باني با تاييد سازمان انتخاب مي

ل باني باشد. رعايت تبصرة:  ناظر و باني نبايد تحت كنترل مشترك باشند. همچنين ناظر نبايد تحت كنتر
 اين موضوع بايد توسط حسابرس باني تأييد گردد.

مؤسسات حسابرسي  زمان ارائة طرح انتشار اوراق و تا پايان تصفية اوراق بايد جزوحسابرس باني در  )6( مادة
 معتمد سازمان باشد.

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

ها اوراق از خدمات بانك نظور توزيع گستردةتواند به معامل فروش با اخذ مجوزهاي الزم مي  تبصره:
هاي تحت نظارت بيمة مركزي و يا مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي، بيمه
گيري جهت خريد اوراق از طريق نهادهاي مالي استفاده نموده و ترتيبي اتخاذ نمايد تا سفارش

  اشخاص مذكور انجام شود.
ريافت مبالغ مربوط به اوراق، آنها را بهادار و تسوية وجوه، پس از د گذاري مركزي اوراقشركت سپرده )8( مادة

 نمايد.يمگذاران پرداخت در سررسيد يا سررسيدهاي معين به سرمايه

نويس و شود. متعهد پذيرهنويسي اوراق با تأييد سازمان توسط باني انتخاب ميبازارگردان و متعهد پذيره  )9( مادة
 گذار بازارگرداني بايد از كفايت سرماية الزم مطابق مقررات برخورداربازارگردان يا حسب مورد سرمايه

 باشند.

  
  شرايط دارايي –بخش سوم 

  اشد:داراي شرايط زير بمبناي انتشار اوراق بايد  دارايي )10( مادة
ود داشته باشد. هر نوع دارايي كه امكان ساخت و تحويل آن در مواعد زماني مورد نظر باني وج ) 1(

تواند مبناي شود، نميمدت توليد ميهايي كه به مقادير زياد و به طور مستمر در كوتاهدارايي
 انتشار اوراق قرار گيرد.

رايي وجود نداشته دي يا قضايي براي ساخت و انتقال داهيچگونه محدوديت يا منع قانوني، قراردا ) 2(
 باشد.

اي مناسب و كافي از از زمان شروع ساخت تا پايان سررسيد اوراق، دارايي بايد از پوشش بيمه ) 3(
 جمله بيمه مسئوليت مدني و بيمه تمام خطر پروژه برخوردار باشد.

 خذ شده باشد.تمامي مجوزهاي قانوني الزم براي ساخت آن از مراجع ذيربط ا ) 4(

                                                            
  اند.هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به اين ماده اضافه شده 19/12/1393مصوبه  مورخ ، به موجب  3و 2هاي تبصره - 1
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در حال ساخت تا پرداخت كلية وجوه اوراق، به وكالت از طرف دارندگان اوراق  دارايي  تبصره:
گيرد. اسناد، مدارك و قراردادهاي مربوط به دارايي تحت مالكيت نهاد واسط قرار مي

گذاري مركزي اوراق بهادار و به وكالت از دارندگان اوراق در اختيار شركت سپرده
  گيرد.وجوه قرار ميتسوية 

 
  شرايط اوراق –بخش چهارم 

با انتشار اوراق سفارش ساخت از طريق نهاد واسط، رابطة وكيل و موكل ميان نهاد واسط و خريداران  )11( مادة
گردد. نهاد واسط به وكالت از طرف خريداران اوراق نسبت به انعقاد قرارداد سفارش اوراق برقرار مي

خت دارايي موضوع ساخت با باني اقدام نموده و باني ملزم به اتخاذ تمهيدات و پيگيري الزم جهت سا
تواند آن را در گرفتن دارايي، ميباشد. نهاد واسط بعد از تحويلانتشار و تحويل آن به نهاد واسط مي

در اسناد قالب عقد قرارداد ديگري مانند اجاره، مرابحه و ... تا پايان عمر اوراق در اختيار باني قرار دهد. 
اوراق به منزلة قبول وكالت نهاد واسط بوده كه تا سررسيد خريد موضوع انتشار اوراق بايد قيد شود كه 

 و تسوية نهايي اوراق غيرقابل عزل، نافذ و معتبر است.

تواند با تأييد سازمان به صورت تركيبي با ساير اوراق مصوب شوراي عالي اوراق سفارش ساخت مي  )12( مادة
 بورس و اوراق بهادار براساس مقررات مربوطه منتشر شود.

 وانايي پرداخت مبالغ مربوط به اوراق سفارش ساخت را داشته باشد.باني بايد ت )13( مادة

 توانند تقاضاي تقسيم دارايي مبناي انتشار اوراق را نمايند.دارندگان اوراق سفارش ساخت نمي )14( مادة

 ميليارد ريال باشد. 100ارزش اسمي اوراق نبايد كمتر از  )15( مادة

عهد شده و اوراق مزبور باطل و از تعداد الذمه و سقوط تبه مالكيت مافي توسط باني منجرخريد اوراق  )16( مادة
 شود.كل اوراق كسر مي

ساخت و عمر اقتصادي پيش 80تواند بيش از سررسيد اوراق نمي )17( مادة شده درصد از مجموع دورة  بيني 
 براي دارايي باشد.

ــابرس ارايه  )18( مادة ــاخت دارايي را پس از اخذ تأييد ناظر به حس ــادي و مالي س باني بايد گزارش فني، اقتص
 اظهارنظر حسابرس در خصوص آن را اخذ نمايد. نموده و

نويسي مورد تأييد ي مربوط به اوراق توسط ناشر بايد در اعالمية پذيرههامواعد پرداخت يا پرداخت )19( مادة
 سازمان ذكر گردد.

درصد مبلغ كل اوراق را  10نامة بانكي بدون قيد و شرط، حداكثر تا تواند با اخذ ضمانتنهاد واسط مي )20( مادة
  پرداخت به باني پرداخت نمايد.پيشبه عنوان 

نامة بانكي مذكور تا پايان دورة ساخت، به عنوان ضمانت حسن انجام كار نزد نهاد واسط تبصره: ضمانت
 ماند.باقي مي

نهاد واسط در هر مرحله، پس از دريافت گزارش پيشرفت كار (فيزيكي و مالي) كه به تأييد ناظر و باني  )21( مادة
 دهد.ميربوط را انجام هاي مرسيده است، پرداخت
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باني موظف است گزارشي در خصوص ساخت دارايي را با تأييد ناظر حداقل هر شش ماه يكبار ارائه  )22( مادة
 نمايد. گزارش مذكور در مقاطع ساليانه عالوه بر تأييد ناظر بايد با اظهارنظر حسابرس ارائه گردد. 

 
  شرايط صدور مجوز –بخش پنجم 

اوراق سفارش ساخت، مدارك و مستندات زير حسب مورد به تشخيص سازمان براي صدور مجوز انتشار  )23( مادة
  بايد ارايه گردد.

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

 الف) مشخصات باني شامل:

  و نوع شخصيت حقوقينام 

 هاشمارة ثبت نزد مرجع ثبت شركت 

 مدت شركت 

 تركيب سهامداران/ مالكان 

 مشخصات مديران 

 موضوع فعاليت 

 مشخصات اوراق  )ب

 مشخصات دارايي  )ج

 بندي ساختبرنامة زمان  )د

 هاي ساخت به تفكيك فازهاي مختلفبيني هزينهپيشهـ)

 گذارانپرداخت آن به سرمايههاي مرتبط با اوراق و نحوة مدت و مبلغ پرداخت  و)

هاي مالي سال گذشتة آن هاي مالي حسابرسي شدة دو سال اخير باني كه صورتصورت )2
 توسط حسابرس معتمد سازمان حسابرسي شده باشد.

 هاي مرتبط با موضوع فعاليت بانيگزارش تحليل ريسك )3

 هاي مرتبط با ساخت داراييگزارش تحليل ريسك )4

 ورت وجودرتبة اعتباري اوراق در ص )5

صالح در مورد ساخت دارايي كه مشمول رعايت ضوابط خاص يا اخذ تأييديه مراجع ذي  )6
 مجوزهاي قانوني باشد.

گزارش فني، اقتصادي و مالي ساخت دارايي به همراه گزارش حسابرس باني درخصوص آن  )7
 و رعايت شرايط دارايي و ساير مقررات مندرج در اين دستورالعمل

 يمابين اركان در زمان صدور مجوز و تغييرات بعدي آنها بايد به تأييد سازمان برسد.كلية قراردادهاي ف )24( مادة

  
  ساير موارد –بخش ششم 
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اند اطالعات و مدارك درخواستي سازمان را ظرف مهلت مقرر، به سازمان ارايه ناظر و باني موظف )25( مادة
دهند. سازمان امكان بازرسي از فرآيند ساخت دارايي يا دفاتر و اماكن مربوط، را دارد. در صورتي كه 

از دسترسي سازمان  هر يك از اركان اجرايي و باني از ارايه اطالعات موضوع اين ماده خودداري كنند يا
به اطالعات و مدارك ممانعت نمايند يا از بازديد آنها از محل ساخت دارايي يا دفاتر و اماكن مربوط 

 تواند اقدامات مقتضي را انجام دهد. جلوگيري كنند، سازمان مي

سفارش  در صورتي كه باني نزد سازمان به ثبت نرسيده باشد، پس از تأمين مالي از طريق انتشار اوراق  )26( مادة
 باشد:ساخت تا زمان تصفية اوراق، ملزم به ارائة اطالعات زير به سازمان مي

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

دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات " 13حسب مورد ساير اطالعات با اهميت براساس مادة  ) 2(
 مديرة سازمان از جمله:هيأت  3/5/1386مصوب  "ه نزد سازمانشدهاي 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

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


