
  مضاربه اوراق انتشار دستورالعمل

 هيئت مديره سازمان بورس و أوراق بهادار 15/12/1397مصوب 

  تعاريف -بخش يك:  

o  1ماده:  

ــطالحات و واژه ــوب آذرماه  1كاررفته در مادة هاي بهاص ــالمي ايران، مص قانون  1و مادة  1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس
سعة ابزارها و نهادهاي ست تو سيا سهيل اجراي  صوب آذرماه مالي جديد به منظور ت سي، م سا صل چهل و چهارم قانون ا هاي كلي ا

  :باشندكار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني زير ميهاي بهاند. ساير واژهكار رفته، به همان معاني در اين دستورالعمل به1388

 بند الف:  

دهندة مالكيت مشاع دارندة آن در دارايي موضوع عمليات بازرگاني نام قابل نقل و انتقالي است كه نشان اوراق بهادار با :اوراق مضاربه
  .(خريد و فروش كاال) است كه براساس قرارداد مضاربه در مدت معين حاصل شده است

 بند ب:  

  .نمايدي، اقدام به انتشار اوراق مضاربه ميباني: شخص حقوقي است كه نهاد واسط (ناشر) براي تأمين مالي وي در قالب عقود اسالم

 بند ج:  

عمليات امين: موسسه حسابرسي معتمد سازمان است كه به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مضاربه و حصول اطمينان از صحت 
و اظهارنظر دگي هاي مالي و عملكرد اجرايي باني، رســيها و صــورتباني در طرح، نســبت به مصــرف وجوه، نحوه نگهداري حســاب

  .نمايدمي

 بند د:  

ضامن: شخص حقوقي است كه پرداخت مبالغ اصل و در صورت وجود، سود اوراق و نيز ساير وجوهي را كه باني ملزم به پرداخت آن 
  .نمايدبه ناشر است، در سررسيد يا سررسيدهاي معين تضمين مي

 بند ه:  

  .نمايدفروش اوراق مضاربه از طرف نهاد واسط اقدام ميعامل فروش: شخص حقوقي است كه نسبت به عرضه و 

 بند و:  

سپرده شركت  ضاربه در عامل پرداخت:  سبت به پرداختهاي مرتبط با اوراق م ست كه ن سوية وجوه ا گذاري مركزي اوراق بهادار و ت
  .نمايدگذاران اقدام ميسررسيدهاي معين به سرمايه



 بند ز:  

موسسه حسابرسي است كه بر اساس ضوابط دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان  موسسه حسابرسي معتمد سازمان:
شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، در فهرست موسسات حسابرسي معتمد سازمان درج  08/05/1386بورس و اوراق بهادار، مصوب 

  .شودمي

 بند ح:  

 .فاد اين دستورالعمل مي باشدعمليات بازرگاني: خريد و فروش كاال توسط باني با رعايت م

  اركان انتشار اوراق مضاربه -بخش دو:  

o  2ماده:  

 :باني جهت تأمين مالي از طريق انتشار اوراق مضاربه بايد داراي شرايط زير باشد

 بند الف:  

خدمات كشوري كه داراي  قانون مديريت 3هاي تعاوني و موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي مشمول ماده هاي سهامي، شركتشركت
  :شرايط زير باشند

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

سابقة خريد و فروش انجام فعاليت  (2) سال  شده و داراي حداقل دو  سنامة آن قيد  سا ضوع فعاليت در ا هاي بازرگاني به عنوان مو
  االي مشابه آن باشد؛كاال/كاالهاي موضوع قرارداد مضاربه يا ك

  مجموع جريان نقدي حاصل از عمليات آن در دو سال مالي اخير مثبت باشد؛  (3)

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

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

 تبصره:  

اي حسابرسي شده در دوره درخواست و بررسي دورههاي مالي مياندر صورتي كه جريان نقدي حاصل از عمليات باني مطابق صورت
  .گرددلحاظ مي 3مثبت باشد، در محاسبة مجموع جريان نقدي موضوع بند 

 بند ب:  

 قانون محاسبات عمومي كشور 4و  3اشخاص حقوقي مشمول مواد 



o  3ماده:  

 باني مكلف است در گزارش توجيهي خود، چگونگي پرداخت مبالغ مربوط به اوراق مضاربه را با تاييد حسابرس اعالم نمايد؛ 

o  4ماده:  

 انتشار اوراق مضاربه، صرفاً توسط نهاد واسط مجاز است؛

o  5ماده:  

 كنترل خود نيست؛ باني مجاز به انجام عمليات بازرگاني با خريداران و فروشندگان تحت مالكيت يا 

o  6ماده:  

ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي ضامن توسط باني و با تأييد سازمان صرفاً از ميان بانك
ها و مؤســـســـات دولتي، هاي تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اســـالمي ايران، نهادهاي عمومي غيردولتي، شـــركتايران، بيمه

هاي مادر (هلدينگ) ثبت شده نزد سازمان، گذاري و شركتهاي سرمايههاي بازنشستگي، شركتتأمين سرمايه، صندوق هايشركت
 شود؛ انتخاب مي

  1تبصره:  

  .گرددضمانت اشخاص حقوقي تحت كنترل باني براي ايفاي تعهدات وي مجاز نيست. عدم كنترل توسط حسابرس باني تأييد مي

  2تبصره:  

بندي اعتبار داراي مجوز از ســازمان باشــند، وجود كه اوراق بهادار، داراي رتبة اعتباري اعالمي از ســوي مؤســســات رتبهدر صــورتي 
هاي اعتباري الزم براي انتشــار اوراق توســط ســازمان اعالم خواهد شــد. در اين صــورت در اعالميه ضــامن الزامي نخواهد بود. رتبه

  .بندي آن درج و اعالم گرددو سود مربوط به اوراق و نيز پذيرش ريسك ناشي از رتبهنويسي، عدم ضمانت پرداخت اصل پذيره

o  7ماده:  

در صورت توثيق اوراق بهادار توسط باني يا ساير اشخاص با شرايط زير به نفع نهاد واسط براي تضمين تعهدات، داشتن ضامن الزامي 
  :نيست

  1بند:  

شرح  ضريب ارزش اوراق بهادار وثيقه شده براي جبران وثيقه به  شره و حد تعيين  سود اوراق منت صل و  سبت به مجموع ا شده ن
  :جدول زير باشد



  

 شرح
نسبت به ارزش اصل و-ضريب

  سود وجوه دراختيار
نسبت به  -حد جبران وثيقه

  اختيار در وجوه	ارزش 
  1/1  5/1 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاي پذيرفتهسهام شركت

هاي پذيرفته شده در فرابورس كه مجاز براي خريدسهام شركت
  5/1  2  گذاري باشدهاي سرمايهو فروش توسط صندوق

  8/1  5/2 سهام باني توثيق شده توسط سهامدار شركت باني
اوراق بهادار(غير از سهام) با درآمد ثابت يا متغير پذيرفته شده 

ان داراي ضمانت اوراق بهادار تهران/ فرا بورس اير در بورس
 ها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزيبانك

2/1  1  

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

  بانكي
3/1  1  

  :2بند 	 

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

  3بند:  

اوراق مذكور به نفع نهاد واســط توثيق شــده و مالك وثيقه نســبت به اعطاي وكالت با اختيار فروش وثيقه به نهاد واســط به صــورت 
ـــوع وكالت از خود تا پايان ايفاي تعهدات مرتبط با اوراق بهادار  االختيار با حق توكيل به غير و بابالعزل، تام ـــلب حق انجام موض س

  .منتشره اقدام كرده باشد

  4بند:  

جهت توثيق سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران، پرتفوي وثيقه شده بايد حداقل متشكل از 
  .درصد كل وثيقه اخذ شده سهام باشد 70ايد بيشتر از دو سهم باشد و ارزش هيچكدام نب

  1تبصره:  

   .رفع توثيق اوراق يادشده متناسب با تعهدات ايفا شده يا پس از تصفية كامل اوراق با اخذ مجوز از سازمان امكان پذير است

  

 



  2تبصره:  

نباشد، تضمين پرداخت باقيمانده تعهدات توسط  كه وثايق ارائه شده توسط باني براي تضمين پرداخت كل تعهدات كافيدر صورتي
  .پذير استضامن امكان

  3تبصره:  

شت  شره و گذ صوص اوراق بهادار منت صورت عدم ايفاي تعهدات مالي باني در خ سط مكلف  10در روزكاري از مواعد مقرر، نهاد وا
شده و جرايم مربوطه اقدام و سبت به فروش وثايق به ميزان تعهدات ايفا ن ست ن تعهدات باني را از اين محل ايفا نموده و مراتب را  ا

  .به سازمان اعالم نمايد

  4تبصره:  

شده در اين  ستفاده از امكان پيش بيني  سط باني كه باعث رجوع به وثايق گردد، منجر به محروميت باني از ا عدم ايفاي تعهدات تو
  .گرددماده به مدت دو سال مي

  5تبصره:  

ساب ميانگين  ارزش وثيقه با سط ارزش وثيقه به مدت ماهه قيمت اوراق 6احت صورتي كه متو شود و در  سبه مي  روز  5بهادار محا
سقف اوليه ظرف مدت ده روز كاري  شده جهت جبران وثيقه كاهش يابد، باني مكلف به جبران آن تا  معامالتي پياپي تا حد تعيين 

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

o  8ماده:  

سودهاي ايجادشده، نحوة نگهداري حساب ها، امين مكلف است به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مضاربه و حصول اطمينان از 
  .باني در مواعد مقرر ارائه نمايد هايهاي حسابداري را رسيدگي و اظهارنظر خود را در گزارشعملكرد اجرايي و كفايت روش

o  9ماده:  

شده  سازمان انتخاب  صفية اوراق بايد از ميان مؤسسات حسابرسي معتمد  حسابرس باني در زمان ارائة طرح تأمين مالي تا پايان ت
  .باشد

o  10ماده:  

ـــركت ـــاربه از بين ش ـــط باني انتخاب هاي كارگزاري عضـــو بورس اوراق بهادار تهران يا فراعامل فروش اوراق مض بورس ايران توس
   .گرددمي

 



 تبصره:  

ها يا مؤســســات مالي و اعتباري تحت تواند به منظور توزيع گســتردة اوراق از خدمات بانكعامل فروش با اخذ مجوزهاي الزم مي
ـــنظارت بانك مركزي، بيمه ـــالمي ايران و نهادهاي مالي داراي مجوز اس تفاده نموده و هاي تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اس

  .گيري جهت خريد اوراق از طريق اشخاص مذكور نيز انجام شودترتيبي اتخاذ نمايد تا سفارش

o  11ماده:  

  .نمايدگذاران پرداخت ميعامل پس از دريافت مبالغ مربوط به اوراق، آنها را در سررسيد يا سررسيدهاي معين به سرمايه

o  12ماده:  

سازمان توسط باني انتخاب ميپذيرهبازارگردان و متعهد  نويسي و بازارگردان بايد از شود. متعهد پذيرهنويسي اوراق مضاربه با تأييد 
  .كفايت سرماية الزم برخوردار باشند

  شرايط عمليات بازرگاني -بخش سه :  

o  13ماده:  

  :عمليات بازرگاني موضوع انتشار اوراق مضاربه بايد داراي شرايط زير باشد

  عمليات بازرگاني موردنظر داراي توجيه اقتصادي باشد؛  (1)

عمليات بازرگاني باني در خصوص خريد و فروش كاال/كاالهاي موضوع قرارداد مضاربه يا كاالي مشابه آن در دو سال مالي اخير   (2)
  سودآور باشد؛

شته گونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انجام عمليهيچ  (3) ات بازرگاني موضوع انتشار اوراق مضاربه وجود ندا
  باشد؛

 كليه مجوزهاي قانوني الزم براي عمليات بازرگاني از مراجع ذيربط اخذ شده باشد؛  (4)

 .اي مناسب و كافي تا سررسيد اوراق برخوردار باشدكاالي مورد معامله در انتشار اين اوراق از پوشش بيمه  (5)

  اوراق مضاربهشرايط  -بخش چهار:  

o  14ماده:  

دهند تا نسبت به انعقاد قرارداد مضاربه با باني اقدام نمايد. خريد اوراق گذاران با خريد اوراق، به نهاد واسط وكالت بالعزل ميسرمايه
صفية  سيد و ت سرر سط تا  سط بوده و وكالت نهاد وا ضاربه در بازار اوليه و ثانويه به منزلة قبول وكالت نهاد وا نهايي اوراق معتبر و م

  .غيرقابل عزل است



o  15ماده:  

 .هاي انتشار اوراق مضاربه، بر عهده باني استكليه هزينه

o  16ماده:  

سهم باني به صورت درصدي از سود خالص عمليات بازرگاني، در مستندات انتشار اوراق و در محدودة عرف رايج در صنعت فعاليت 
  .ضوع بايد توسط حسابرس باني تأييد شودگردد. رعايت اين موباني تعيين مي

o  17ماده:  

 .توانند تقاضاي تقسيم دارايي موضوع انتشار اوراق مضاربه را نماينددارندگان اوراق مضاربه نمي

o  18ماده:  

مانده باقيدر سررسيد اوراق، در صورت وجود مطالبات تسويه نشده يا كاالي فروش نرفته، باني مكلف است مطالبات مذكور و كاالي 
  .را به قيمت يا روش تعيين شده در بيانيه ثبت از نهاد واسط خريداري نمايد

o  19ماده:  

سمي مجموع اوراق نبايد كمتر از  شار توسط باني حداكثر تا  100ارزش ا ضاربة قابل انت شد. در هر حال مبلغ اوراق م ميليارد ريال با
مندرج در صورتهاي مالي حسابرسيشده در طول دو سال گذشته (و در صورت  درصد باالترين ميزان فروش هر سال مالي باني، 60

  .شده در سال جاري) استاي حسابرسيدورههاي مالي ميانوجود، صورت

o  20ماده:  

  .ها منتشر شده، نيستندباني و اشخاص تحت كنترل وي، مجاز به خريد اوراق مضاربة منتشره كه در جهت تأمين مالي آن

o  21ماده:  

شيوة پرداختهاي مرتبط با اوراق را در مقاطع زماني تعيين سبه و  ست روش محا شده، در گزارش توجيهي و بيانية ثبت باني مكلف ا
  .الحساب يا قطعي باشدتواند به صورت عليارائه نمايد. شيوة پرداخت اوراق مي

o  22ماده:  

سود علي صورت پرداخت  شش الحساب، باني موظف است گزارشي درخصدر  سود ايجادشده از عمليات بازرگاني را در مقاطع  وص 
   .ماهه به همراه اظهارنظر امين، حداكثر دو ماه بعد از مواعد شش ماهه، به سازمان ارائه و به عموم افشا نمايد

 



o  23ماده:  

مقرر خواهد بود و در صـورت پرداخت سـود قطعي ميان دوره اي، مبناي زمان محاسـبة سـود اوراق، يك ماه قبل از سـررسـيدهاي 
ــوص بايد تا گزارش باني در اين ــازمان ارائه گردد.  15خص ــر و همزمان به س ــيدهاي پرداخت براي عموم منتش ــررس روز قبل از س

روز بعد از ســررســيدهاي پرداخت به ســازمان ارائه گردد. در صــورت  15اظهارنظر امين در خصــوص گزارش مذكور بايد حداكثر تا 
التفاوت بايد به دارندگان اوراق در مقاطع زماني مربوطه در گزارش امين نســبت به مبالغ پرداختي، مابه فزوني ســود محاســبه شــده

صورت كسري، مابه شود و در  سود گردد. مابهالتفاوت به باني عودت نميپرداخت  التفاوت ناشي از كسري مذكور، قابل احتساب در 
  .باشدامين، به منزلة مفاصاحساب باني با دارندگان اوراق براي هر دوره مي هاي بعد نبوده و پرداخت سود بر اساس گزارشدوره

 تبصره:  

در صورت عدم ارائة گزارش موضوع اين ماده توسط باني، وي ملزم به پرداخت سود حداقل به ميزان مبلغ اعالم شده در بيانية ثبت 
  .ن، نافي مسئوليت باني در ارائة گزارش نيستهاي معينويسي خواهد بود. پرداخت سود در تاريخو اعالمية پذيره

o  24ماده:  

روز پس از سررسيد اوراق نسبت به محاسبة سود قطعي اوراق و ارائة آن به امين اقدام نمايد. اظهارنظر  15باني مكلف است حداكثر 
سازمان ارائه گردد . سود قطعي قابل پرداخت به دارندگان امين درخصوص گزارش مذكور بايد حداكثر تا يك ماه بعد از سررسيد به 

  .اوراق حداكثر ظرف دو ماه پس از سررسيد نهايي پرداخت مي شود

  شرايط صدور مجوز -بخش پنج:  

o  25ماده:  

  .براي صدور مجوز انتشار اوراق مضاربه، مدارك و مستندات زير حسب مورد به تشخيص سازمان بايد ارائه شود

  1بند:  

شورا، حسب  01/10/1385دستورالعمل ثبت و عرضة عمومي اوراق بهادار، مصوب  6بيانية ثبت اوراق مضاربه كه عالوه بر مفاد مادة 
  :مورد شامل موارد زير است

  الف) مشخصات باني، شامل

  نام و نوع شخصيت حقوقي؛ •:

  ها؛شمارة ثبت نزد مرجع ثبت شركت •

  مدت شركت؛ •

  مالكان؛تركيب سهامداران/  •



  مشخصات مديران؛ •

  موضوع فعاليت؛ •

  مشخصات اوراق؛) ب

  هاي مرتبط با موضوع فعاليت باني؛ج) گزارش تحليل ريسك

شامل دارايي سود عمليات بازرگاني و نحوة پرداخت هاي موضوع قرارداد مضاربه، پيشد) مشخصات عمليات بازرگاني مضاربه  بيني 
  گذاران؛آن به سرمايه

  گذاري دارايي موضوع انجام عمليات بازرگاني؛و شرايط خاص حاكم بر قيمتهـ) مقررات 

  و) متوسط سود ناشي از خريد و فروش كاال/كاالهاي موضوع قرارداد مضاربه يا كاالي مشابه آن در دو سال مالي اخير باني؛

  2بند:  

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

  3بند:  

 صالح در مورد عمليات بازرگاني كاالي خاص كه مشمول رعايت ضوابط خاص يا اخذ مجوزهاي قانوني باشد؛ تأييديه مراجع ذي

  4بند:  

درخصــوص آن و رعايت مقررات  گزارش توجيهي تأمين مالي باني از طريق انتشــار اوراق مضــاربه به همراه گزارش حســابرس باني
 ؛ 16و  13و مواد  6ماده  1مندرج در اين دستورالعمل از جمله تبصره 

  5بند:  

 .ساير اطالعات مهم به تشخيص سازمان

o  26ماده:  

   .صدور مجوز انتشار اوراق مضاربه، منوط به انعقاد قراردادهاي الزم ميان اركان در چارچوب تعيين شده توسط سازمان است

  

 



 تبصره:  

سپرده شركت  ضاربه را در اختيار  سناد، مدارك و قراردادهاي اوراق م شر بايد ا سهامي نا سوية وجوه ( گذاري مركزي اوراق بهادار و ت
  .عام) قرار دهد

o  27ماده:  

ستفاده از شد، ا ضاربه قابل تفكيك به واحدهاي معين نبا شار اوراق م شده جهت انت صورتي كه دارايي در نظر گرفته  متعهد يا  در 
ستفاده از تعهد پذيرهمتعهدان پذيره ست. ا ضاربه الزامي ا ضة اوراق م سي در عر ضاربه براي دارايينوي شار اوراق م سي در انت هاي نوي

  .قابل تفكيك به واحدهاي معين به درخواست باني و تأييد سازمان الزامي نيست

  ساير موارد -بخش شش:  

o  28ماده:  

سازمان به ثبت نرسيده باشد، پس از تأمين مالي از طريق انتشار اوراق مضاربه، تا زمان تصفية اوراق ملزم به در صورتي كه باني نزد 
  :ارائة اطالعات زير به سازمان است

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

 
ساس مادة ساير اطالعات با اهميت حسب مور (2) شركت 13د برا سازمان هاي ثبتدستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات  شده نزد 

  :مديره سازمان از جملههيئت 03/05/1386مصوب 

  رويدادهاي مؤثر بر فعاليت، وضعيت مالي و نتايج عملكرد، -1

  تصميمات و شرايط مؤثر بر ساختار سرمايه و تأمين منابع مالي، -2

  مالكيت،تغيير در ساختار  -3

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

o مؤخره:  

  .به تصويب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد 15/12/1397تبصره در تاريخ  11ماده و  28اين دستورالعمل در 

 


