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هاای پذیرفتاه شاده در باورس      آیین نامة اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت -0

 وزیران(هیأت 07/4/0989)مصوب اوراق بهادار 

 

های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، و  خانه بنا به پیشنهاد وزارت 01/4/0939مورخ   وزیران در جلسة  هیئت

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع ( ”22ریزی کشور و به استناد مادة ) سازمان مدیریت و برنامه

 –“ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران( قانون برنامة سوم توسعة 009کشور و اصالح مادة )

 شرح زیر تصویب نمود: به( قانون مزبور را 01) نامة اجرایی مادة آیین – 0932مصوب 

( قانون 009( قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح مادة )01نامة اجرایی مادة ) آیین"

 "اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانبرنامة سوم توسعة اقتصادی، 

 

 کلیـات -فصل اول 
 نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است: در این آیین - 0مادة 

 بورس اوراق بهادار تهران.کارگزاران  سازمان بورس:  الف(

 هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران. هیئت پذیرش:  ب(

که اجرای آن به لحاظ فنی، مالی و اقتصادی جدید یا مُكمل طرح یا پروژة  طرح نوسازی و توسعة شرکت:  ج(

 پذیر باشد. توجیه

جهت برای مدت معین  به قیمت اسمی مشخص“ بورس”مجوز  انامی که ب اوراق بهادار با د(  اوراق مشارکت:

 شود. منتشر می“ بورس”شده در  های پذیرفته وسعة شرکتهای نوسازی و ت امین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحت

 د.نیاب این اوراق بدون تضمین دولت و بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران انتشار می

است که در سررسید نهایی و یا “ ناشر” “اوراق مشارکت”گروه از آن  تبدیل به سهام: قابل اوراق مشارکتها( 

 باشد.“ ناشر”ن شرکت به سهام هماقابل تبدیل قبل از آن 

شرایط و نحوة تبدیل اوراق به سهام )در صورت لزوم( سندی است که اهداف، نرخ بازدة مورد انتظار،،  امیدنامه:  (و

گذاری برای  دهد، و تصویری از آیندة سرمایه را شرح می “طرح توسعه و نوسازی شرکت”سایر جزییات مربوط به و 

این سند قبل از انتشار عمومی باید به  دهد. قرار می“( اوراق مشارکت”ران )خریداران گذا گیری در اختیار سرمایه تصمیم

 برسد.“ بورس”و “ حسابرس“ ”امین،”تأیید 

“ اوراق مشارکت”نامه مجاز به انتشار  آییناین است که به موجب “ بورس”شده در  شرکت پذیرفته ز(   ناشر:

 باشد. می

تا در شود  انتخاب می“ ناشر”که از طرف “ بورس”شخصیت حقوقی مورد تایید  یا هربانك، مؤسسة بیمه،  ح(  امین:

نامه مقرر است، وظایف محوله را انجام دهد.  به ترتیبی که در این آیین“ اوراق مشارکت”دارندگان راستای حفظ منافع 

 باشند. واحدتوانند دارای شخصیت حقوقی  می“ ضامن”و “ امین”
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 ة اولیةنسبت به عرضشود تا  تعیین می“ ناشر”ه از طرف کای  شخصیت حقوقی عامل:  ط(

کسر  ،در سررسید“ اوراق مشارکت”الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلغ  پرداخت سود علی “بورس،” اوراق از طریق

ی توانند دارا می“ ناشر”و “ عامل”های مربوطه و سایر امور اجرایی مرتبط با انتشار اقدام کند.  و پرداخت مالیات

 باشند. واحدشخصیت حقوقی 

یا بخشی از این وجوه “ اوراق مشارکت”مبلغ الحساب، اصل  که بازپرداخت سود علی ای شخصیت حقوقی ی( ضامن:

با “ ضامن” کند. تضمین میمنتشر شده را که در عرضة عمومی به فروش نرسیده است، “ اوراق مشارکت”و خرید 

است که ضروری است در امیدنامه قید “ ناشر”به اختیار “ ضامن”شود. وجود  یتعیین م“ امین”یید أو ت“ ناشر”پیشنهاد 

 شود.

سنجی فنی، اقتصادی، و مالی  مؤسسات حسابرسی عضو جامعة حسابداران رسمی ایران که امكان :ك( حسابرس

الی طرح کار، نرخ بازده، و دیگر اطالعات م کند و گزارش پیشرفت  تأیید میرا “ طرح نوسازی و توسعة شرکت”

شرکت  “حسابرس”حال  تواند در عین رساند. حسابرس می می“ اوراق مشارکت”اطالع دارندگان   گذاری را به سرمایه

 هم باشد.“ ناشر”

پذیر را دنبال  های سرمایه داری و مدیریت شرکت گذاری که هدف بنگاه های سرمایه آن دسته از شرکت -2مادة 

اوراق ”م و سایر اوراق بهادار با هدف کسب سود اشتغال دارند، مجاز به انتشار کنند و صرفاً به خریدوفروش سها نمی

 باشند. نمی“ مشارکت

، و )در صورت وجود( ، حسابرسی، ضمانتعاملیتو امضای قراردادهای دریافت مجوز انتشار اوراق پس از  -9مادة 

)در صورت وجود( “ ضامن“ ”حسابرس،“ ”عامل،” “ناشر،”های مربوط، و انتشار اوراق و گردآوری وجوه،  امانت با طرف

، و نسبت پذیرفتهطور کامل   را بهمابین  و قراردادهای فینامه  آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آیین  کلیة “امین”و 

 باشند. ها متعهد می به اجرای آن

 “اوراق مشارکت”های  ویژگی -فصل دوم 
قسمتی از منابع مالی  امینو به منظور تنامه  آیینطبق مقررات این “ ،بورس”شده در  های پذیرفته شرکت -4 مادة

 .هستند“ بورس” از طریق  و عرضة آن“ اوراق مشارکت”مجاز به انتشار “ های نوسازی و توسعه شرکت طرح”مورد نیاز 

 کند. منتشر “طرح نوسازی و توسعه”را برای یك یا چند “ اوراق مشارکت”تواند  اوراق می“ ناشر” :تبصره

حاصل مجموعة منافع به نسبت قیمت اسمی و در طی مدت زمان مشارکت در “ اوراق مشارکت”دارندگان  -1مادة 

 های مربوط سهیم خواهند بود. از اجرای طرح

“ اوراق مشارکت”دهندة قدرالسهم دارندة آن در موضوع مشارکت است. با عرضه  هر ورقه مشارکت نشان -6مادة 

به وکالت از طرف خریداران “ امین،”با اجازه “ ناشر”شود.  میبرقرار و خریدار اوراق “ ناشر”بین رابطه وکیل و موکل 

تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خریدوفروش هرگونه کاال، خدمت و  اوراق می

 دوار  یار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشهبه اختبه مالكان جدید، دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق 

 و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است.“ ناشر”و این رابطه تا سررسید اوراق بین  کند، نمی

پذیر است. این اوراق بدون  امكان“بورس”فقط از طریق “ اوراق مشارکت”عرضة اولیه و دادوستد ثانویة  – 7مادة 

 یابند. تضمین دولت و بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران انتشار می
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% 01و حداقل “ هیئت پذیرش”در طرح باید به تشخیص “ ناشر” ةالشرک سهم - 8مادة 

 اشد.گذاری ریالی پروژه ب کل سرمایه

“ هیئت پذیرش”به تشخیص “ بورس”شده در  های پذیرفته قابل انتشار برای شرکت“ اوراق مشارکت”ارزش  -3مادة 

 شرکت مجاز است.هر % ارزش ویژة 11و حد اکثر تا 

( قانون در هر سال، در ابتدای هر سال توسط شورای 01میزان اوراق مشارکت قابل انتشار موضوع مادة ) -01مادة 

 گردد. اعالم می "بورس"عتبار تعیین و به پول و ا

به “ اوراق مشارکت”و سایر شرایط انتشار الحساب  علی، ارزش اسمی، نرخ سود انتشار تاریخ، مراحل -00مادة 

 شود. تعیین می و با حفظ شرایط رقابتی بازار سرمایه،“ بورس،”و با موافقت “ ناشر”پیشنهاد 

 .جایز نیست های مربوط در غیر اجرای طرح“ اوراق مشارکت” مصرف وجوه حاصل از واگذاری -02مادة 

ة تبدیل نحورا منتشر کند. “ ناشر”تبدیل به سهام همان شرکت  قابل“ اوراق مشارکت”تواند  می“ ناشر” -09مادة 

، قابل تبدیل به سهام“ اوراق مشارکت”در صورت انتشار خواهد شد.  مشخصورقة مشارکت به سهام در امیدنامه 

تبدیل، افزایش سرمایه و تبدیل، اختیار  قابل“ اوراق مشارکت”به میزان ترتیبی اتخاد کند که موظف است “ رناش”

 دردسترس باشد.

 به سهام باشد. قابل تبدیل تواند الحساب نیز می التفاوت سود قطعی و سود علی مابه تبصره:

قبول  های قابل گذاران، جزء هزینه سرمایه و سودهای پرداختی به“ اوراق مشارکت”های انتشار  هزینه -04مادة 

 است.“ ناشر”حساب مالیاتی برای 

 “ناشر”های  ویژگی -فصل سوم 
گذشته “ بورس”سال از تاریخ پذیرش شرکت در  دوانتشار اوراق مشارکت منوط به آن است که حداقل  – 01مادة 

 باشد.

سودآور بوده و به تشخیص “ اوراق مشارکت”نتشار دوره مالی پیش از تقاضای ا دودر حداقل شرکت باید  -06مادة 

 امكان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد.“ بورس”

باید به تصویب “ اوراق مشارکت”مالی پیش از تقاضای انتشار  ةدور دوهای مالی شرکت طی  صورت - 07مادة 

 .برسد“ بورس”های شرکت به تأیید  دهی و شفافیت حساب زارش، و سوابق گرسیده باشدآن شرکت جمع عمومی م

 “اوراق مشارکت”مراحل انتشار و پذیرش  -فصل چهارم 
همراه گزارش   را به“ بورس”های تهیه شده توسط  فرمباید  “اوراق مشارکت،”متقاضی انتشار  - 08مادة 

و اعالم “ حسابرس”تأیید شده از سوی  “های نوسازی و توسعة شرکت، طرح”سنجی فنی، اقتصادی و مالی  امكان

دهد. اسناد یادشده همراه با  تحویل “ بورس”به  “حسابرس”و “ امین”)در صورت وجود(، “ ضامن“ ”عامل،”قبولی 

 شود. ارسال می “پذیرش  هیئت”ماه برای  حداکثر ظرف یك“ بورس”اظهارنظر 

های الزم، باید ظرف حداکثر  ها و تحلیل با بررسی مدارك دریافتی، و انجام بررسی“ هیئت پذیرش” – 03مادة 

نماید؛ یا دالیل مستند عدم اعطای مجوز صدور را اعالم مجوز صدور را صادر “ بورس،”گزارش  دریافتماه پس از  یك

 .کند
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 “بورس”بازار ثانویه و وظایف  -فصل پنجم 

و و بررسی میزان و کیفیت وثایق  “طرح نوسازی و توسعه”با تحلیل وضعیت شرکت و “ شهیئت پذیر” -21مادة 

اطمینان حاصل “ اوراق مشارکت”بازپرداخت سود و اصل اجرای موفق طرح، حد ممكن از  تا“ ناشر،”های  تضمین

 خواهد کرد.

اگانه و تجهیز واحدهای موظف است با طراحی نظام معامالت مناسب، اختصاص تابلوهای جد“ بورس” – 20مادة 

 فراهم کند.ه روشی مناسب را بو تبدیل اوراق به سهام “ اوراق مشارکت”پذیرش و نظارت خود، امكان انجام معامالت 

 “ناشر”وظایف  -فصل ششم 

را در سررسیدهای مقرر تعهد کند و الحساب و قطعی  های علیموظف است بازپرداخت اصل و سود “ناشر” -22مادة 

در اختیار وی و در “ ضامن”متعلق به اوراق، در صورت وجود هایالزم را برای تضمین بازپرداخت اصل و سودوثایق 

 قرار دهد.“ امین”غیر این صورت در اختیار 

“ اوراق مشارکت،”وجوه الزم را جهت پرداخت سود و اصل تعهدات انجام شده، موظف است طبق “ ناشر” -29مادة 

قرار دهد. هرگونه تأخیر در تامین منابع فوق، “ عامل”در اختیار برای پرداخت امین نماید و تشده  تعییندر سررسیدهای 

 مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.

حسابرسی را موظف است قبل از عرضة اوراق، سیستم حسابداری استاندارد مورد تأیید سازمان “ ناشر” -24مادة 

 .ا نماید، مستقر و اجرخویشهای  طور جداگانه و مستقل از سایر عملیات و فعالیت به

)در صورت وجود( “ ضامن”و “ عامل” “حسابرس،“ ”امین،”انجام خدمات  ةالزحم موظف است حق“ ناشر” -21مادة 

 منعقدشده پرداخت نماید. هایترتیب مقرر در قرارداد را، به

های  ، در فرمحاوی گزارش وضعیت مالی و عملكرد اجرایی طرح را های اطالعیه موظف است“ ناشر” - 26مادة 

د و حداکثر هر شش کن تعیین می “بورس”در مقاطعی که رسد،  می “حسابرس”که به تأیید “ بورس”شده توسط  تعیین

اطالع   های کثیراالنتشار به روزنامهکند و همزمان از طریق سایت شرکت و یا از طریق تسلیم “ بورس”ماه یك بار، به 

 گذاران برساند. عموم سرمایه

نسبت به تهیه و تحویل امیدنامه مورد “ اوراق مشارکت،”موظف است پس از اخذ مجوز انتشار “ ناشر” – 27مادة 

 اقدام نماید.“ امین”و “ حسابرس“ ”بورس،”تایید 

اوراق ”اختیار تبدیل  از قبیلیا اعطای هرگونه امتیاز “ کتاوراق مشار”موظف است، برای انتشار “ ناشر” – 28مادة 

 مصوبه مجمع عمومی سهامداران را اخذ نماید. به سهام، “مشارکت

های حسابرسی سه دورة  حداقل گزارش“ بورس”منظور بررسی طرح از سوی  موظف است، به“ ناشر” – 23مادة 

 ارائه نماید.“ سبور”به را “ اوراق مشارکت”مالی پیش از تقاضای انتشار 

 “ضامن”وظایف  -فصل هفتم 

است که در عرضة عمومی به فروش نرفته است. الزام وی “ اوراق مشارکتی”ملزم به خرید “ ضامن” – 91مادة 

 درج شده است.“ ناشر”با “ ضامن”محدود به سقفی است که در قرارداد 
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“ عامل،”یا “ ناشر”در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسیدهای مقرر توسط  – 90مادة 

های نزد خود و براساس ترتیبات مقرر در قراردادهای  از محل وثایق و تضمین“ امین”مكلف است با نظارت “ ضامن”

 مابین اقدام به ایفای تعهدات نماید. فی

 .خواهد بود“ امین”وظیفة فوق بر عهدة “ ضامن”: در صورت عدم وجود هتبصر

 “امین”وظایف  -فصل هشتم 

تمدید مهلت در مدت مقرر و یا با دوبار “ بورس”ه از طریق منتشرشد“ اوراق مشارکت”در صورت فروش  -92مادة 

از سوی  “ناشر،” توسطشده  یآور ، مجوز برداشت وجوه جمعروز کاری است 21عرضه که در مجموع حداکثر به مدت 

 .صادر خواهد شد“ امین”

(، 92خریداری شده توسط عموم در مدت یاد شده مندرج در مادة )“ اوراق مشارکت”در صورتی که میزان  -99مادة 

موظف است تحت “ عامل”کمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد، “ ضامن،”به عالوة میزان خرید تعهد شده توسط 

 اقدام کند.“ اوراق مشارکت”روز کاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان  21حد اکثر طی “ ،امین”نظارت 

 است.“ امین”شود که تحت نظارت  کلیة وجوه در عرضة اولیه به حسابی واریز می -94 مادة

و “ ناشر”“ عامل،”و “ ناشر”پس از حصول اطمینان از وجود قرارداد بین  ،مكلف است“ امین” - 91مادة 

اوراق ”و اطمینان از رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر معامالت )در صورت وجود(  “ضامن”و “ ناشر”“ برس،حسا”

 اقدام کند.“ ناشر”نسبت به امضای قرارداد با “ مشارکت

 شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود.“ عامل”و “ ناشر”که  : درصورتی0تبصرة 

 شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد ضمانت نخواهد بود.“ ضامن”و “ امین”که  درصورتی :2تبصرة 

 “عامل”وظایف  -فصل نهم 

 قطعیالحساب و  کند و سودهای علی ارائه می“ بورس”را برای عرضة اولیه در “ اوراق مشارکت“ ”عامل،” -96مادة 

های مربوطه و  کسر و پرداخت مالیات کند. مقررات مربوط پرداخت می قوانین وشده را با رعایت  اوراق در مقاطع تعیین

های مربوط به انتشار را  است و حساب“ بورس”و “ ناشر”رابط بین “ عامل،”است.  “عامل”سایر امور اجرایی از وظایف 

 دهد. میشده انتشار  کند و در فواصل زمانی تعیین شكل مستقل نگاهداری می شده و به طبق استاندارد تعیین

 وظایف حسابرس -فصل دهم 

 برسد. “برساحس”یید أباید به ت “طرح نوسازی و توسعة شرکت،”سنجی فنی، اقتصادی و مالی  امكان -97 مادة

کار، نرخ بازده  گزارش پیشرفت، های مالی طرح های مستقل و صورت موظف است به حساب “حسابرس” – 98مادة 

ای از اظهارنظر خود را  ها اظهارنظر کند و نسخه گذاری رسیدگی و نسبت به آن سرمایهو دیگر اطالعات مالی طرح 

 ارسال کند.“ بورس”و “ امین”برای 

هرگونه تخلف، از جمله مصرف وجوه حاصل از واگذاری  ةدر صورت مشاهد موظف است “حسابرس” – 93مادة 

 برساند.“ بورس”و “ امین”رد خالف را به اطالع گذاری، موا در امور غیرمرتبط با طرح سرمایه“ اوراق مشارکت”

( قانون یادشده را 01سازمان بورس اوراق بهادار مكلف است در پایان هر سال گزارش عملكرد مادة ) – 41مادة 

 برای اطالع عموم منتشر نماید.
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مجلس شـورای   91/6/0916قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت )مصوب  -2

 اسالمی(

 

های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه ساالنة کل کشور  مشارکت عموم در اجرای طرحمنظور  به .0مادة 

هـا و   هـا و مؤسسـه   هـای دولتـی و شـهرداری    های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شـرکت  و طرح

چنـین   هـای مـذکور و هـم    هـای وابسـته بـه دسـتگاه     المنفعه و شرکت های عام نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسه

شود طبق مقررات این قـانون، قسـمتی از    های تعاونی تولیدی اجازه داده می های سهامی عام وخاص و شرکت شرکت

های مذکور شامل منابع مالی الزم برای تهیة مواد اولیـة مـورد نیـاز واحـدهای      منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح

 عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند.  تولیدی را از طریق انتشار و عرضة

 "طـرح انتفـاعی  "های عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریـف قـانونی    تبصره: تشخیص انتفاعی بودن طرح

عهدة هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانك مرکـزی جمهـوری    به

های عمرانی لوایح بودجـة سـاالنة کـل کشـور بـا عالمـت        ها در پیوست طرح این قبیل طرح باشد. اسالمی ایران می

 مشخص درج خواهد شد. 

موجب این قانون به قیمت اسـمی مشـخص بـرای     نامی است که به اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی .2مادة 

( را دارند واگذار 0های موضوع مادة ) اجرای طرح گذارانی که قصد مشارکت در شود و به سرمایه مدت معین منتشر می

گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصـل از اجـرای طـرح مربـوط      می

 باشد.  شریك خواهند بود. خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می

های عمرانـی   مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح انتشار اوراق .9مادة 

شود مجـاز خواهـد بـود.     بینی می ( به میزانی که در قوانین بودجة ساالنة کل کشور پیش0انتفاعی دولت موضوع مادة)

وسط وزارت امور اقتصادی و دارایـی  الحساب و سود تحقق یافتة این قبیل اوراق ت تضمین بازپرداخت اصل و سود علی

های خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به همین منظور در قوانین بودجـة سـاالنة کـل     از محل اعتبارات ردیف

 شود به عمل خواهد آمد.  بینی می کشور پیش

انتفاعی دولت منـدرج در  های عمرانی  منظور تأمین منابع مالی الزم برای اجرای طرح تبصره: انتشار اوراق مشارکت به

باشند، نیز مشمول حكـم ایـن    ها می های دولتی ویا شهرداری ها شرکت قوانین بودجة ساالنة کل کشور که مجری آن

 باشد. ماده می

های مشمول این قانون به استثنای طرح عمرانی انتفاعی دولـت   بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران، طرح .4مادة 

( 0های غیردولتی موضوع مـادة )  ها و شرکت ها و مؤسسه های دولتی، شهرداری توسط شرکت (، را که9موضوع مادة )

که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارایـة تضـمین    شود، بررسی نموده و در صورتی ارایه می

به میزان الزم صـادر خواهـد    کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی به بانك عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت را

 کرد.

مرکزی جمهوری اسالمی   های دولتی قبل از ارایه به بانك درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت :0تبصرة 

 های مربوطه رسیده باشد. ایران، باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شرکت
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های موضـوع ایـن    حداکثر میزان )سقف( اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح :2تبصرة 

 گردد.  های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعالم می ماده در هر سال با توجه به سیاست

از متقاضـیان   های موضوع این ماده در مورد هر یك میزان )سقف( اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح :9تبصرة 

 ها( باشد.  ها منهای مجموع بدهی های وی )مجموع دارایی باید متناسب با خالص دارایی

(، در صـورت انتشـار   0های غیردولتی موضـوع مـادة )   ها و شرکت ها و مؤسسه های دولتی، شهرداری شرکت .1مادة 

ر در اوراق مـذکور، تعهـد و تضـمین    اند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسـیدهای مقـر   اوراق مشارکت مكلف

نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانك عامل مكلف است از محل تضمین مذکور در 

 ( رأساً اقدام نماید.4مادة )

 باشد.  شود مجاز می الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می پرداخت سود علی تبصره:

توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند.  ای سهامی عام میه شرکت .6مادة 

 نامة اجرایی این قانون خواهد بود.  شرایط و نحوة تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین

ع به نرخ پـن  درصـد   مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطو.7مادة 

کننـدگان   گیرد. پرداخـت  گونه مالیات دیگری تعلق نمی باشد و به سود اوراق مشارکت و معامالت اوراق مذکور هیچ می

اند، در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور  الحساب و قطعی مكلف سود اوراق مشارکت اعم از علی

شـود، واریـز و    داری کل تعیین می پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانهروز از تاریخ  01کسر و ظرف مدت 

روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزة مالیاتی مربوط تسـلیم   91رسید آن را ظرف

قـررات مـتن مـادة    کنندگان سود اوراق مشارکت، در صورت تخلف از انجام تكالیف مذکور مشـمول م  نمایند. پرداخت

 ، خواهند بود. 0966های مستقیم مصوب اسفند ماه  ( قانون مالیات033)

تبصره: پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده 

 اشد.ب های منتشرکنندة اوراق مذکور می است با نرخ مقرر در این ماده برعهدة دستگاه

( این قانون به سهامی عام 0های مذکور در مادة ) های سهامی خاص وابسته به دستگاه که شرکت در صورتی .8مادة 

 باشند.  های مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار می تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشارکت شرکت

 043قابل قبول در حساب مالیاتی موضـوع مـادة    های سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه .3مادة 

 گردد.  های مستقیم محسوب می قانون مالیات

های مربوط، در حكم تصرف غیرقانونی  مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح .01مادة 

 در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد. 

های ذیل مـواد مـذکور شـامل اوراق     ( این قانون و تبصره02( و )01(، )3(، )3(، )1(، )0(، )2مقررات مواد ) .00مادة 

 گردد.  اند نیز می مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده

های بازنشستگی و عناوین مشابه از جملـه صـندوق بازنشسـتگی مشـمول قـانون اسـتخدام        کلیة صندوق .02مادة 

های  ها، مؤسسات دولتی و شرکت خانه ازمان تأمین اجتماعی و کلیة وزارتنیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و س

ها مستلزم ذکر  ها و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آن دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکت

عنوان  که به هر ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را  ها و مؤسسات وابسته به شهرداری نام است و شهرداری
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نماینـد بـه    های مربوط وارد و ثبت مـی  انداز دریافت و یا در حساب برای بازنشستگی یا پس

هـای تعـاونی و بخـش خصوصـی مجازنـد       چنین کلیة شـرکت  اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. هم

 0شود به اوراق مزبور تبدیل نمایند. یها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیئت وزیران تعیین م درصدی از سپرده

از شمول حكم ایـن   -26/00/0916مصوب  -انداز کارکنان دولت وجوه موضوع قانون تشكیل حساب پس :0تبصرة 

 باشد.  ماده مستثنی می

نامة اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایـران و   آیین :2تبصرة 

 رسد. ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می مان مدیریت و برنامهساز

های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شـرایط و   نامة اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرح آیین .09مادة 

سـهامی   هـای  میزان و نحوة انتشار و عرضة اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکت

چنین نحوة اعمال نظارت براجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشـترك وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی،      عام و هم

سازمان برنامه و بودجه و بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به 

 تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. 

اند، گزارشی متضمن میزان و  ر اقتصادی و دارایی و بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران مكلفوزارت امو .04مادة 

انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه با اظهار نظر درخصوص آثار اقتصادی انتشـار اوراق مـذکور بـرای    

محاسـبات و بودجـة مجلـس شـورای      های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان اطالع کمیسیون

 اسالمی ارسال نمایند. 

مجلـس   0916ام شـهریورماه   شنبه مورخ سـی  ماده و هفت تبصره، در جلسة علنی روز یك 09قانون فوق مشتمل بر 

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 2/1/0916شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

  

                                                 

 7/11/1771الحاقي براساس مصوبه مورخ  -1
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ــارکت     -9 ــار اوراق مش ــوه انتش ــانون نح ــی ق ــه اجرای ــین نام ــوب آی )مص

 (هیأت وزیران03/0/0911

 

 نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است:  در این آیین :0ماده 

 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت. قانون: 

 انتفاعی. -های عمرانی طرح طرح:

های جاری و استهالك، سرمایه  برداری عالوه بر تأمین هزینه منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع بهره دولت: 

 سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید. 

 قویم به پول باشد. برداری طرح قابل فروش و قابل ت های ناشی از بهره نحوی که فایده منظور از انتفاع، انتفاع مالی است، به

نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران به قیمت  اوراق بهادار بانام یا بی مشارکت: اوراق

انتفاعی دولت مندرج در قوانین  -های عمرانی اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح

های سودآور تولیدی، ساختمانی و   شور یا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تكمیل و توسعه طرحبودجه ساالنه ک

ها و  های دولتی، شهرداری خدماتی شامل منابع مالی الزم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکت

های  های مذکور، شرکت های وابسته به دستگاه المنفعه و شرکت ممؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عا

های یاد  گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح شود و سرمایه های تعاونی تولید منتشر می سهامی عام و خاص و شرکت

 گردد.  شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می

های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام  اوراقی است که توسط شرکت اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام:

 شود.  های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می سایر شرکت

های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی یا زمان  اوراقی است که توسط شرکت اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام:

 گردد.  های موضوع طرح اوراق مشارکت، تبدیل می رمایه به سهام شرکتتحقق افزایش س

 ( قانون، اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارد. 0دستگاه دولتی یا غیردولتی است که به موجب ماده ) ناشر:

رداخت اصل مبلغ الحساب و قطعی، بازپ بانكی است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای فروش، پرداخت سود علی عامل:

( قانون و انجام سایر امور مرتبط، 1اوراق مشارکت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده )

 ورزد.  طبق قرارداد عاملیت مبادرت می

رندگان اوراق مشارکت منظور حفظ منافع دا شود و به شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف بانك مرکزی انتخاب می امین:

های مالی و  ها و صورت داری حساب و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگه

های  نماید. وظایف امین در مورد طرح عملكرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسیدگی و اظهارنظر می

مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.انتفاعی دولت به  -عمرانی
2

[1] 

                                                 
نام مسئولیتی که حسابرس  : مسئولیت امین به ترتیب مقرر در این آیین29/1/0913الحاقی مصوب - [1]2

 باشد. ها بر عهده دارد نبوده و جایگزین آن نمی شرکت
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 بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران. بانك مرکزی:

هیئتی است مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانك مرکزی که  هیئت تشخیص:

 دهد.  های عمرانی دولت را مورد تأیید قرار می انتفاعی بودن طرح

های  دارندگان اوراق مشارکت که به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در نتیجه مالی حاصل از اجرای طرح :2ماده 

 مربوط سهیم خواهند بود. 

دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است. با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل وموکل  هر ورقه مشارکت نشان :9ماده 

تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از  به وکالت از طرف خریداران اوراق می« ناشر»شود.  و خریدار اوراق محقق می« ناشر»بین 

فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کاال، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به اختیار 

 نماید و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است.  نمیتفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد 

های مربوط، در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه و  مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح :4ماده 

 اموال عمومی محسوب خواهد شد. 

های مشمول قانون که از طرف مقتضیان با  اقتصادی و مالی طرح -ش توجیهی فنیبانك مرکزی در صورت تأیید گزار :1ماده 

شود، با در نظر داشتن شرایط انتشار اوراق مشارکت، مجوز الزم را ظرف مدت یك ماه از تاریخ دریافت گزارش  تأیید عامل ارایه می

 نماید. نامه صادر می در چارچوب این آیین

های غیردولتی مذکور باید قبل از ارسال به بانك مرکزی مورد بررسی و  صادی و مالی طرحاقت -: گزارش توجیهی فنی0تبصره

 تأیید عامل قرار گیرد. مدت رسیدگی بانك عامل حداکثر یك ماه خواهد بود.

 نامه عمل خواهد شد. ( این آیین1انتفاعی دولت، مطابق ماده ) -های عمرانی : در مورد طرح2تبصره

( قانون در هر سال با توجه به 4های موضوع ماده ) ان )سقف( اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرححداکثر میز :6ماده  

 گردد.  های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعالم می سیاست

بودجه ارایه شود. سازمان  انتفاعی دولت باید به سازمان برنامه و -های عمرانی اقتصادی و مالی طرح -گزارش توجیه فنی :7ماده 

های عمرانی  برنامه و بودجه گزارش مزبور را همراه با نظرات کارشناسی خود ظرف یك ماه در هیئت تشخیص انتفاعی بودن طرح

نامه مطرح و هیئت تشخیص حداکثر ظرف یك ماه نظر قطعی خود را در مورد انتفاعی  ( این آیین0انتفاعی دولت مذکور در ماده ) -

انتفاعی دولتی که به تأیید  -های عمرانی نماید. طرح  های اجرایی اعالم می از طریق سازمان برنامه و بودجه به دستگاهبودن 

هیئت تشخیص رسیده باشد توسط سازمان برنامه و بودجه در الیحه بودجه سال آینده با عالمت مشخص درج خواهد شد. تضمین 

 ( قانون خواهد بود. 9خصیص یافته اوراق مشارکت عمرانی دولت طبق ماده )الحساب و سود ت بازپرداخت اصل و سود علی

الشرکه ناشر در هر طرح )اعم از آورده نقدی و غیرنقدی( و میزان )سقف فردی( اوراق مشارکت قابل انتشار  حداقل سهم :8ماده 

ا رعایت وضعیت مالی و اعتباری ناشر انتفاعی دولت( ب -های عمرانی های موضوع اوراق مشارکت )به استثنای طرح برای طرح

 شود. توسط بانك مرکزی تعیین می

تاریخ، شرایط و مراحل انتشار و عرضه اوراق به پیشنهاد ناشر و با موافقت بانك مرکزی، با توجه به شرایط بازار سرمایه  :3ماده  

 پذیر است.  شود. تمدید مهلت عرضه با تأیید بانك مرکزی امكان تعیین می

های جمعی به اطالع عموم برساند. متن  ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت باید مراتب را از طریق رسانه :01ماده 

 اطالعیه انتشار باید قبالً به تأیید عامل برسد. 
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در صورت فروش صددرصد اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مقرر، بانك مرکزی  :00ماده 

وری شده را به ناشر خواهد داد. در صورت عدم فروش صددرصد اوراق مشارکت منتشر شده در مدت آ اجازه برداشت از وجوه جمع

مذکور بانك مرکزی باید از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر چگونگی تأمین کسری منابع مورد نیاز طرح را توسط ناشر 

ر، بانك مرکزی دستور انتظار اطالعیه مربوط به استرداد تعیین نماید. در صورت عدم تأمین کسری منابع توسط ناشر طی مهلت مقر

عهده ناشر  های مالی ناشی از این امر بر وجوه دارندگان اوراق مشارکت را حداکثر ظرف یك هفته به عامل خواهد داد. هزینه

 خواهد بود.

، به تشخیص خود، ناشر را ملزم منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل اوراق مشارکت در سررسید بانك مرکزی به :02ماده 

 نماید.  های الزم نزد عامل می به تأمین تضمین

اجرای طرح توسط امین طرح ظرف پن  ماه پس از  میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه :09ماده 

 سررسید نهایی محاسبه و به تأیید بانك مرکزی خواهد رسید. 

الزحمه خدمات مربوط و ترتیب پرداخت آن را طی قرارداد منعقد  بانك مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حق :04ماده 

 نماید. شده با وی تعیین می

ناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق، تعهد کند و وثایق الزم را برای  :01ماده 

ل و سود متعلق به اوراق توسط عامل، در اختیار عامل قرار دهد. در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسیدهای تضمین بازپرداخت اص

التفاوت سودهای قطعی و سودهای  مقرر، عامل مكلف است از محل تضمین مذکور رأساً اقدام نماید. مهلت پرداخت مابه

 س از سررسید نهایی اوراق، خواهد بود.الحساب پرداخت شده برحسب انواع اوراق حداکثر شش ماه پ علی

ناشر موظف است طبق اعالم عامل وجوه الزم را جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشارکت، در سررسیدهای مربوط  :06ماده 

ن مقرر التزام تأخیر تأمین منابع به میزا تأمین و در اختیار عامل قرار دهد. هرگونه تأخیر در تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه

 در قرارداد عاملیت خواهد شد. 

هنگام فروش اوراق، پذیرفته و آن تعهدات، مورد تأیید بانك مرکزی نیز   ناشر موظف به انجام سایر تعهداتی است که به :07ماده 

 قرار گرفته است. 

اوراق مشارکت و تخفیفات فروش اعطای هرگونه امتیازی به دارندگان اوراق مشارکت از جمله، اختیار تعویض یا تبدیل  :08ماده 

 منوط به موافقت بانك مرکزی و اخذ تضمینات الزم توسط عامل است.

گردد و تأخیر در اعطای آن مشمول  آید که باید به موقع ایفا  گونه امتیازات از جمله تعهداتی به حساب می اعطای این تبصره:

 خسارت ناشی از تأخیر زمانی و افزایش قیمت خواهد بود. 

گیرد(  چه اوراق عالوه بر سازمان بورس اوراق بهادار )که با مجوز سازمان بورس صورت می ناشر موظف است، چنان :03اده م

توسط عامل نیز قابل معامله و قابل بازخرید قبل از سررسید باشد، وجوه الزم را جهت بازخرید اوراق، طبق قرارداد عاملیت در اختیار 

 عامل قرار دهد. 

انجام خدمات امین را، به ترتیب مقرر در قرارداد منعقد شده بین بانك مرکزی و امین   الزحمه ناشر موظف است حق :21ماده 

پرداخت نماید و بالفاصله پس از فروش اوراق، سیستم حسابداری مطابق با استانداردهای مورد قبول سازمان حسابرسی را در مورد 

 های خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد.  سایر عملیات و فعالیت طور جداگانه و خارج از طرح مورد نظر به

 انتفاعی دولت از مفاد این ماده مستثنی است.  -های عمرانی امین طرح تبصره:
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حاوی گزارش وضعیت مالی و عملكرد اجرایی طرح را همراه  ناشر موظف است، اطالعیه :20ماده 

یه از بانك مرکزی، حداقل هر شش ماه یا در مقاطعی که توسط بانك مرکزی اظهارنظر امین، پس از کسب مجوز انتشار اطالع

 های کثیراالنتشار منتشر نماید.  گردد، از طریق یكی از روزنامه تعیین می

های مالی طرح رسیدگی و اظهارنظر نماید  ها و صورت داری حساب امین موظف است، نسبت به مصرف وجوه، نگه :22ماده 

 بار، به بانك مرکزی ارایه دهد.  را حداکثر هر شش ماه یك های مربوط و گزارش

چنین انطباق معامالت انجام شده با  امین مكلف است، نسبت به مقررات و ضوابط حاکم بر معامالت ناشر در طرح هم :29ماده 

قرارداد منعقد شده با موجب  چنین امین مكلف است ظرف مدتی که به ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی و اظهارنظر نماید. هم

 های حسابداری ناشر در طرح رسیدگی و اظهارنظر نماید.  شود، نسبت به کفایت روش بانك مرکزی تعیین می

الحساب اوراق را پس از کسر مالیات در مقاطع تعیین شده  عامل، اوراق مشارکت را برای فروش عرضه و سود علی :24ماده 

 نماید.  پرداخت می

 نماید.  نامه بازپرداخت می ( این آیین00اصل مبلغ اوراق را در سررسید با رعایت ماده )عامل،  :21ماده 

 نماید.  عامل، سود قطعی اوراق مشارکت را پس از کسر مالیات و تأیید بانك مرکزی پرداخت می :26ماده 

نامه توسط وزارت امور  الغ این آیین( قانون، حداکثر سه ماه پس از اب1چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ) :27ماده 

 شود.  اقتصادی و دارایی و بانك مرکزی تعیین می

های سهامی عام شرکت :28ماده 
9

پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با تأیید قبلی سازمان مذکور و رعایت ضوابط  [2]

 توانند اوراق مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام منتشر نمایند.  مربوط می

های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد.  اوراق مشارکت ممكن است، قابل تعویض با سهام سایر شرکت :23ماده 

های مذکور را تا سررسید  در این صورت ناشر موظف است، حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکت

 داری نماید. نهایی اوراق مشارکت نگه

العاده  اوراق مشارکت ممكن است، قابل تبدیل به سهام شرکت )سهامی عام( باشد. در این صورت مجمع عمومی فوق :91ماده 

دهد و شرایط و مهلتی را  میبنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را 

گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند، تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به  که طی آن دارندگان این

 هیئت مدیره خواهد داد. 

  تواند قابل تعویض یا تبدیل به سهام باشد. الحساب می التفاوت سود قطعی و سود علی مابه تبصره:

العاده شرکت  حق تقدم سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تبدیل با اوراق مشارکت با تصویب مجمع عمومی فوق :90ماده 

 منتفی خواهد بود. 

شرایط مشارکت و ترتیب تعویض و تبدیل ورقه مشارکت، به سهام باید در ورقه مشارکت قید شود. تبدیل و تعویض ورقه  :92ماده 

 مشارکت است.  مشارکت به سهم منوط به درخواست دارنده ورقه

                                                 
پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با »هیئت وزیران عبارت  09/1/13مورخ   به موجب مصوبه - [2]9

 حذف شد.« تأیید قبلی سازمان مذکور
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( هیئت مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان 91در مورد ماده ) :99ماده 

هلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکتی که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است، سرمایه ماده در پایان م

ها سهام جدید صادر خواهد کرد و به دارندگان اوراق مذکور  شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت

 اند سهم خواهد داد.  تسلیم کردهمعادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت 

( تا سررسید نهایی اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق 91از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ) :94ماده 

تواند اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند، یا نسبت به کاهش یا افزایش  مشارکت، شرکت نمی

ه اقدام نماید یا سرمایه خود را مستهلك سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد، یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در سرمای

های وارد شده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهامی یا  نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان

گردد،  دارند نیز می امل سهامی که دارندگان اوراق مشارکت در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میتقلیل تعداد سهام بشود، ش

 شوند.  گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مذکور، سهامدار شرکت محسوب می این

یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع  ( تا سررسید نهایی اوراق مشارکت91از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ) :91ماده 

طور کلی دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به  اوراق مشارکت، صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته سرمایه و به

که حقوق دارندگان اوراق مشارکت که  سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن

منظور  شوند حفظ شود. به کنند به نسبت سهامی که در نتیجه تبدیل مالك می تعاقباً اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل میم

کنند بتوانند به نسبت  فوق شرکت باید تدابیر الزم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق که متعاقباً اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می

 ق مالی مذکور را استیفا نمایند. و تحت همان شرایط حقو

 تواند داور تعیین نمود.  در قراردادهای مشارکت در صورت توافق طرفین می :96ماده 

اند، اوراق  های اجرایی موظف ها و سایر دستگاه های دولتی، شهرداری ها، مؤسسات و شرکت خانه وزارت :97ماده 

 های معامله در قراردادهای مربوط بپذیرند.  طرفعنوان وثیقه  نامه را به مشارکت موضوع این آیین

  عنوان امین طرح به دریافت مجوز انتشار اوراق از سوی ناشر، قبولی عاملیت توسط عامل و انعقاد قرارداد حسابرسی به :98ماده 

 نامه و دستورالعمل اجرایی آن است. منزله قبول کلیه آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آیین
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 )مصـوب دستورالعمل پذیرش و عرضة اوراق بهادار در فرابـورس ایـران    -4

 (هیأت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار20/0/0933

 

قانون بازار اوراق بهادار و مفاد دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای  1مادة  2بند این دستورالعمل، در اجرای 

به تصویب  20/0/33تبصره به پیشنهاد هیئت مدیرة شرکت فرابورس ایران، در تاریخ  21ماده و  03ر عالی بورس و اوراق بهادار، د

 شرح زیر اصالح شد. به 24/2/0931و در تاریخ  هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید

 

 کلیات ا فصل اول

 بخش اول: تعاریف

قـانون بـازار اوراق بهـادار، اساسـنامة فرابـورس ایـران و        تعریف شده در مادة یكهای  اصطالحات و واژه (0مادة )

دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عـالی بـورس و اوراق بهـادار بـا همـان تعـاریف در ایـن        

 شوند: اند. سایر اصطالحات به شرح زیر تعریف می کار رفته دستورالعمل به

شـدن   آن با شرایط مندرج در ایـن دسـتورالعمل جهـت فـراهم     پذیرش: تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر .1

 امكان معاملة این اوراق در فرابورس،

 نماید، متقاضی پذیرش: شخص حقوقی است که تقاضای پذیرش اوراق بهادار را به فرابورس ارائه می .2

 متقاضی عرضه: شخص حقوقی یا حقیقی اسـت کـه تقاضـای عرضـة اوراق بهـادار را بـه فرابـورس ارائـه         .3

 نماید، می

در بازارهای  های فرابورس: سندی است که به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل معامله فهرست نرخ .4

اول، دوم و بازار ابزارهای نوین مالی، معامالت انجام شده اوراق بهادار پذیرفته شده و قیمت آنها به تفكیك 

 ،رسد هر بازار، توسط فرابورس تنظیم و به اطالع عموم می

فهرست اوراق بهادار بازار پایه: سندی است که به منظور اعالم اوراق بهادار قابل نقل و انتقال در بازار پایه،  .5

 رسد،  توسط فرابورس تنظیم و اطالع عموم می

فهرست عرضة اوراق بهادار: سندی است که به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابـل عرضـه در بـازار     .6

 ،رسد ه روی این اوراق و قیمت آنها، توسط فرابورس تنظیم و به اطالع عموم میسوم، معامالت انجام شد

بورس، ناشـی از نقـض   فراهای  تعلیق پذیرش: توقف موقت معامالت اوراق بهادار درج شده در فهرست نرخ .7

 مفاد این دستورالعمل،

  ،   بورسفراهای  لغو پذیرش: حذف قطعی اوراق بهادار پذیرفته شده از فهرست نرخ .8

 تعلیق عرضه: توقف موقت عرضة اوراق بهادار در فرابورس،  .9

 لغو عرضه: حذف اوراق بهادار قابل عرضه از فهرست عرضة اوراق بهادار، .11

 گردد، این دستورالعمل تشكیل می 2هیئت پذیرش: هیئتی است که به شرح مادة  .11
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مشاور پذیرش: شخص حقوقی است که  براساس ضوابط مصوب سازمان به  .12

بط اصلی متقاضی پذیرش و فرابورس، تمام یا بخشـی از وظـایف متقاضـی پـذیرش را در فرآینـد      عنوان را

 ،دهد پذیرش به نمایندگی از طرف وی انجام می

امیدنامه: مجموعة اطالعاتی است که متقاضی پذیرش ملزم است در اختیار فرابورس قـرار دهـد تـا در     .13

سـایت رسـمی   از طریـق  بـورس، جهـت اطـالع عمـوم     فراهای  زمان درج نام اوراق بهادار در فهرست نرخ

 ،رسد گردد. فرم نمونة امیدنامه به تصویب هیئت مدیرة فرابورس میمنتشر فرابورس 

بیانیة عرضه: مجموعه اطالعاتی است که متقاضی عرضه ملزم است در اختیار فرابورس قرار دهد تا در  .14

از طریق سایت رسمی فرابورس منتشر گردد. فرم زمان عرضة اوراق بهادار در بازار سوم، جهت اطالع عموم 

 رسد. نمونة بیانیة عرضه به تصویب هیئت مدیرة فرابورس می

مـاه   قانون برنامة پنجم: منظور قانون برنامة پن  سالة پنجم توسعة جمهوری اسالمی ایران، مصوب دی .15

 باشد.  مجلس شورای اسالمی می 0933

قانون برنامة پنجم، ملزم به  33ناشرانی است که به موجب مادة بیانیة نقل و انتقال: مجموعه اطالعات  .16

باشند. این ناشـران ملـزم بـه ارائـة اطلالعـات مزبـور        نقل و انتقال اوراق بهادار خود از طریق فرابورس می

 باشند. های نمونة مصوب هیئت مدیرة فرابورس می براساس فرم

 

 بخش دوم: هیئت پذیرش

که به منظور اخذ تصمیم نسبت به پذیرش اوراق بهادار در فرابورس و همچنین هیئت پذیرش، هیئتی است  (2مادة )

 باشد: هیئت دارای پن  عضو و یك دبیر به شرح زیر میشود. این  تعلیق یا حذف آنها، تشكیل می

 رییس هیئت مدیرة سازمان یا یك نفر از اعضای هیئت مدیرة سازمان به نمایندگی وی، .0

 یس هیئت مدیرة فرابورس یا یك نفر از اعضای هیئت مدیرة فرابورس به نمایندگی وی،ری .2

یك نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت به پیشنهاد هیئت مدیرة کـانون کـارگزاران    .9

 بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیرة سازمان،

 به صنعت به انتخاب هیئت مدیرة سازمان، یك نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا .4

 یك نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت به انتخاب هیئت مدیرة فرابورس، .0

مدیرعامل فرابورس، یا یكی از مدیران فرابورس به نمایندگی وی به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حـق   .6

 رأی.

 ایندة وی، رییس هیئت پذیرش خواهد بود. رییس هیئت مدیرة سازمان یا نم (0تبصرة )

باشد. انتخاب ایـن   سال می 2این ماده در هر دوره  0تا  9مدت عضویت اشخاص بندهای  (2تبصرة )

 دورة متوالی بالمانع است. 9اشخاص تا حداکثر 

این ماده، پیش از پایان دورة تصدی به تشـخیص مقـام    0و  4اشخاص موضوع بندهای  (9تبصرة )

این ماده پیش از پایـان دورة تصـدی، بنـا بـه تشـخیص مقـام        9کننده و شخص موضوع بند انتخاب 

 این ماده قابل تغییر خواهند بود. 9پیشنهاد کننده یا سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در بند 
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توانـد در صـورت لـزوم از سـایر کارشناسـان و       دبیر هیئت پذیرش می( 4تبصرة )

اشخاص در جلسـات مزبـور   برای حضور در جلسات خود دعوت کند. این  همچنین نمایندگان متقاضیان

 حق رأی نخواهند داشت.
 

هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، که رییس سازمان یا نمایندة وی یكی از آنهاست رسمیت جلسات ( 9مادة )

وی باشد، معتبر ن یا نمایندة هیئت با رأی موافق حداقل سه عضو که یكی از آنها باید رییس سازمایابد. تصمیمات  می

 خواهد بود.

 

 فصل دوم ا شرایط پذیرش و عرضة اوراق بهادار

 بخش اول: بازارها 

 پن  بازار به شرح زیر است:  فرابورس ایران دارای  (4مادة )

 بازار اول  .0

 بازار دوم  .2

 بازار سوم  .9

 بازار  ابزارهای نوین مالی .4

 بازار پایه .0

سهامی عام صرفاً در بازارهای اول و دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار صرفاً های  پذیرش سهام شرکت تبصره:

پذیرش در صورت دارا بودن شرایط پذیرش، باید تقاضای پذیرد. متقاضی  در بازار ابزارهای نوین مالی صورت می

 پذیرش خود را در یكی از این بازارها به فرابورس ارائه نماید.

 

 در بازار اولبخش دوم: شرایط پذیرش سهام 

 باشد: قابل پذیرش می در بازار اول های زیر با ویژگیهای سهامی عام  سهام شرکت (1مادة )

 های سهام الف ا ویژگی

 نزد سازمان ثبت شده باشد. .0

 با نام باشد، .2

 عادی باشد )فاقد امتیاز باشد(، .9

 محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد، .4

 بهای اسمی آن تماماً پرداخت شده باشد.  .0

 های ناشر ب ا ویژگی

 نزد سازمان ثبت شده باشد. .0

 نفر باشد. 211شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل  درصد از سهام ثبت 01حداقل  .2

 برداری عملیات یا ارائة خدمات آن گذشته باشد، حداقل  دو سال از زمان بهره .9
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 دة آن حداقل ده میلیارد ریال باشد،آخرین سرمایة ثبت ش .4

 زیان انباشته نداشته باشد، .0

های مالی آن، عدم  گزارش حسابرس برای آخرین دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورت .6

 ،اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد

حسابداری بهای مطابق اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطالعات حسابداری )از جمله حسابداری مالی و  .1

تمام شده( مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطالعات 

 برخوردار باشد،

 انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت در دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش سودآور بوده و همچنین چشم .3

 صنعت مربوطه وجود داشته باشد، و شرکت

های آن  ، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییحسابرسی شدهساالنة های مالی  آخرین صورتبراساس  .3

 ،درصد باشد 00حداقل 

 های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد، دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت .01

شگری مالی و های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزار آخرین صورت .00

های اجرایی ابالغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنین در زمان ارائة  ها و دستورالعمل نامه آیین

سال مالی قبل از ارائة درخواست، حسابرس شرکت باید از میان  دوره/ درخواست پذیرش و آخرین

 ،حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد

ل آن دارای سابقه محكومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و اعضای هیئت مدیره و مدیرعام .02

 ای نباشند.  یا سوء شهرت حرفه مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار

مطابق  ،تواند پذیرش سهام را منوط به انعقاد قرارداد بازارگردانی هیئت پذیرش حسب مورد می تبصره:

  یئت مدیرة سازمان، نماید.مصوب ه دستورالعمل فعالیت بازارگردانی

 

 بخش سوم: شرایط پذیرش سهام در بازار دوم

 باشد: می قابل پذیرش در بازار دوم فرابورس های زیر با ویژگیهای سهامی عام  سهام شرکت (6مادة ) 

 های سهام الف ا ویژگی

 نزد سازمان ثبت شده باشد، .0

 با نام باشد، .2

 آن وجود نداشته باشد.محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال  .9

 بهای اسمی آن تماماً پرداخت شده باشد. .4

 های ناشر ب ا ویژگی

 نزد سازمان ثبت شده باشد، .0

 سال از تأسیس آن گذشته باشد، حداقل یك .2

 شده آن شناور  باشد، درصد از سهام ثبت 0حداقل  .9



 

 

 28از  19صفحه   

 

 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

 آخرین سرمایة ثبت شدة آن حداقل یك میلیارد ریال باشد، .4

الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت باشد، به تشخیص  040ول مادة در صورتی که شرکت مشم .0

 هیئت پذیرش از برنامة عملیاتی مناسبی برای خروج از شمول مادة یادشده برخوردار باشد.

 های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد، دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت .6

بق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و های مالی آن باید مطا آخرین صورت .1

 های اجرایی ابالغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد.  ها و دستورالعمل نامه آیین

در صورتی که حسابرس شرکت از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب نشده باشد، باید در اولین  .3

، حسابرس خود را از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب مجمع عمومی بعد از ثبت نزد سازمان

 نماید.

« عدم اظهار نظر»یا « مردود»های مالی حسابرسی شده،  اظهار نظر حسابرس در خصوص آخرین صورت .3

 نباشد.  

طبق قوانین  اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دارای سابقه محكومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر .01

 ای نباشند. مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفهو 

مطابق اظهارنظر حسابرس، از سیستم اطالعات حسابداری )از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام  .00

شده( مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطالعات برخوردار 

 باشد.

 

در بازار دوم منوط به وجود حداقل یك ها  در صورت تشخیص هیئت پذیرش، پذیرش سهام شرکت (7دة )ما

  باشد. بازارگردان برای آن می
 

در با رعایت قوانین و مقررات، همزمان با پذیرش از طریق افزایش سرمایه  های سهامی خاص که  شرکت (8مادة )

عرضة سهام ناشی از این افزایش سرمایه در فرابورس و همچنین باشند، به شرط  حال تبدیل به سهامی عام می

   پذیرش شوند.  فرابورس توانند در بازار دوم ( این دستورالعمل، می6دارابودن شرایط مندرج در ماده )

 

 تقدم خرید سهام جدید، در همان بازاری که سهام شرکت پذیرفته شده معامله خواهد شد.  حق (3مادة )

 

 رایط عرضه در بازار سومبخش چهارم: ش

 اید حائز شرایط زیر باشند:ب فرابورس عرضه در بازار سومبرای اوراق بهادار  (01مادة )

 توسط شورا، قابل معامله اعالم شده باشند، .0

 در صورت شمول مقررات نزد سازمان ثبت شده باشند، .2

 محدودیت قانونی برای نقل و انتقال آنها وجود نداشته باشد، .9

 بازار خارج از بورس دارای مجوز، پذیرفته نشده باشند. در بورس یا .4

 



 

 

 28از  81صفحه   

 

 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

این دستورالعمل، از جمله اوراق بهادار زیر  01اوراق بهادار موضوع ماده  (00مادة )

 باشند:  می

 های سهامی،  سهام شرکت .0

 های سهامی عام، سهام شرکت تقدم خرید حق .2

 های سهامی عام، نام شرکت سهام بی .9

 های سهامی عام، مایة شرکتسهام ناشی از افزایش سر .4

 ،گذاری های سپردة سرمایه گواهی .0

 اوراق مشارکت، .6

 اوراق مشارکت رهنی، .1

 انواع صكوك، .3

های زمین و  گذاری قابل معامله و صندوق های سرمایه صندوق آن دسته از گذاری های سرمایه گواهی  .3

 اند، ساختمان که در سایر بازارهای فرابورس پذیرفته نشده

تواند در بازار سوم فرابورس انجام  های سهامی عام در شرف تأسیس می نویسی شرکت پذیره تبصره:

 شود.
 

اوراق بهادار عرضه شده در بازار سوم تا یك ماه بعد از معامله در بازار سوم فرابورس، قابل عرضه مجدد  (02مادة )

یاد شده در این دستورالعمل شرایط مجدد راز باشد. عرضة این اوراق پس از این مدت، منوط به اح در این بازار نمی

 باشد. می

 

 بخش پنجم: شرایط پذیرش در بازار  ابزارهای نوین مالی

کلیة ابزارهای مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام که به تأیید شورا رسیده و بنا به اعالم آن  (09مادة )

 باشد. ده، قابل پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی میمشمول ثبت یا معاف از ثبت نزد سازمان تشخیص داده ش
 

 قسمت اول: اوراق مشارکت

گردد، با شرایط زیر در بازار ابزارهای نوین مالی   اوراق مشارکتی که با اخذ مجوز از سازمان منتشر می (04مادة )

 باشند: قابل پذیرش می

ابورس، امكان معاملة آنها در سامانة معامالتی با نام باشد یا براساس رویة اجرایی مصوب هیئت مدیرة فر  .0

 وجود داشته باشد.

 میلیارد ریال باشد، 011مبلغ اوراق صادره حداقل  .2

 سال باشد، دارای سررسید بیش از یك .9

 حداقل یك بازارگردان داشته باشد، .4

 



 

 

 28از  81صفحه   

 

 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

ها که به  های دولتی و شهرداری اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شرکت (01مادة )

گردد، با شرایط زیر قابل  قانون بودجة ساالنة کل کشور، مصوبة هیئت وزیران و یا مقررات مربوطه منتشر میموجب 

 باشد: پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی می

با نام باشد یا براساس رویة اجرایی مصوب هیئت مدیرة فرابورس، امكان معاملة آنها در سامانة معامالتی  .0

 وجود داشته باشد.

 ماه تا سررسید آن باقی مانده باشد. 6زمان پذیرش، حداقل  در .2

 بعد از پذیرش، معامالت دست دوم آنها منحصراً از طریق فرابورس انجام شود. .9

 

 گذاری قسمت دوم: گواهی سرمایه

گذاری  سرمایه های گواهیگذاری قابل معامله و  های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گواهی (06مادة )

 باشند: با شرایط زیر در بازار اول فرابورس قابل پذیرش می ،ی زمین و ساختمانها صندوق

 

 گذاری قابل معامله های سرمایه صندوقگذاری  های سرمایه الف ا گواهی

 د،نگذاری نزد سازمان ثبت شده باش های سرمایه گواهی .0

 میلیارد ریال باشد، 01حداقل سرمایة صندوق  .2

 با نام باشد. .9

 گذاری زمین و ساختمان سرمایههای  ب ا گواهی

 گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند، های سرمایه گواهی .0

 میلیارد ریال باشد، 011حداقل سرمایة صندوق  .2

 با نام باشد. .9

 

 گذاری های سپردة سرمایه قسمت سوم: گواهی

 باشند: ی نوین میبا شرایط زیر قابل پذیرش در بازار ابزارهای مالگذاری  های سپردة سرمایه گواهی (07مادة )

با نام باشند یا براساس رویة اجرایی مصوب هیئت مدیرة فرابورس، امكان معاملة آنها در سامانة معامالتی  .0

 وجود داشته باشد.

 میلیارد ریال باشد. 011مبلغ اوراق صادره حداقل  .2

 ها باقی مانده باشد. ماه تا سررسید گواهی 6در زمان پذیرش، حداقل  .9

 ها توسط بانك عامل تعهد و تضمین شده باشد. الحساب گواهی علی پرداخت اصل و سود .4

 ها منحصراً از طریق فرابورس انجام شود. بعد از پذیرش، معامالت دست دوم گواهی .0

گذاری، توسط بانك عامل صادر  سرمایهها با رعایت مقررات دستورالعمل اجرایی انتشار گواهی سپردة  گواهی .6

 شده باشد.

 



 

 

 28از  88صفحه   

 

 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

 انواع صکوكقسمت چهارم: 

با شرایط زیر قابل پذیرش در بازار ابزارهای مالی  گردند، انواع صكوکی که با مجوز سازمان منتشر می (08مادة )

 باشند: نوین می

با نام باشند یا براساس رویة اجرایی مصوب هیئت مدیرة فرابورس، امكان معاملة آنها در سامانة معامالتی  .0

 وجود داشته باشد.

 میلیارد ریال باشد. 011دره حداقل مبلغ اوراق صا .2

 ماه تا سررسید این اوراق باقی مانده باشد. 6در زمان پذیرش، حداقل  .9

 حداقل یك بازارگردان داشته باشند. .4

 

 قسمت پنجم: سایر ابزارهای مالی

با  گردند، سایر ابزارهای مالی که به تشخیص شورا قابل معامله بوده و با مجوز سازمان منتشر می (03مادة )

 .باشند نماید، قابل پذیرش در بازار ابزارهای مالی نوین می شرایطی که هیئت پذیرش تعیین می

 

 

 بخش ششم: شرایط نقل و انتقال اوراق بهادار در بازار پایه

 قسمت اول: سهام

یت شرایط که در بورس اوراق بهادار یا فرابورس پذیرفته نشده باشد، با رعاهای سهامی عام  سهام شرکت (21مادة )

 باشد. زیر در بازار  پایه قابل نقل و انتقال می

 های سهام الف ا ویژگی

 نزد سازمان ثبت شده باشد، .0

 با نام باشد. .2

نام بودن سهام براساس رویة اجرایی مصوب هیئت مدیرة فرابورس، امكان نقل و  تبصره: در صورت بی

 انتقال آنها در سامانة معامالتی وجود داشته باشد.

صورت عدم پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام، امكان نقل و انتقال آنها در نمادهای متفاوت در سامانة در  .9

 معامالت وجود داشته باشد،

در صورت وجود سهام ممتاز، براساس رویة اجرایی مصوب هیئت مدیره فرابورس، امكان نقل و انتقال آنها  .4

 در سامانة معامالتی وجود داشته باشد.

 ی ناشرها ب ا ویژگی

 نزد سازمان ثبت شده باشد، .0

 ،حسابرس شرکت از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد .2



 

 

 28از  83صفحه   

 

 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

تبصره: در صورتی که حسابرس شرکت از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان 

انتخاب نشده باشد، باید در اولین مجمع عمومی بعد از ثبت نزد سازمان، حسابرس خود را از میان مؤسسات 

 رسی معتمد سازمان انتخاب نماید. حساب

 

 قسمت دوم: سایر ابزارهای مالی

در صورتی که در بورس اوراق  اند، سایر ابزارهای مالی که توسط شورا قابل نقل و انتقال شناخته شده (20مادة )

 باشند. بهادار یا فرابورس پذیرفته نشده باشند، قابل نقل و انتقال در بازار پایه می

 

 فرآیند پذیرش و عرضة اوراق بهادارفصل سوم ا 

 

 بخش اول: رویه اجرایی ارائه درخواست پذیرش اوراق بهادار

این دستورالعمل  29، به همراه مدارك و مستندات موضوع مادة های پذیرش اوراق بهادار کلیة درخواست (22مادة )

 باید توسط مشاور پذیرش به فرابورس ارائه گردد.
 

های  به انضمام مدارك زیر در قالب فرم حسب موردش باید فرم درخواست پذیرش خود را متقاضی پذیر (29مادة )

، از طریق مشاور پذیرش به فرابورس تسلیم یا بازار ابزارهای نوین مالی بازار دوم، فرابورس، برای پذیرش در بازار اول

 نماید:

 پرسشنامة پذیرش، .0

 امیدنامه، .2

 رسید پرداخت حق پذیرش، .9

مربوط به حداقل یك سال/ دورة مالی منتهی به تاریخ پذیرش به همراه گزارش حسابرس های مالی  صورت .4

 و بازرس قانونی،

 های مالی سه ماهه، ای شش ماهة حسابرسی شده و صورت های مالی میان دوره آخرین صورت .0

 یا رکن مشابه، العاده آخرین گزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق .6

عمومی سال اخیر و روزنامة رسمی مربوط به آگهی تصمیمات آنها در صورت وجود صورتجلسات مجامع  .1

 الزام قانونی،

 ،سازمان ة، مصوب هیئت مدیرآخرین اساسنامة ثبت شده منطبق با اساسنامة نمونة .3

قانون بازار اوراق بهادار براساس  46فهرست و مشخصات دارندگان اطالعات نهانی، موضوع تبصرة یك مادة  .3

 ی سازمان،ها فرم

 مالیات عملكرد بعد از سال تسویه شده، های تشخیص یك نسخه از آخرین مفاصا حساب مالیاتی و برگه .01

 مصوبة مجمع عمومی عادی صاحبان سهام یا رکن مشابه مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در بورس، .00

 آخرین نمودار سازمانی مصوب، .02



 

 

 28از  84صفحه   

 

 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

 ش یا درخواست هیئت پذیرش،سایر اطالعات مهم به تشخیص متقاضی پذیر .09

در فرم درخواست پذیرش، باید قید گردد که متقاضی با آگاهی از الزامات پذیرش و قبول تعهد به آن،  تبصره:

 است. درخواست خود را به فرابورس تسلیم نموده
 

اساسنامه، شده از جمله تغییرات در  متقاضی پذیرش موظف است تغییرات با اهمیت در اطالعات ارائه (24مادة )

حسابرس، مدیران، دارندگان اطالعات نهانی، سال مالی و تغییرات سهامداران عمده در دورة بررسی درخواست پذیرش 

تواند براساس گزارش فرابورس، پذیرش اوراق  را به اطالع فرابورس برساند. در غیر این صورت هیئت پذیرش می

 اید.ای متوقف نم بهادار متقاضی پذیرش را در هر مرحله

 

 بخش دوم: رویه اجرایی ارائه درخواست عرضة اوراق بهادار

حسب متقاضی عرضه باید از طریق کارگزار عضو فرابورس، فرم درخواست عرضة اوراق بهادار خود را  (21مادة ) 

 ، به فرابورس تسلیم نماید:سومدر بازار  عرضههای فرابورس، برای  به انضمام مدارك زیر در قالب فرممورد 

 رسشنامة عرضه مطابق فرم مصوب،پ .0

 بیانیة عرضه، .2

 رسید پرداخت کارمزد عرضة اوراق بهادار، .9

در فرم درخواست عرضه، باید قید گردد که متقاضی با آگاهی از الزامات عرضه و قبول تعهد به  تبصره:

 است. آن، درخواست خود را به فرابورس تسلیم نموده
 

تغییرات با اهمیت در اطالعات ارائه شده در دورة بررسی درخواست عرضه را متقاضی عرضه موظف است  (26مادة )

ای  را در هر مرحله عرضهمتقاضی بررسی درخواست تواند  به اطالع فرابورس برساند. در غیر این صورت فرابورس می

    متوقف نماید.

 

 اوراق بهادار نقل و انتقال   بخش سوم: رویة اجرایی ارائة درخواست

قانون برنامة پنجم نقل و انتقال اوراق بهادار آنها از طریق فرابورس انجام  33ناشرانی که به موجب مادة  (27)مادة 

شود، باید از طریق کارگزار عضو فرابورس دارای مجوز از سازمان فرم درخواست ایجاد قابلیت نقل و انتقال اوراق  می

 های تعیین شده فرابورس ارائه نمایند: الب فرمبهادار خود را حسب مورد به انضمام مدارك زیر در ق

 پرسشنامة نقل و انتقال اوراق بهادار، .0

 بیانیة نقل و انتقال، .2

 رسید کارمزد ایجاد قابلیت نقل و انتقال، .9

 

 اوراق بهادار یا نقل و انتقال عرضه   ،های پذیرش بخش چهارم: رویه اجرایی بررسی درخواست
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ی خود حاوی اظهارنظر درخصوص احراز یا عدم فرابورس گزارش کارشناس (28مادة )

انضمام مستندات مربوطه به هیئت  بهروز پس از تاریخ تكمیل مدارك  40را حداکثر ظرف مدت احراز شرایط پذیرش 

نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد فرابورس و با تصویب هیئت پذیرش تعیین  پذیرش ارسال می

 شود. می
 

پس از ارسال گزارش و مستندات مربوطه، هیئت پذیرش نظر کتبی خود را با ذکر دالیل مبنی بر تأیید یا  (23مادة ) 

کند. در صورت رد درخواست پذیرش  طریق فرابورس به متقاضی اعالم می روز از 40حداکثر ظرف مدت رد پذیرش 

روز پس از ابالغ تصمیم هیئت  01ظرف مدت حداکثر  خود را کتباًتواند مراتب اعتراض  اوراق بهادار، متقاضی می

خصوص بررسی مجدد موضوع یا  پذیرش به دبیرخانة هیئت مدیرة سازمان اعالم کند. رأی هیئت مدیرة سازمان در 

 االجراست.  تأیید نظر هیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و فرابورس الزم

سی مجدد موضوع، درخواست متقاضی باید در اولین در صورت رأی هیئت مدیرة سازمان مبنی بر برر تبصره:

 گردد.  جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح 

نظر  در صورتی که درخواست متقاضی پذیرش اوراق بهادار برای بار اول یا پس از اجرای رأی تجدید (91مادة )

حداقل پس از سه هیئت مدیرة سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش 

  پذیر خواهد بود. ماه و با انجام کلیة مراحل، امكان
 

های عرضه اوراق بهادار در بازار سوم فرابورس براساس ضوابطی است که  رویه اجرایی بررسی درخواست (90مادة )

 رسد.  مدیره فرابورس می  به تصویب هیئت

تواند مراتب اعتراض خود را  در صورت رد درخواست عرضه اوراق بهادار توسط فرابورس، متقاضی می تبصره:

روز پس از ابالغ تصمیم فرابورس به دبیرخانه هیئت مدیره سازمان اعالم کند. رأی  01کتباً حداکثر ظرف 

 راست. االج هیئت مدیره سازمان درخصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر فرابورس، الزم
 

  باشد. پذیر می شروع نقل و انتقال اوراق بهادار در بازار پایه با تأیید مدیرعامل فرابورس امكان (92مادة )

 

 بخش پنجم: درج اوراق بهادار پذیرفته شده،  قابل عرضه یا قابل نقل و انتقال

به احراز تمامی موارد تعیین شـده   ، منوطبورسفراهای  پذیرفته شده در فهرست نرخدرج نام اوراق بهادار  (99مادة )

پذیرش اوراق بهادار   ماه از زمان پذیرش، 6. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت باشد توسط هیئت پذیرش می

 .گردد در فرابورس لغو می

توانـد   در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس در مرحلة درج، متقاضـی پـذیرش مـی    تبصره:

 پذیرش را به فرابورس ارائه دهد.  مجدداً تقاضای
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روز و حداکثر  0بایست حداقل  عرضة اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس می (94مادة )

شده  های فرابورس، صورت پذیرد. در صورت عدم عرضة اوراق بهادار پذیرفته ماه پس از تاریخ درج در فهرست نرخ 4

 . گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرآیند پذیرش خواهدبودبورس لغو فراظرف مدت مذکور، پذیرش آن در 

هـای   در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس پس از درج نام آن در فهرسـت نـرخ   تبصره:

تواند پس از گذشت یك سال مجدداً تقاضای پذیرش را به فرابورس  فرابورس، متقاضی پذیرش می

 ارائه دهد. 
 

وراق بهادار در فهرست عرضة اوراق بهادار، منوط به احـراز تمـامی مـوارد تعیـین شـده توسـط       درج نام ا (91مادة )

باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت تعیین شده توسط فرابورس، مجوز عرضة اوراق بهـادار   می فرابورس

 شود. در بازار سوم لغو می

توانـد مجـدداً    رحلة درج، متقاضـی عرضـه مـی   در صورت لغو مجوز عرضة اوراق در فرابورس در م تبصره:

 تقاضای عرضه را با پرداخت کارمزد عرضه اوراق بهادار به فرابورس ارائه دهد. 
 

پس از تاریخ درج در فهرست  یك ماهروز و حداکثر  0بایست حداقل  عرضة اوراق بهادار در بازار سوم می (96مادة )

م عرضة اوراق بهادار ظـرف مـدت یـاد شـده، مجـوز عرضـة آن در       عرضة اوراق بهادار، صورت پذیرد. در صورت عد

 . فرابورس لغو گردیده و مجوز عرضة مجدد آن منوط به طی فرآیند مربوطه خواهد بود

در صورت لغو مجوز عرضة اوراق بهادار در فرابورس پس از درج نام اوراق در فهرسـت عرضـة اوراق    تبصره:

 ماه مجدداً تقاضای عرضه را به فرابورس ارائه دهد. 2 تواند پس از گذشت بهادار، متقاضی عرضه می
 

 باشد. میدرج نام اوراق بهادار در فهرست نقل و انتقال منوط به تأیید کمیتة عرضه  (97مادة )

 

 فصل چهارم ا تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس

 

 بخش اول: تعلیق پذیرش

توانـد پـذیرش اوراق    این دستورالعمل، فرابورس می 03در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، مطابق مادة   (98مادة )

اوراق بهادار پذیرفته شده برای مدتی بیش از بهادار مربوطه را حداکثر برای مدت سی روز به حال تعلیق درآورد. تعلیق 

ماه نخواهد  9سی روز منوط به موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق موضوع این ماده بیش از 

 بود.
 

ایـن دسـتورالعمل، دسـتور تعلیـق      03تواند در صورت عدم ایفای وظایف ناشر مطـابق مـادة    سازمان می (93مادة )

بهادار پذیرفته شده را به فرابورس صادر نماید. تشخیص مدت تعلیق موضوع این ماده با سازمان خواهد  پذیرش اوراق

 بود.
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رفع تعلیق پذیرش اوراق بهادار حسب مورد، منوط به رفع دالیـل اعـالم شـده     (41مادة )

  باشد. توسط سازمان، هیئت پذیرش یا فرابورس می

ایـن دسـتورالعمل،    93رش حسب نظر هیئت پـذیرش، موضـوع مـادة    در موارد تداوم تعلیق پذی (:0تبصرة )

چنانچه دالیل اعالم شده توسط هیئت پذیرش از طرف ناشر مرتفع گردد، فرابورس رأساً نسبت به رفع تعلیـق  

 نماید.  اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش رفع دالیل تعلیق به سازمان و هیئت پذیرش اعالم می

این دستورالعمل، رفع تعلیـق   93موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر سازمان، موضوع مادة در  (:2تبصرة )

 پذیرش توسط سازمان به فرابورس اعالم خواهدشد.

 

 بخش دوم: لغو پذیرش

 شود: پذیرش اوراق بهادار به موجب هر یك از موارد زیر لغو می (40مادة )

دستورالعمل، پس از گذشـت شـش مـاه از تـاریخ اعـالم       این 03عدم ایفای تعهدات ناشر در مورد مادة  -0

 سازمان یا هیئت پذیرش مبنی بر تعلیق؛

، برای سهام پذیرفته شده در بـازار اول وجـود   0مادة « ب»قسمت  3و  4در صورتی که شرایط بندهای  -2

 نداشته باشد؛

برای سهام پذیرفته شده ، 1و عدم رعایت مادة  6مادة « ب»قسمت   4در صورت عدم رعایت شرط بند  -9

 در بازار دوم؛

رعایت نشده  6ماده « ب»قسمت  9یا بند  0ماده « ب»قسمت  2ماه، مفاد بند  6در صورتی که بیش از  -4

 باشد؛

 سررسید اوراق بهادار حسب مورد؛ -0

نجر شده در بازار اول فرابورس، عملكرد شرکت در دو دورة مالی متوالی م های پذیرفته درخصوص شرکت -6

ای حسابرسی های مالی میان دورهشده و نتیجة عملیات شش ماهة بعدی شرکت براساس صورت به زیان

 شده با در نظر گرفتن بندهای شرط گزارش حسابرس، منت  به سود نشود؛

 های مالی ناشر؛ اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس در مورد صورت -1

 ر؛در صورت انحالل یا ورشكستگی ناش -3

 الیحـه  040شده در بازار دوم فرابورس، درصورتی که ناشر مشمول ماده  های پذیرفته درخصوص شرکت -3

قانون تجارت شده و ظرف مدت دو سال پس از آن اقدام ناشر منجر به خروج شرکت از شمول  اصالح

 تجارت نشود؛ الیحه اصالح قانون 040ماده 
 

، فرابورس ضمن ارائة گزارش به هیئت پذیرش 40موضوع بندهای مادة در صورت وجود هر یك از موارد  (42مادة )

کند. ناشر موظف است ظرف سی روز توضیحات خود را به هیئت پذیرش ارائـه نمایـد. در    مراتب را به ناشر اعالم می

که هیئت پذیرش تشخیص دهد ناشر قادر به برطرف کردن موارد منجر به لغو پذیرش است، مهلت مشخصی  صورتی

 گیرد. ا حسب مورد برای وی در نظر میر
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ای که بـه   تواند پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده را در دوره هیئت پذیرش می (49مادة )

 شود، به حالت تعلیق درآورد. ناشر برای رفع موارد لغو مهلت داده می
 

موظف است گزارش اقدامات  شده، ناشر در صورت برطرف شدن موارد لغو پذیرش در مهلت در نظر گرفته (44مادة )

 خود و همچنین سایر اطالعات مورد نیاز را به فرابورس ارائه نماید.
 

بینی شده موارد لغو پذیرش رفع نگردد، اوراق بهادار با تصویب هیئـت پـذیرش از    چنانچه در مهلت پیش (41مادة )

از لغو پذیرش اوراق بهادار، فرصت  تواند قبل شود. هیئت پذیرش می حذف می بورس بطور قطعیفراهای  فهرست نرخ

 ای را برای انجام معامالت آن اوراق در نظر بگیرد. ماهه  حداکثر سه
 

هفته از تاریخ تصویب، طی گزارشی با ذکر دالیل  فرابورس، لغو پذیرش اوراق بهادار را حداکثر ظرف یك (46مادة )

روز پس از ابالغ  01تب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت تواند مرا دهد. ناشر می مربوط، به ناشر و سازمان اطالع می

خصـوص بررسـی    تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانة هیئت مدیره سازمان اعالم کند. رأی هیئت مـدیرة سـازمان در   

 االجرا است. مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای هیئت پذیرش، فرابورس و ناشر الزم
 

ایـن دسـتورالعمل لغـو     40وراق بهاداری که پذیرش آنها در فرابورس بـه موجـب مـادة    پذیرش مجدد ا (47مادة ) 

پـذیر   سال از تاریخ لغو پذیرش با ارائة درخواست و احراز شرایط پـذیرش امكـان   یكپس از گذشت  حداقل است، شده

 خواهد بود.  

 

 بخش سوم: لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر

درخواست خود مبنی بر لغو پذیرش اوراق بهادار را که به تأیید مجمع عمومی عادی سهامداران ناشر باید  (48مادة )

 جلسة امضا شدة مجمع مذکور به سازمان و فرابورس ارسال نماید.  رسیده، به همراه صورت

 

و اعـالم   43ة  سهامدارانی که بیش از نیمی از سهام شرکت را در اختیار دارند پس از انجام تشریفات ماد (43مادة )

 بایست: آوری سهام شرکت و خروج آن از فرابورس، به سازمان، فرابورس و عموم، می قصد خود مبنی بر جمع

درصد از اوراق بهادارپذیرفتـه شـده را تملـك     31ماه پس از تاریخ اعالم موضوع، حداقل  9حداکثر تا مدت  -0

 نمایند. 

درصد از اوراق بهادار پذیرفته شـده را، مـازاد    01ل ماهه، حداق پس از گذشت مهلت فوق، طی یك دورة یك -2

 ماهة فوق تملك نمایند. 9فوق، حداقل با میانگین موزون قیمت خرید دورة  0درصد بند  31بر 

فوق، طی یك دوره یك ماهه، تمامی سهام عرضه  2و  0شده در بندهای  شدن مهلت مشخص پس از سپری -9

 انگین موزون قیمت خرید چهار ماه گذشته خریداری نمایند.  مانده را با می شده توسط سهامداران باقی
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سهامدارانی که قصد خارج نمودن شرکت را از فرابورس دارند، مكلفند در پایان  (11مادة )

دورة خرید، اطالعات مربوط به میزان مالكیت خود و خرید اوراق بهادار طی دورة پن  ماهه را جهت تأیید به فرابورس 

 ن به سازمان نیز اعالم نمایند.ارائه و همزما
 

هیئت پذیرش پس از احراز تكمیل فرآیند فوق، براساس گزارش فرابورس، تاریخ دقیق لغو پذیرش را بـه   (10مادة )

 بایست توسط فرابورس به سازمان و عموم اعالم گردد. کند. لغو پذیرش شرکت می فرابورس و ناشر اعالم می

 

درخواست ناشر لغو پذیرش شده باشند تا دو سال بعد از تـاریخ لغـو پـذیرش، قابـل      اوراق بهاداری که به (12مادة )

 پذیرش مجدد در فرابورس نیستند.

 

 فصل پنجم ا انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار

 

 بخش اول: انتقال به بازار پایه

در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس، مطابق شـرایط ایـن دسـتورالعمل، نقـل و      (19مادة )

 انتقال اوراق مزبور در بازار پایه انجام خواهد شد. 
 

در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، نقل و انتقال آنهـا در بـازار پایـه انجـام      (14مادة )

 خواهد شد.

ارائة درخواست پذیرش در فرابورس برای اوراق بهاداری که پـذیرش آنهـا در بـورس اوراق بهـادار      تبصره:

 باشد.  پذیر می ماه پس از شروع نقل و انتقال آنها در بازار پایه امكان 2تهران لغو گردیده، حداقل 
 

پذیرش در فرابورس و احراز شـرایط پـذیرش در   خروج اوراق بهادار از بازار پایه منوط به ارائة درخواست  (11مادة )

 باشد. بازارهای مرتبط می

 

 بخش دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران

تواننـد   ماه از تاریخ عرضه اوراق بهادار آنها در بازار اول فرابورس گذشته است، مـی  6ناشرانی که حداقل  (16مادة )

را به بورس ارائه نمایند. انتقال اوراق بهادار مزبور به بورس اوراق بهادار  درخواست انتقال به بورس اوراق بهادار تهران

 باشد. تهران، منوط به پذیرش این اوراق در بورس یادشده با رعایت مقررات می

در انتقال اوراق بهادار به بورس اوراق بهادار تهران، احراز شرایط لغو پذیرش اختیاری اوراق بهـادار   تبصره:

 باشد.  ناشر در فرابورس ضروری نمیبه درخواست 

 

 فصل  ششم ا سایر موارد
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 بخش اول: کارمزدها

شـده دریافـت    فرابورس کارمزدهای زیر را از متقاضیان پذیرش یا عرضه و ناشران اوراق بهـادار پذیرفتـه   (17مادة )

 کند: می

 شود، میکارمزد پذیرش که به همراه درخواست پذیرش و تكمیل مدارك اولیه دریافت  -0

کارمزد عرضة اوراق بهادار که بخشی از آن به همراه ارائـه درخواسـت عرضـة اوراق بهـادار و تكمیـل       -2

 شود، مدارك اولیه و مابقی آن پس از انجام معامله دریافت می

 شود، شده که ساالنه براساس سرمایة پرداخت شده دریافت می  پذیرفته درج ناشرانکارمزد  -9

 شوند. ل و انتقال در بازار پایه برای اوراق بهاداری که در این بازار معامله میکارمزد ایجاد قابلیت نق -4

یـا    متقاضی پذیرش، عرضه یا نقل و انتقال و ناشری که اوراق بهادار آن در فرابورس پذیرفته شده تبصره:

شـود، موظـف اسـت حسـب مـورد کارمزدهـای فـوق را         نقل و انتقال اوراق بهادارش در بازار پایه انجام می

های تعیین شده توسط هیئت مدیرة سازمان،  براساس مصوبة هیئت مدیرة فرابورس و حداکثر تا میزان سقف

 .پرداخت نماید

 

 بخش دوم: سایر مقررات

شده، عرضه  که اوراق بهادارشان در فرابورس پذیرفته  کنندگان، مادام ها یا عرضهآن تمام ناشران و مدیران  (18مادة )

شود، موظف به رعایت مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مفاد این  شده یا نقل و انتقال آن از طریق فرابورس انجام می

 باشند. دستورالعمل می
 

دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط، فرابورس موظف است براسـاس  در صورت نقض هر یك از مفاد این  (13مادة )

صالح گزارش  نامة انضباطی خود به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آنها را به مرجع ذی آیین

 نماید.
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دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کـاالی   -0

ــران ــوب  ای ــادار     2/2/0931)مص ــورس و اوراق به ــازمان ب ــدیره س ــأت م ــالحیهی  هواص

 (01/13/0933مورخ

 

 کلیات -فصل اول

 

 بخش اول: تعاریف

شده در مادة یك قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامة بورس با همـان تعـاریف     های تعریف اصطالحات و واژه -0مادة 

 شوند: ر اصطالحات به شرح زیر تعریف میاست. سای کار رفته در این دستورالعمل به

مجموعة اطالعاتی است که بورس ملزم است در زمان درج نام یك کاال یا اوراق بهادار مبتنی بـر   امیدنامه: .0

های بورس، جهت اطالع عموم در سایت رسمی خـود منتشـر نمایـد. فـرم نمونـة ایـن        کاال در فهرست نرخ

 رسد. گزارش به تصویب هیئت مدیرة بورس می

تطبیق کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال با شرایط مندرج در ایـن دسـتورالعمل جهـت درج آن در     پذیرش: .2

 های بورس و فراهم شدن امكان معامله آن در بورس است. فهرست نرخ

توقف موقت معامالت کاالی یك عرضه کننده یا اوراق بهادار مبتنی بر کاالی درج شده در  تعلیق پذیرش: .9

 بورس ناشی از نقض مفاد این دستورالعمل است.های  رست نرخفه

 دارائی موضوع اوراق بهادار مبتنی بر کاال است. :دارائی پایه .4

 های بورس درج شده است. : شخصی است که کاالی وی در فهرست نرخ کننده عرضه .0

ندارد  کـاالی  است که بر اساس فرم نمونه بورس، جهت تطبیـق مشخصـات و اسـتا    فرمی فرم تطابق کاال: .6

مشابه با مشخصات و استاندارد یكی از کاالی پذیرفته شده پس از تایید توسط مشاور پذیرش، به بورس ارائه 

 شود. می

کاالی منطبق بر مشخصات واستاندارد  یكی از کاالهای پذیرش شده در بورس با تولیدکننده  کاالی مشابه: .1

 متفاوت است.

کاالئی است که مشخصات اصلی آن منطبـق بـر یكـی از کاالهـای     ( : Off-grade) کاالی خارج از گونه .3

پذیرفته شده در بورس می باشد لیكن یك یا چند مشخصه آن با کاالی اصلی متفاوت است به گونه ای که 

 تفاوت مزبور موجب تغییر در ماهیت ، نوع یا کاربرد آن نمی شود .

الهای مشابه و پذیرش عرضه کنندة آن در بورس ای است که جهت بررسی عرضه کا کمیته کمیته عرضه :  .3

 نماید. طبق مقررات این دستورالعمل تشكیل شده و فعالیت می

بورس های  حذف قطعی کاالی  یك عرضه کننده یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال از فهرست نرخ لغو پذیرش: .01

 است.

 کند. میست که تقاضای پذیرش کاال را به بورس ارائه اشخصی  متقاضی: .00
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شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا  مشاور پذیرش: .02

 دهد. بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش،درج و یا عرضه را به نمایندگی از طرف وی انجام می

و وظایف مندرج در ایـن   گردد این دستورالعمل تشكیل می 2هیئتی است که به شرح مادة  هیئت پذیرش:  .09

 نماید. ستورالعمل را ایفا مید

 

 بخش دوم: هیئت پذیرش

 هیئت پذیرش دارای پن  عضو و یك دبیر به شرح زیر است: -2مادة 

رئیس هیئت مدیرة سازمان یا یكی از اعضای هیئت مدیره سازمان به نماینـدگی از رئـیس هیئـت مـدیره      .0

 سازمان؛

 به نمایندگی از رئیس هیئت مدیره بورس؛ رئیس هیئت مدیرة بورس یا یكی از اعضای هیئت مدیره بورس .2

یك نفر خبرة مالی آشنا به صنعت، به پیشنهاد هیئت مدیرة کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأییـد   .9

 هیئت مدیرة سازمان؛

 یك نفر خبرة مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره سازمان؛ .4

 یئت مدیره بورس؛یك نفر خبرة مالی آشنا به صنعت، به انتخاب ه .0

 مدیرعامل بورس، به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأی یا یكی از مدیران بورس به نمایندگی وی. .6

 سازمان ، رئیس هیئت پذیرش خواهد بود. مدیره هیئت: رئیس (0تبصرة )

انتخـاب ایـن    باشـد.  این مـاده یـك دوره دو سـاله مـی     0تا  9: مدت عضویت اشخاص بندهای (2تبصرة )

 .دورة متوالی بالمانع است 9اشخاص تا حداکثر 

این ماده، پیش از پایان دورة تصدی به تشخیص مقام انتخـاب   0و  4: اشخاص موضوع بندهای (9تبصرة )

این ماده پیش از پایان دورة تصدی، بنا به تشخیص مقام پیشنهاد کننـده یـا    9کننده و شخص موضوع بند 

 این ماده قابل تغییر خواهند بود. 9ریفات مقرر در بند سازمان، با رعایت تش

تواند در صورت لزوم از سایر کارشناسان و مدیران متقاضـی بـرای حضـور در     : هیئت پذیرش می(4تبصرة )

 جلسات دعوت کند. این اشخاص حق رأی نخواهند داشت.

ماینده وی یكی از آنهاست، رسـمیت  جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، که رئیس سازمان یا ن -9مادة 

یابد. تصمیمات هیئت پذیرش با رأی موافق حداقل سه نفر، که یكی از آنها باید رئیس سازمان یـا نماینـدة    می

 وی باشد، معتبر خواهد بود.

 

 بخش سوم: بازارها

معـامالت کـاالی فیزیكـی    بورس کاالی ایران دارای دو بازار معامالت کاالی فیزیكی و مشتقه است. بـازار   -4مادة 

صنعتی، کشاورزی و پتروشیمی و بازار مشتقه شامل چند تابلو  -شامل چند تابلو ازجمله تابلوی محصوالت فلزی 

باشد. پذیرش کاال صرفاً در یكی از تابلوهـای بـازار معـامالت کـاالی فیزیكـی و       از جمله تابلوی قراردادآتی می

 پذیرد. اً در یكی از تابلوهای بازار مشتقه صورت میپذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کاال صرف

 پذیر است. ایجاد بازارها و تابلوهای جدید با پیشنهاد بورس و تصویب سازمان امكان تبصره:
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 پذیرش کاال -فصل دوم

 

 بخش اول: مشاور پذیرش

ل، بایـد توسـط مشـاور    این دسـتورالعم  3پذیرش کاال، به همراه مدارك و مستندات موضوع مادة   درخواست -1مادة 

 پذیرش به بورس ارائه شده و پس از احراز کامل بودن مدارك در بورس ثبت شوند.

تأمین سرمایه انتخاب  های کارگزار معرف و شرکتهای کارگزاری دارای مجوز  مشاور پذیرش از میان شرکت -6مادة 

 شود. می

 های مشاور پذیرش به شرح ذیل است: وظایف و مسئولیت -7مادة 

 ارائة مشاوره به متقاضی درخصوص فرایند پذیرش و عرضه کاال؛ -0

 سنجش میزان آمادگی متقاضی برای پذیرش؛ -2

 ارائة مدارك و اطالعات درخواستی به بورس به نمایندگی متقاضی در فرآیند پذیرش؛ -9

 کنترل رعایت مقررات پذیرش توسط متقاضی در فرآیند پذیرش؛ -4

دارك، اسناد و اطالعات ارائه شده توسط متقاضی را بررسـی و تأییـد   : مشاور پذیرش باید کلیة م(0تبصرة )

 نماید که مدارك کامل بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر متقاضی است.

مابین کـه   های هریك در قرارداد فی روابط مشاور پذیرش و متقاضی و حدود وظایف و مسئولیت(: 2تبصرة )

 شود. بینی شده و یك نسخه از آن به بورس ارسال می شود، پیش بورس تنظیم می در چارچوب نمونه

 

 بخش دوم: فرایندپذیرش کاال

 شود: فرم درخواست پذیرش به همراه مدارك ذیل به بورس ارائه می -8مادة 

 ( پرسشنامه پذیرش،0

 ( امیدنامه،2

 ( فرم شناسه کاال،9

 ( کپی برابر اصل گواهی استاندارد کاال،4

 ( رسید پرداخت حق پذیرش،0

نمودن شـرایط جهـت بازدیـد از خـط تولیـد و انبارهـا حسـب         ( تعهد نامه شرکت تولیدکننده مبنی بر فراهم6

 درخواست هیئت پذیرش یا بورس،

( کپی برابر اصل اسناد ترخیص کاالی در حال پذیرش از گمرکات جمهوری اسالمی ایران در مورد کاالهای 1

 د زیر:وارداتی شامل موار

 ( برگ سبز گمرکی1-0

 ( گواهی بازرسی مبدا و مقصد1-2

 اند، ( قبض انبار برای کاالهایی که از گمرکات ترخیص و به انبارهای داخلی حمل شده1-9
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کپی برابر اصل پروفرمای ثبت سفارش شده به انضمام مستندات گشایش  (1-4

 اعتبار یا پرداخت وجه برای کاالی وارداتی ترخیص نشده

تائیدیه مراجع ذیصالح در خصوص کاالهائی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی  (3

 باشد،

 ( سایر اطالعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست بورس یا هیئت پذیرش.3

باشـند، متقاضـیان بایـد گـواهی کنتـرل       : درخصوص کاالهایی که مشمول استاندارد اجباری نمـی تبصره

های مورد تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ارائه نمایند. در مواردی که ارائة  مایشگاهکیفیت از آز

این گواهی از سوی مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ممكن نباشد، ارائة گواهی آزمایشگاه مورد تأیید 

 بورس الزامی است.

 

 بخش سوم: شرایط پذیرش و تداوم پذیرش کاال

 ش هر کاال باید حداقل شرایط زیر احراز گردد:جهت پذیر -3مادة 

انداز روشنی  ( متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتكاء در بازار کاالی مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم0

 از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.

 ای باشد که امكان کشف عادالنه قیمت را در بورس فراهم آورد.  ( میزان عرضه کاال توسط متقاضی به گونه2

گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا  هایی از جمله محدودیت قیمت ( کاال نباید مشمول محدودیت9

 باشد که مانع از کشف عادالنه قیمت کاال گردد.

زمان پذیرش هر کاال، حداقل عرضه ساالنه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید  هیئت پذیرش در -01مادة 

 کند. ساالنه برای تولیدکنندگان و از کل واردات ساالنه برای وارد کنندگان را مشخص می

 .های موضوع این ماده به پیشنهاد بورس و تایید هیئت پذیرش امكان پذیر است تغییر حداقل تبصره:

عرضه کننده کاال در بورس، موظف است مقررات مربوطـه از جملـه الزامـات ایـن دسـتورالعمل و ضـوابط        -00مادة 

 مربوط در خصوص افشای اطالعات عرضه کاال را رعایت نماید.

 

 بخش چهارم: بررسی درخواست پذیرش کاال

روز پس از تاریخ ثبت درخواسـت، گـزارش کارشناسـی خـود درخصـوص شـرایط        91بورس حداکثر ظرف  -02مادة 

نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به  پذیرش را به انضمام مستندات مربوط به هیئت پذیرش ارسال می

 شود. پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین می

روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر کتبی خود را  91هیئت پذیرش حداکثر ظرف  -09مادة 

کنـد. در صـورت رد    با ذکر دالیل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش کاال، از طریق بـورس بـه متقاضـی اعـالم مـی     

روز پس از ابـالغ تصـمیم هیئـت     01تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت  درخواست، متقاضی می

خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأییـد   دبیرخانة سازمان اعالم کند. رأی هیئت مدیرة سازمان در  پذیرش، به

 نظر هیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و بورس الزم االجراست.



 

 

 28از  35صفحه   

 

 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

در صورتی که هیئت مدیرة سازمان اعتراض متقاضی را موجـه تشـخیص دهـد،     -04مادة 

 گردد. ت پذیرش مجدداً طرح درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئ

نظـر هیئـت    در صورتی که درخواست متقاضی رد شود و به آن اعتراض ننماید یا پس از اجرای رأی تجدید -01مادة 

مدیرة سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش 

 پذیر خواهد بود. یرش، امكانماه و انجام مجدد کلیة مراحل و پرداخت حق پذ

، منوط به احراز تمامی مـوارد تعیـین شـده توسـط     بورس های درج نام کاالی پذیرفته شده در فهرست نرخ -06مادة 

 .باشد هیئت پذیرش می

مـاه از درج آن در فهرسـت    6در صورت عدم عرضه کاالی  یك عرضـه کننـده در بـورس ظـرف مـدت       -07مادة 

 در بورس لغو گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرایند پذیرش خواهد بود. های بورس، پذیرش آن نرخ

 

 بخش پنجم: درج و عرضه کاالهای مشابه

جهت بررسی درج  و عرضه کاالهای مشابه،  مشاور پذیرش باید مدارك و مستدات پذیرش را به شرح زیر  – 08ماده

 به بورس ارائه نماید .                

 این دستورالعمل و فرم تطابق کاال          3جهت کاالهای داخلی ، کلیه مدارك و اطالعات موضوع ماده  -الف 

این دستورالعمل و فرم                      3ماده  3و  3، 1جهت کاالهای وارداتی مدارك و اطالعات موضوع بندهای  -ب 

 تطابق کاال. 

درخواست درج و  عرضه کاالهای مشابه و پذیرش عرضه کنندة آن در کمیته عرضه مورد بررسی قرار  –03ماده   

روز کاری پس از  1می گیرد . کمیته عرضه موافقت یا عدم موافقت با درج و عرضه را ظرف مدت حداکثر 

 نماید .  تكمیل مدارك ، به مشاور پذیرش ابالغ می

 باشد: و و یك دبیر به شرح زِِِِیر میعض 9کمیته عرضه دارای  -21ماده  

 یك عضو هیئت مدیره بورس با تایید هیئت مدیره بورس ؛ .0

 مدیرعامل بورس؛ .2

 یك نفر خبره صنعت به پیشنهاد مدیرعامل بورس و تایید هیئت مدیره بورس؛ .9

 مدیر پذیرش بورس به عنوان دبیر کمیته و بدون حق رأی. .4

عضـو حاضـر    2یابد و  تصمیم گیری با موافقـت حـداقل    رسمیت می جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضاء تبصره:

 پذیرد. صورت می

 کمیته عرضه مكلف است جهت درج و عرضه کاالهای مشابه شرائط زیر را احراز نماید :  -20ماده 

 .متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتكاء در بازار کاالی مورد پذیرش داشته باشد( 0

  .گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد هایی از جمله محدودیت قیمت دودیت( کاال نباید مشمول مح2

 ( مشخصات و استاندارد کاالهای مشابه با مشخصات و استاندارد کاالی اصلی پذیرفته شده مطابقت داشته باشد . 9

کمیته عرضه در زمان موافقت با درج و عرضه هر کاالی مشابه و پذیرش عرضه کنندة آن، حداقل عرضه  -22ماده 

ساالنه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید ساالنه برای تولید کنندگان و از کل واردات کاال برای وارد 

 کنندگان را مشخص می کند. 
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 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

 عرضه کنندگان دولتی از تعهدات موضوع این ماده معاف می باشند.  تبصره :

در صورت موافقت کمیتة عرضه با درج و عرضة کاالی مشابه، بورس موظف است امیدنامة مربوط به  – 29ماده 

روز کاری نظر خود را  9کنندة کاالی پذیرش شده را به سازمان ارسال نماید. در صورتی که سازمان ظرف  عرضه

تواند نسبت به انتشار عمومی امیدنامه اقدام نماید. بورس  نی بر عدم عرضه به بورس اعالم نكند بورس میمب

موظف است حداقل سه روز قبل از عرضه، امیدنامة مذکور را جهت اطالع عموم از طریق سایت رسمی بورس 

 منتشر نماید.

الی مشابه و پذیرش عرضه کننده آن به بورس کلیه مدارك و مستنداتی که در جریان بررسی عرضه کا : 0تبصرة

 گردد، باید مستقالً در سوابق بورس نگهداری شده و حسب در خواست سازمان بالفاصله ارائه گردد. ارائه می

صورتیكه سازمان تشخیص دهد که در جریان بررسی و موافقت با درج و عرضه کاالی مشابه یا نحوه و  :در 2تبصرة 

 شده، مقررات رعایت نشده است، می تواند از عرضه کاالی مشابه جلوگیری نماید .  میزان اطالعات ارائه

( در بورس منوط به موافقت کمیته عرضه می باشد . کمیته Off-gradeعرضه کاالهای خارج از گونه) -24ماده

کاالهای  عرضه مكلف است بر اساس تعریف کاالی خارج از گونه، مطابقت کاالی خارج از گونه را با یكی از

 پذیرفته شده در بورس احراز نماید . 

 

 بخش  ششم: تعلیق پذیرش کاال

این دستورالعمل را رعایت ننماید،  00در صورتی که عرضه کننده، تمام یا بخشی از وظایف مندرج در ماده  -21مادة 

یك کاال برای مدتی  ماه به حال تعلیق درآورد. تعلیق 9تواند پذیرش کاالی وی را برای مدت حداکثر  بورس می

 6ماه منوط به موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق موضوع این ماده حـداکثر   9بیش از 

 ماه خواهد بود.

تواند، دستور تعلیق پذیرش کاالی عرضه کننده را بـه   در صورت وقوع تخلف موضوع ماده قبل سازمان می -26مادة 

 تعلیق با سازمان خواهدبود.بورس صادر نماید. تشخیص مدت 

رفع تعلیق پذیرش کاالی  یك عرضه کننده، منوط به رفع موجبات تعلیـق، مطـابق نظـر سـازمان، هیئـت       -27مادة 

 باشد. پذیرش یا بورس، حسب مورد می

، چنانچه موجبات تعلیق اعالم شده توسـط بـورس یـا    20: در صورت تعلیق پذیرش مطابق مادة (0تبصرة )

مرتفع گردد، بورس رأساً نسبت به رفع تعلیق اقدام نموده و مراتب را به همـراه گـزارش رفـع    هیئت پذیرش 

 نماید. دالیل تعلیق به سازمان و هیئت پذیرش اعالم می

، رفع تعلیق پذیرش توسط سـازمان بـه بـورس اعـالم     26: در صورت تعلیق پذیرش مطابق مادة (2تبصرة )

 خواهدشد.

 

 بخش هفتم: لغو پذیرش کاال

 شود: پذیرش کاالی  یك عرضه کننده به موجب هر یك از موارد زیر لغو می -28ماده 

 ماه و عدم رفع موجبات تعلیق؛ در صورت تداوم تعلیق پذیرش بیش از شش -0

 در صورت انحالل یا ورشكستگی عرضه کنندة کاال؛ -2
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، بورس ضمن ارائة گزارش به هیئـت  23در صورت وقوع هریك از بندهای مادة  -23مادة 

روز توضیحات خود را به  91کند. عرضه کننده موظف است ظرف  پذیرش مراتب را به عرضه کننده اعالم می

که هیئت پذیرش تشخیص دهد عرضه کننده قادر به برطرف کردن موارد  هیئت پذیرش ارائه نماید. در صورتی

گیرد. این مـدت قابـل تمدیـد     به لغو پذیرش است، مهلت مشخصی را حسب مورد برای وی در نظر می منجر

 باشد. نمی

ای که به عرضه کننده برای رفع موارد  تواند پذیرش کاالی  یك عرضه کننده را در دوره هیئت پذیرش می -91مادة 

 شود، به حالت تعلیق درآورد. لغو مهلت داده می

شده، عرضه کننده کاال موظـف اسـت    ت برطرف شدن موجبات لغو پذیرش در مهلت در نظر گرفتهدر صور -90مادة 

 گزارش اقدامات خود و همچنین سایر اطالعات مورد نیاز را به بورس ارائه نماید.

بینی شده موارد لغو پذیرش رفع نگردد، کاالی آن عرضه کننده بـا تصـویب هیئـت     چنانچه در مهلت پیش -92مادة 

 شود. حذف میبورس  های ش از فهرست نرخپذیر

هفته از تاریخ تصویب، طی گزارشی با ذکر دالیل مربوط، بـه   بورس، لغو پذیرش کاال را حداکثر ظرف یك  -99مادة 

تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مـدت   دهد. عرضه کننده کاال می عرضه کننده و سازمان اطالع می

هیئت پذیرش، به دبیرخانة سازمان اعـالم کنـد. رأی هیئـت مـدیرة سـازمان در       روز پس از ابالغ تصمیم 01

خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پـذیرش، بـرای هیئـت پـذیرش، بـورس و عرضـه کننـده         

 االجراست. الزم

پذیرش  پس از گذشت یك سال از تاریخ لغواست،  پذیرش مجدد کاالیی که پذیرش آن در بورس لغو شده -94مادة 

 خواهدبود.پذیر  با ارائة درخواست و احراز شرایط پذیرش امكان
 

 

 پذیرش اوراق بهادار مبتنی برکاال -فصل سوم

 

پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کاال به درخواست بورس توسط هیئت پذیرش انجام خواهد شد. بورس پس از  -91ماده 

ردکنندگان، کارگزاران یا سایر نهادهای مالی مربـوط نیـز   دریافت پیشنهاد تولید کنندگان، مصرف کنندگان، وا

 نماید. اقدام به ارائه درخواست پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کاال می

جهت پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کاال از جمله قراردادهای آتی موارد زیر توسط بورس تهیه و به هیئت  -96ماده

 گردد: پذیرش ارائه می

 توجیهی پذیرش شامل:. گزارش 0     

 ( تعریف و استانداردهای دارایی پایه0

 ( مشخصات بازار نقدی دارایی پایه2

 ( آمار تولید، مصرف، واردات و صادرات دارایی پایه9

 کنندگان عمدة داخلی و خارجی ( تولیدکنندگان و مصرف4

 دارایی پایه( قوانین خاص حاکم بر تولید ،مصرف، قیمت گذاری، واردات یا صادرات 0

 سال گذشته 9( روند تغییرات قیمت داخلی و بین المللی دارایی پایه طی 6
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 و سقف حجم هر سفارش قرارداد آتی( پیشنهاد دامنه نوسان قیمت روزانه 1

دستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای آتی در شرکت  4( نمونة مشخصات قراردادهای آتی موضوع مادة 3

 بورس کاالی ایران

 . امیدنامه2   

 . سایر اسناد یا اطالعات مهم به تشخیص بورس یا درخواست هیئت پذیرش.9   

شده در بورس یا کاالهای دارای بازار نقدی قوی به تشخیص  دارایی پایه از بین کاالهای پذیرفته -تبصره

 گردد. هیئت پذیرش، انتخاب می

روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر کتبی خود را با  40هیئت پذیرش حداکثر ظرف  -97ماده

 کند. ذکر دالیل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کاال، اعالم می

یرش اقدام به ماه از تاریخ اعالم هیئت پذ 9درصورت تایید پذیرش، بورس موظف است حداکثر ظرف مدت  -98ماده

نماید. در صورت عدم  های رسمی بورس و انتشار امیدنامه  درج اوراق بهادار مبتنی بر کاال در فهرست نرخ

 انجام اقدامات مذکور طی مهلت مقرر، اخذ تاییدیه مجدد از هیئت پذیرش الزامی است.

 

 فصل چهارم :سایر موارد
 

 بخش اول: کارمزدها

 کند: را دریافت میبورس کارمزدهای زیر  -93ماده

 شود. کارمزد پذیرش کاال، که به همراه درخواست پذیرش و تكمیل مدارك اولیه از متقاضی دریافت می -0

کارمزد درج کاال،که براساس آمار ساالنه عرضه کاال در بورس از عرضه کننده برای هـر سـال دریافـت     -2

 شود. می

مورد کارمزدهای فوق را بـر اسـاس مصـوبة هیئـت     متقاضی و عرضه کننده، موظف اند حسب  (:0تبصرة )

های تعیین شده توسط هیئت مدیرة سازمان، در مهلت مقـرر پرداخـت    مدیرة بورس و حداکثر تا میزان سقف

 .نمایند

تواند این مبلغ را از  کننده در مهلت مقرر، بورس می در صورت عدم پرداخت کارمزد توسط عرضه (:2تبصرة )

 کننده نزد اتاق پایاپای رأساً برداشت نماید. عرضهمطالبات و یا موجودی 
 

 بخش دوم: سایر مقررات

اند، بـا رعایـت ایـن مقـررات      کاالهایی که قبل از تصویب این دستورالعمل در بورس پذیرفته و عرضه شده -41مادة 

 شوند.  شده تلقی می همچنان در بورس پذیرفته 

آنها در بورس پذیرفته شده است، موظـف بـه رعایـت مقـررات بـازار       کنندگان، مادام که کاالی تمام عرضه -40مادة 

 باشند. اوراق بهادار از جمله مفاد این دستورالعمل می

در صورت نقض هر یك از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیـربط، بـورس موظـف اسـت براسـاس       -42مادة 

 را به مرجع ذیصالح گزارش نماید. مقررات انضباطی خود به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد موارد
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)مصـوب  دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهـران   -6

درخصـوص پـذیرش    آنالحاقیـه  و ت مدیره سـازمان بـورس و اوراق بهـادار    أهی0/01/0936

 (02/4/0933مصوب قراردادهای آتی سهم 

 

مجلـس   0934اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایـران مصـوب آذرمـاه    قانون بازار  91این دستورالعمل، در اجرای مادة 

هیئت محترم وزیران، توسـط بـورس اوراق بهـادار     9/4/0936نامة اجرایی آن مصوب  آیین 06شورای اسالمی و مادة 

پیوست، به تصویب هیئت مـدیرة سـازمان بـورس و     0تبصره و  20ماده،  60، در 0/01/36تهران پیشنهاد و در تاریخ 

 باشد. االجرا می راق بهادار رسید. این دستورالعمل یك ماه پس از تصویب الزماو

 

 کلیات -فصل اول

 

 بخش اول: تعاریف

شده در مادة یك قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامة بورس با همان تعـاریف   های تعریف اصطالحات و واژه -0مادة 

 شوند: ات به شرح زیر تعریف میاند. سایر اصطالح کار رفته در این دستورالعمل به

تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در این دسـتورالعمل جهـت فـراهم شـدن      پذیرش: .04

 امكان معاملة این اوراق در بورس، 

 کند، شخص حقوقی است که تقاضای پذیرش را به بورس ارائه می متقاضی: .00

ظـور مشـخص نمـودن اوراق بهـادار قابـل معاملـه،       سندی رسمی است که به من های بورس: فهرست نرخ .06

معامالت انجام شدة اوراق بهادار و قیمت آنها به تفكیك بازارهـای اول و دوم، توسـط بـورس تنظـیم و بـه      

 ، رسد اطالع عموم می

بورس ناشی از نقض مفاد های  توقف موقت معامالت اوراق بهادار درج شده در فهرست نرخ تعلیق پذیرش: .01

 دستورالعمل،این 

 بورس،های  حذف قطعی اوراق بهادار پذیرفته شده از فهرست نرخ لغو پذیرش: .03

 ،گردد این دستورالعمل تشكیل می 2هیئتی است که به شرح مادة  هیئت پذیرش: .03

شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی  مشاور پذیرش: .21

  دهد. به نمایندگی از طرف وی انجام میدر فرآیند پذیرش را 

هـای   مجموعة اطالعاتی است که بورس ملزم است در زمان درج نام اوراق بهادار در فهرست نـرخ  امیدنامه: .20

بورس، جهت اطالع عموم در سایت رسمی خود منتشر نماید. فرم نمونة این گزارش به تصویب هیئت مدیرة 

  رسد. بورس می
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 شبخش دوم: هیئت پذیر

 هیئت پذیرش دارای پن  عضو و یك دبیر به شرح زیر است: -2مادة 

 رئیس هیئت مدیرة سازمان یا یك نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان به نمایندگی وی؛ .1

 رئیس هیئت مدیرة بورس یا یك نفر از اعضای هیئت مدیره بورس به نمایندگی وی؛ .3

صنعت، به پیشنهاد هیئت مدیرة کانون کارگزاران یك نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به  .3

 بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیرة سازمان؛

 یك نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره سازمان؛  .01

 یك نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره بورس؛ .00

 یرعامل بورس، به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأی یا یكی از مدیران بورس به نمایندگی وی.مد .02

 سازمان یا نمایندة وی، رئیس هیئت پذیرش خواهد بود. مدیره هیئت: رئیس (0تبصرة )

انتخـاب ایـن    باشـد.  سـال مـی   2این ماده در هـر دوره   0تا  9: مدت عضویت اشخاص بندهای (2تبصرة )

  .دورة متوالی بالمانع است 9اشخاص تا حداکثر 

این ماده، پیش از پایان دورة تصدی به تشخیص مقام انتخـاب   0و  4: اشخاص موضوع بندهای (9تبصرة )

این ماده پیش از پایان دورة تصدی، بنا به تشخیص مقام پیشنهاد کننـده یـا    9کننده و شخص موضوع بند 

 این ماده قابل تغییر خواهند بود. 9شریفات مقرر در بند سازمان، با رعایت ت

هـای   تواند در صورت لزوم از سایر کارشناسان و همچنین نماینـدگان شـرکت   : هیئت پذیرش می(4تبصرة )

 متقاضی پذیرش برای حضور در جلسات دعوت کند. این اشخاص حق رأی نخواهند داشت.

ه عضو، که رئیس سازمان یا نماینده وی یكی از آنهاست، رسمیت جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل س -9مادة 

یابد. تصمیمات هیئت با رأی موافق حداقل سه نفر، که یكی از آنها باید رئیس سازمان یا نمایندة وی باشد، معتبـر   می

 خواهد بود.

 

 شرایط پذیرش اوراق بهادار -فصل دوم

 

 بخش اول: بازارها

بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعـی تشـكیل   باشد.  ران دارای دو بازار اول و دوم میبورس اوراق بهادار ته -4مادة 

متقاضی پذیرد.  پذیرش سهام عادی در بورس، صرفاً در یكی از تابلوهای بازار اول یا در بازار دوم صورت می است. شده

پذیرش سهام در هـر یـك از ایـن    در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادی، با توجه به شرایط خاص 

  بازارها، بایستی تقاضای پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم را به بورس ارائه نماید.

 

 بخش دوم: پذیرش سهام عادی

 شرایط عمومی -الف

 سهام عادی برای پذیرش در هر یك از بازارها، باید دارای شرایط زیر باشد: -1مادة 
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 سازمان ثبت شده باشد. نزد .0

 باشـد.  : عدم ثبت سهام عادی نزد سازمان، مانع از قبول درخواست پذیرش آن توسـط بـورس نمـی   تبصره

 پذیر نخواهدبود. های بورس قبل از ثبت آن نزد سازمان امكان لیكن درج در فهرست نرخ

 ن وجود نداشته باشد.وانتقال آن یا اعمال حق رأی توسط صاحبان آ محدودیت قانونی مؤثر برای نقل .2

 با نام و دارای حق رأی باشد. .9

 تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد. .4

 شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول -ب

 متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول، باید دارای شرایط زیر باشد: -6مادة 

 آن از یك هزار میلیارد ریال کمتر نباشد.سهامی عام بوده و سرمایة ثبت شدة  -0

داران در نظر گرفته نشـده   تمام سرمایة آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهام -2

 باشد.

بخشی از سهام آنها دارای شـرایط ویـژه باشـد، در صـورت تأییـد هیئـت       هایی که  : سهام شرکتتبصره

 پذیرش، با رعایت مقررات مربوطه قابل پذیرش خواهد بود. 

 شدة آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشد. درصد از سهام ثبت 21حداقل  -9

 بورس انجام خواهد شد.عالی  محاسبة سهام شناور آزاد براساس مصوبة شورایتبصره: 

حداقل باید سه سال سابقة فعالیت در صنعت مربوط داشته و طی این مـدت موضـوع فعالیـت آن تغییـر      -4

نكرده باشد. همچنین از مدت مأموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن، حداقل شش ماه سپری شـده  

 باشد.

در اثر ادغام یا تغییر ساختار تشكیل  که متقاضیانی راتواند سوابق قبلی فعالیت  هیئت پذیرش میتبصره: 

که منطبق با فعالیت فعلی آنها باشد به عنوان سابقه فعالیت بپذیرد. در هر صـورت   اند، مشروط بر آن شده 

 باشد.  سال سابقة فعالیت با ساختار فعلی متقاضی باید دارای حداقل یك

که حداقل دو دورة آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و در سه دورة مالی متوالی منتهی به پذیرش  - 0

 انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد. همچنین چشم

 زیان انباشته نداشته باشد. -6

 هـا،  های مالی ساالنة حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایـی  براساس آخرین صورت -1

این دستورالعمل هستند، نسبت یادشده بر  3درصد باشد. در مورد متقاضیانی که مشمول مادة  91حداقل 

 شود. مبنای ضوابط ناظر بر متقاضی، تعیین می

اساسنامة متقاضی باید منطبق با اساسنامة نمونـة مصـوب هیئـت مـدیرة سـازمان و الزامـات و شـرایط         -3

 صالح، تدوین شده باشد. ع ذیشده توسط سازمان و سایر مراج تعیین

سود عملیاتی شرکت در دو دورة مالی منتهی به پذیرش از کیفیت باالیی برخوردار بوده و مجموع جریان  -3

 مثبت باشد.  ها های عملیاتی آن طی این دوره خالص وجه نقد ناشی از فعالیت



 

 

 28از  43صفحه   

 

 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

رش، های مالی دو دورة مالی منتهی به پذی گزارش حسابرس در مورد صورت -01

عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شـرط ناشـی از   

 ها و تعهدات متقاضی نباشد. ها، سود، زیان، بدهی عدم انجام تعدیالت قابل توجه در درآمدها، هزینه

 ود نداشته باشد.های مالی، وج دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، دارای اثر با اهمیت بر صورت -00

به تأیید حسابرس، از سیستم اطالعات حسابداری )از جمله حسابداری مالی و حسـابداری بهـای تمـام     -02

شده( مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پـذیرش در بـورس )از جملـه توانـایی تهیـه و افشـای       

 اطالعات مالی به موقع و قابل اتكاء( برخوردار باشد.

مدیره و مدیرعامل متقاضی دارای سابقة محكومیت قطعی کیفری یـا تخلفـاتی مـؤثر طبـق      ی هیئتاعضا  -7مادة 

 نباشند.ای  قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه

چنانچه تأسیس و فعالیت متقاضی مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قـانونی باشـد، متقاضـی     -8مادة 

 عالوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل، موارد یادشده را نیز رعایت نماید.موظف است 

درصد سهام متعلق به سـهامداران عمـده،    01هرگونه انتقال، به استثنای انتقاالت قهری، نسبت به بیش از  -3مادة 

 منوط به اظهارنظر کتبی بورس و موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. 

 

 عادی در تابلوی فرعی بازار اولشرایط خاص پذیرش سهام  -ج

متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش   -01مادة 

 در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:

 سهامی عام بوده و سرمایة ثبت شدة آن از پانصد میلیارد ریال کمتر نباشد. -0

 نفر نباشد. 101درصد سرمایة ثبت شده و  00درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از  – 2

هـا،   نسبت حقوق صاحبان سهام بـه کـل دارایـی   های مالی ساالنة حسابرسی شده،  بر اساس آخرین صورت – 9

 درصد باشد. 21حداقل 

انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیـت   و همچنین چشم در دو دورة مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده – 4

 شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

حداقل باید سه سال سابقة فعالیت در صنعت مربوطه داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نكـرده   -0

 سپری شده باشد.باشد. همچنین از مدت مأموریت حداقل دونفر از مدیران فعلی آن، حداقل شش ماه 

انـد،   تواند سوابق قبلی فعالیت متقاضیانی را که در اثر ادغام یا تغییـر سـاختار تشـكیل شـده     پذیرش می هیئت -6

عنوان سابقة فعالیت بپذیرد. در هر صورت متقاضی بایـد   مشروط بر آنكه منطبق با فعالیت فعلی آنها باشد به

 علی باشد.دارای حداقل دوسال سابقة فعالیت با ساختار ف

 

 شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار دوم -د

متقاضی پذیرش سهام عادی در بازار دوم به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خـاص پـذیرش در تـابلوی      -00مادة 

 اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:
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 تر نباشد.سهامی عام بوده و سرمایة ثبت شدة آن از دویست میلیارد ریال کم -0

 نفر نباشد. 201درصد سرمایة ثبت شده و  01درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از  – 2

هـا،   نسبت حقوق صاحبان سهام بـه کـل دارایـی   های مالی ساالنة حسابرسی شده،  بر اساس آخرین صورت – 9

 درصد باشد. 00حداقل 

انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت  در یك دورة مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم – 4

 شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

 به تشخیص هیئت پذیرش حداقل یك بازارگردان داشته باشد. -0

ضوع فعالیت آن تغییـر نكـرده   حداقل باید دوسال سابقة فعالیت در صنعت مربوطه داشته و طی این مدت مو -6

 باشد. 

انـد،   تواند سوابق قبلی فعالیت متقاضیانی را که در اثر ادغام یا تغیییر ساختار تشـكیل شـده   هیئت پذیرش می -1

عنوان سابقة فعالیت بپذیرد. در هر صورت متقاضی بایـد   مشروط بر آنكه منطبق با فعالیت فعلی آنها باشد به

 ة فعالیت با ساختار فعلی باشد.دارای حداقل یك سال سابق

 

  شرایط انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها -ها 

بورس موظف است براساس اطالعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سـال بعـد،    -02مادة  

ط تـابلوی اصـلی بـازار اول و همچنـین     های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول را در صورت احراز شـرای  شرکت

 شرایط زیر، پس از تأیید هیئت پذیرش، به تابلوی اصلی بازار اول منتقل نماید:

 ها در تابلوی فرعی بازار اول گذشته باشد. حداقل یك سال از پذیرش آن -0

نبوده و بدون حداقل روزهای معامالتی شرکت از سی و پن  درصد کل روزهای معامالتی در سال کمتر  -2

احتساب معامالت عمده، حداقل چهار و نیم درصد از سهام ثبت شدة شرکت، در دورة یـاد شـده معاملـه    

 شده باشد.

بورس موظف است براساس اطالعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سـال بعـد،    -09مادة 

حراز شرایط تابلوی فرعی بازار اول و همچنین شرایط زیر، پس از های پذیرفته شده در بازار دوم را در صورت ا شرکت

 تأیید هیئت پذیرش، به تابلوی فرعی بازار اول منتقل نماید:

 ها در بازار دوم گذشته باشد. حداقل یك سال از پذیرش آن -0

بدون  حداقل روزهای معامالتی شرکت از سی و پن  درصد کل روزهای معامالتی در سال کمتر نبوده و -2

 احتساب معامالت عمده، حداقل سه درصد از سهام ثبت شدة شرکت، در دورة یاد شده معامله شده باشد.

بورس موظف است براساس اطالعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سـال بعـد،    -04مادة 

انـد، پـس از    رش در تابلوی مذکور را از دست دادهشده در تابلوی اصلی بازار اول را که شرایط پذی های پذیرفته شرکت

 تأیید هیئت پذیرش به تابلوی فرعی بازار اول منتقل نماید.
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بورس موظف است براساس اطالعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان  -01مادة 

پذیرش در تابلوی مذکور را از  شده در تابلوی فرعی بازار اول را که شرایط های پذیرفته اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت

 اند، پس از تأیید هیئت پذیرش به بازار دوم منتقل نماید.  دست داده

  

 بخش سوم: پذیرش اوراق مشارکت

 باشند: اوراق مشارکت زیر در صورت دارا بودن شرایط، قابل پذیرش در بورس می -06مادة 

قـانون نحـوة انتشـار اوراق     9)موضـوع مـاده   هـای دولتـی    اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شرکت -0

 ها، مشارکت مندرج در ارقام بودجة سالیانه(، بانك مرکزی و شهرداری

 های ثبت شده نزد سازمان. اوراق مشارکت منتشره توسط شرکت -2

باید با نام بوده و از رتبـة اعتبـاری مناسـبی بـه تشـخیص هیئـت        اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس -07مادة 

پذیرش برخوردار باشد. هیئت پذیرش مكلف است برای تشخیص مناسب بودن رتبة اعتباری اوراق مشارکت متقاضی 

 اند استفاده نماید.   پذیرش، از خدمات نهادهای مالی مربوط که مجوز فعالیت خود را از سازمان دریافت کرده

لتی و بانك مرکزی جمهـوری اسـالمی   های دو ها و دستگاه : اوراق مشارکت منتشره توسط وزارتخانهتبصره

 ایران، جهت پذیرش در بورس نیاز به تعیین رتبة اعتباری ندارند. 

 میلیارد ریال باشد.  011ارزش اسمی اوراق مشارکت متقاضی پذیرش نباید در هر نوبت انتشار کمتر از  -08مادة 

 باشد.فاصلة زمانی پذیرش تا سررسید اوراق مشارکت حداقل دو سال  -03مادة 

تواند  ، به تشخیص هیئت پذیرش می01: این فاصله در خصوص اوراق مشارکت موضوع تبصرة مادة تبصره

 شش ماه تقلیل یابد.  تا

شده در بورس براساس رتبه اعتباری آنهـا توسـط هیئـت     بازار و تابلوی معامالتی اوراق مشارکت پذیرفته -21مادة 

، از جمله اوراق تابلوی مستقلی را به معامالت اوراق بدهی پذیرفته شدهبازار یا تواند  گردد. بورس می پذیرش تعیین می

  مشارکت، اختصاص دهد.

معامالت دست دوم اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس، منحصراً در بورس انجـام خواهدشـد. هیئـت     -20مادة 

 ن حاصل نماید.  پذیرش موظف است از احراز این شرط در زمان پذیرش اوراق مشارکت اطمینا

 

 فرآیند پذیرش اوراق بهادار -فصل سوم

 

 بخش اول: مشاور پذیرش

این دستورالعمل،  20های پذیرش اوراق بهادار، به همراه مدارك و مستندات موضوع مادة  کلیة درخواست -22ماده 

 ردند.بایستی توسط مشاور پذیرش به بورس ارائه شده و پس از احراز تكمیل مدارك در بورس ثبت گ

تواننـد مشـاور    تأمین سـرمایه مـی   های کارگزار معرف و شرکتهای کارگزاری دارای مجوز  صرفاً شرکت -29مادة 

 پذیرش باشند.  

 های مشاور پذیرش به شرح زیر است: وظایف و مسئولیت -24ماده 
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 ارائة مشاوره به متقاضی درخصوص پذیرش؛  -0

 سنجش میزان آمادگی ناشر برای پذیرش؛ -6

 مدارك و اطالعات درخواستی به بورس از طرف ناشر در فرآیند پذیرش؛ارائة  -1

 نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط ناشر در فرآیند پذیرش؛ -3

 شده یا ارائة مشاوره به ناشر برای تعیین کارگزار عرضة کنندة اوراق. عرضة اولیة اوراق بهادار پذیرفته -3

ناد و اطالعات ارائه شده توسط ناشر را بررسی و تأیید نماید : مشاور پذیرش باید کلیة مدارك، اس(0تبصرة )

 که مدارك کامل بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر ناشر است.

ای کـه   : مشاور پذیرش باید همزمان با تكمیل مدارك پذیرش و ارائة آن به بورس، کتباً طی نامه(2تبصرة )

دیق نماید که کلیة مقررات قانونی پذیرش تا زمان ارائـة درخواسـت پـذیرش بـه     تصشود،  به بورس ارائه می

 بورس، توسط ناشر رعایت گردیده است. 

مـابین کـه    های هریك در قـرارداد فـی   روابط مشاور پذیرش و ناشر و حدود وظایف و مسئولیت(: 9تبصرة )

 شود.  بورس ارسال می بینی شده و یك نسخه از آن به شود پیش مطابق نمونه بورس تنظیم می

 

 بخش دوم: ارائة مستندات و مدارك جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار

هـای بـورس    متقاضی پذیرش باید فرم درخواست پذیرش خود را به انضمام مـدارك زیـر در قالـب فـرم     -21ماده 

 براساس تابلوی موردنظر، از طریق مشاور پذیرش به بورس تسلیم نماید:

 پرسشنامة پذیرش؛ ـ0

 امیدنامه؛ -2

 رسید پرداخت حق پذیرش؛ -9

که حداقل دو دورة آن  منتهی به تاریخ پذیرشمالی  ةدور حداقل سهمربوط به  النهمالی سا های  صورت -4

 به تشخیص بورس؛ به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونیبرابر یك سال باشد، 

هـای مـالی شـش ماهـة حسابرسـی شـده و        ای شـامل صـورت   دوره میانهای مالی  ارائة آخرین صورت -0

 های مالی سه ماهه؛ صورت

و آتی حسابرسی شده به همراه اظهـارنظر مقبـول یـا بـدون      سال مالی جاری بینی عملكرد پیشگزارش  -6

 بندهای شرط اساسی حسابرس در خصوص اطالعات مزبور؛

 ؛مالی اخیرالعاده حداقل برای دو دورة  وقه مجامع عمومی عادی و فگزارش هیئت مدیره ب -1

های رسمی مربوط به آگهـی آنهـا در    و روزنامه سال اخیر حداقل دو برایجلسات مجامع عمومی  صورت -3

 صورت وجود الزام قانونی؛

مدیرة شرکت، برای حداقل سـه سـال آینـده و     (، مصوب هیئتBusiness Planبرنامة کسب و کار ) -3

 رس؛های بو براساس فرم

های پذیرفته شده در بورس، مصوب هیئـت   شده منطبق با اساسنامة نمونة شرکت ة ثبتآخرین اساسنام -01

 العاده در آن اعمال شده باشد؛ مدیرة سازمان، که کلیة تغییرات قبلی مصوب مجامع عمومی فوق
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طی دو سال مالی اخیر مندرج در روزنامة رسمی هرگونه تغییرات در اساسنامه  -00

 ؛های مربوط به تأسیس و ثبت شرکت گهیآو 

قانون بـازار اوراق   46فهرست و مشخصات دارندگان اطالعات نهانی شرکت، موضوع تبصرة یك ماده  -02

 های سازمان؛ بهادار براساس فرم

 پن  سال گذشته؛ های تشخیص مالیات یك نسخه از آخرین مفاصاحساب مالیاتی و برگه -09

 مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در بورس؛صاحبان سهام ی عادمجمع عمومی  ةمصوب -04

شـرکت بـه نحـوی کـه ایـن سیسـتم        های داخلی تأییدیة حسابرس در خصوص کفایت سیستم کنترل -00

  ،باشد متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یكسان 

 ساختار نیروی انسانی، آخرین نمودار سازمانی مصوب به همراه شرح مختصری از -06

 برداری، تصویر آخرین پروانة فعالیت/ بهره -01

 سیاست تقسیم سود پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی جاری و آتی، -03

 سایر اطالعات مهم به تشخیص ناشر یا درخواست هیئت پذیرش. -03

لزامات پذیرش و قبول تعهـد بـه   : در فرم درخواست پذیرش، باید قید گردد که متقاضی با آگاهی از اتبصره

 آن، درخواست خود را به بورس تسلیم نموده است.  

های مالی اصـلی و تلفیقـی متقاضـی بایـد طبـق مقـررات قـانونی، اسـتانداردهای حسـابداری و           صورت -26مادة 

همچنین در زمان  های اجرایی ابالغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. ها و دستورالعمل نامه و آییندهی مالی  گزارش

ارائة درخواست پذیرش و آخرین سال مالی قبل از ارائة درخواست پذیرش، حسابرس شرکت باید از میـان حسابرسـان   

 معتمد سازمان انتخاب شده باشد.

شرکت موظف است تغییرات با اهمیت در اطالعات ارائه شده، از جمله تغییرات در اساسنامه، حسـابرس،    -27مادة 

ندگان اطالعات نهانی، سال مالی و تغییرات سهامداران عمده در دوره بررسـی درخواسـت پـذیرش را بـه     مدیران، دار

تواند براساس گزارش بورس، پذیرش اوراق بهادار متقاضی را  صورت هیئت پذیرش می اطالع بورس برساند. درغیر این

 ای متوقف نماید. در هر مرحله

 

 هاداربخش سوم: بررسی درخواست پذیرش اوراق ب

روز پس از تاریخ تكمیـل مـدارك، گـزارش کارشناسـی خـود حـاوی اظهـارنظر         40بورس حداکثر ظرف  -28مادة 

درخصوص احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش توسط ناشر را به انضمام مستندات مربوطه بـه هیئـت پـذیرش ارسـال     

 شود. یئت پذیرش تعیین مینماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و تصویب ه می

روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوطه از بورس، نظر کتبی خود  40هیئت پذیرش حداکثر ظرف  -23مادة 

کنـد. در صـورت رد    را با ذکر دالیل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش اوراق بهادار، از طریق بورس به متقاضی اعـالم مـی  

روز پس از ابالغ تصمیم هیئت پذیرش، به  01عتراض خود را حداکثر ظرف مدت تواند مراتب ا درخواست، متقاضی می

خصوص بررسی مجدد موضوع یـا تأییـد نظـر     دبیرخانة هیئت مدیرة سازمان اعالم کند. رأی هیئت مدیرة سازمان در 

 هیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و بورس الزم االجراست. 
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یرة سازمان، درخواست متقاضی باید در اولـین جلسـه   در صورت تأیید هیئت مد -91مادة 

 گردد.  هیئت پذیرش مجدداً طرح 

نظر هیئت مدیرة سـازمان در   در صورتی که درخواست متقاضی برای بار اول یا پس از اجرای رأی تجدید -90مادة 

جام کلیة مراحل،   هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و ان

 پذیر خواهد بود.  امكان

پذیرش در هر یك از تابلوهای اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم، منوط به احراز تمام شـرایط ذکـر    -92مادة 

 تواند متقاضی را به صورت مشروط در بورس پذیرش نماید. شده در این دستورالعمل است و هیئت پذیرش نمی

های  های بورس، متقاضی مكلف است نسبت به تأمین پوشش ج نام شرکت در فهرست نرخ: قبل از درتبصره

ای  های خود اقدام نموده و تعهـد نمایـد همـواره پوشـش بیمـه      ای مناسب و کافی برای اموال و دارایی بیمه

  مربوط را رعایت نماید. 

 

 بخش چهارم: درج و عرضة اوراق بهادار پذیرفته شده

، منوط به احراز تمـامی مـوارد تعیـین شـده     های بورس اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخدرج نام  -99مادة 

ماه، پذیرش اوراق بهادار در بـورس لغـو    6. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت باشد توسط هیئت پذیرش می

  .   گردد می

مـاه پـس از تـاریخ درج در فهرسـت      6داکثر روز و ح 0عرضة سهام پذیرفته شده در بورس باید حداقل " -94مادة 

نرخهای بورس صورت پذیرد. در صورت عدم عرضة سهام ظرف مدت مذکور، پذیرش آن در بورس لغو شده و پذیرش 

 "مجدد آن منوط به طی فرآیند پذیرش خواهد بود.

 

 تداوم پذیرش اوراق بهادار -فصل چهارم

 

شرکتی که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده، باید اصول راهبری شـرکتی مصـوب هیئـت مـدیرة       -91مادة 

سازمان را رعایت نموده و از تطبیق عملیات شرکت با استانداردها، اهداف شرکت و قوانین و مقررات مربوط اطمینـان  

 پذیر خواهد بود. هیئت پذیرش امكانها صرفاً پس از موافقت  حاصل کند. تغییر موضوع اصلی فعالیت این شرکت

ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات این دستورالعمل و  -96مادة 

 ضوابط افشای اطالعات ناشران مصوب سازمان را رعایت نماید. 

سال  هیل امور سهامداران، حداکثر تا یكناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، موظف است جهت تس -97مادة 

های بورس، انجام کلیة اقدامات شـرکتی خـود از جملـه توزیـع سـود را       فهرست نرخدر بهادار خود پس از درج اوراق 

 گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه، به آن شرکت واگذار نماید. حسب قبول شرکت سپرده

 درجهـای بـورس    قبل از تصویب ایـن دسـتورالعمل در فهرسـت نـرخ     : ناشرانی که اوراق بهادار آنهاتبصره

نسبت به اجرای مفاد این االجرا شدن این دستورالعمل باید  سال پس از الزم 2است، حداکثر ظرف مدت  شده

  ماده اقدام نمایند.
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 تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار -فصل پنجم

 

 بخش اول: تعلیق پذیرش اوراق بهادار

تواند بـا رعایـت    این دستورالعمل، بورس می 96و  90در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، مطابق با مواد  - 98مادة 

ماه بـه حـال تعلیـق درآورد. تعلیـق اوراق      9شده را حداکثر برای مدت  حقوق سهامداران، پذیرش اوراق بهادار پذیرفته

یئت پذیرش خواهد بود. در هر صـورت مـدت تعلیـق    ماه منوط به موافقت ه 9شده برای مدتی بیش از  بهادار پذیرفته

 ماه خواهد بود. 6موضوع این ماده حداکثر 

این دستورالعمل، دستور تعلیـق   96و  90تواند در صورت عدم ایفای وظایف ناشر مطابق مواد  سازمان می -93مادة 

 ع این ماده، با سازمان خواهدبود.  شده را به بورس صادر نماید. تشخیص مدت تعلیق موضو پذیرش اوراق بهادار پذیرفته

رفع تعلیق پذیرش اوراق بهادار حسب مورد، منوط به رفع دالیل اعالم شده توسط سازمان، هیئت پذیرش  -41مادة 

  باشد. یا بورس می

ایـن دسـتورالعمل،    93(: در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر هیئت پـذیرش، موضـوع مـادة    0ة )تبصر

م شده توسط هیئت پذیرش از طرف ناشر مرتفع گردد، بورس رأساً نسبت به رفـع تعلیـق   چنانچه دالیل اعال

 نماید.  اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش رفع دالیل تعلیق به سازمان و  هیئت پذیرش اعالم می

فع تعلیـق  این دستورالعمل، ر 93: در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر سازمان، موضوع مادة (2تبصرة )

 پذیرش توسط سازمان به بورس اعالم خواهدشد.

 

 بخش دوم: لغو پذیرش اوراق بهادار

 شود: پذیرش اوراق بهادار به موجب هر یك از موارد زیر لغو می -40ماده 

مـاه   این دستورالعمل، پس از گذشت شش 96و 90عدم ایفای تعهدات ناشر درخصوص رعایت مفاد مواد  -0

 سازمان یا هیئت پذیرش مبنی بر تعلیق؛از تاریخ اعالم 

و مـواد   00مادة  9و  0و بندهای  01مادة  9و  0، بندهای 6مادة  1و  0در مواردی که مطابق با بندهای  -2

 این دستورالعمل، شرایط تداوم پذیرش وجود نداشته باشد؛ 3و  1

رعایـت نشـده    00مـادة   2یا بند  01 مادة 2یا بند  6مادة  9ماه، مفاد بند  6در مواردی که بیش از مدت  -9

 باشد؛ 

 در صورت انحالل یا ورشكستگی ناشر؛ -4

الیحة قانون تجارت شده و ظرف مدت دو سال اقدام ناشر منجـر   040در صورتی که ناشر مشمول ماده  -0

 الیحة قانون تجارت نشود؛ 040به خروج شرکت از شمول ماده 

 سررسید اوراق بهادار؛ -6

ت در دو دورة مالی متوالی منجر به زیان شده و نتیجة عملیات شش ماهـة بعـدی شـرکت    عملكرد شرک -1

ای حسابرسی شده با در نظر گرفتن بندهای شرط گزارش حسابرس، های مالی میان دورهبراساس صورت

 منت  به سود نشود؛
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 های مالی ناشر، اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس در مورد صورت -3

 این دستورالعمل. 03رعایت ضوابط اختصاصی پذیرش موضوع مادة عدم  -3

، بورس ضمن ارائة گزارش به هیئت پذیرش مراتب 40در صورت وقوع هرکدام از موارد یاد شده در مادة  -42مادة 

کند. ناشر موظف است ظـرف سـی روز توضـیحات خـود را بـه هیئـت پـذیرش ارائـه نمایـد. در           را به ناشر اعالم می

که هیئت پذیرش تشخیص دهد ناشر قادر به برطرف کردن موارد منجر به لغو پذیرش است، مهلت مشخصی  صورتی

 گیرد. را حسب مورد برای وی در نظر می

ای که به ناشر برای رفع مـوارد لغـو    تواند پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده را در دوره هیئت پذیرش می  -49مادة 

 تعلیق درآورد.شود، به حالت  مهلت داده می

شده، ناشر موظف است گزارش اقدامات  در صورت برطرف شدن موارد لغو پذیرش در مهلت در نظر گرفته -44مادة 

 خود و همچنین سایر اطالعات مورد نیاز را به بورس ارائه نماید.

هیئـت پـذیرش از    بینی شده موارد لغو پذیرش رفع نگردد، اوراق بهادار با تصـویب  چنانچه در مهلت پیش -41مادة 

تواند قبل از لغو پـذیرش اوراق بهـادار، فرصـت     شود. هیئت پذیرش می حذف می های بورس بطور قطعی فهرست نرخ

 سال را برای انجام معامالت آن اوراق در نظر گیرد.  حداکثر یك

ی با ذکـر دالیـل   هفته از تاریخ تصویب، طی گزارش بورس، لغو پذیرش اوراق بهادار را حداکثر ظرف یك  -46مادة 

روز پس از ابالغ  01تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت  دهد. ناشر می مربوط، به ناشر و سازمان اطالع می

خصـوص بررسـی    تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانة هیئت مدیره سازمان اعالم کند. رأی هیئت مـدیرة سـازمان در   

 ی هیئت پذیرش، بورس و ناشر الزم االجراست.مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برا

ه: بورس مكلف است پس از قطعیت لغو پذیرش اوراق بهادار، فهرست اوراق بهادار لغو پذیرش شده را تبصر

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه اعالم نماید. نقل و انتقال سهامی که به صـورت   به شرکت سپرده

 ازار پایة فرابورس ایران انجام خواهد شد.شود، در ب قطعی لغو پذیرش می

پس از گذشت دو سال از تاریخ لغو است،  پذیرش مجدد اوراق بهاداری که پذیرش آنها در بورس لغو شده -47مادة 

 94خواهدبود. پذیرش اوراق بهاداری که به موجـب مـادة   پذیر  پذیرش با ارائة درخواست و احراز شرایط پذیرش امكان

 باشد. اند منوط به سپری شدن مهلت تعیین شده در این ماده نمی ل لغو پذیرش شدهاین دستورالعم
 

 بخش سوم: لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر

ناشر باید درخواست خود مبنی بر لغو پذیرش اوراق بهادار را که به تأیید مجمع عمومی عادی سهامداران   -48مادة 

 ا شدة مجمع مذکور به سازمان و بورس ارسال نماید. جلسة امض رسیده، به همراه صورت

و اعـالم   43سهامدارانی که بیش از دو سوم سهام شرکت را در اختیار دارند پس از انجام تشریفات مـادة   -43مادة 

 بایست: آوری سهام شرکت و خروج آن از بورس، به سازمان، بورس و عموم، می قصد خود مبنی بر جمع

درصد از سهام شرکت پذیرفته شده را تملـك   31ماه پس از تاریخ اعالم موضوع، حداقل  9حداکثر تا مدت  -4

 نمایند. 
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درصـد از سـهام    01ماهـه، حـداقل    پس از گذشت مهلت فوق، طی یك دورة یك -0

ة ماهـ  9فوق، حداقل با میانگین موزون قیمت خریـد دورة   0درصد بند  31شرکت پذیرفته شده را، مازاد بر 

 فوق تملك نمایند. 

ماهـه، تمـامی سـهام     فوق، طی یـك دورة یـك   2و  0پس از سپری شدن مهلت مشخص شده در بندهای  -6

 شده توسط سهامداران باقیمانده را با میانگین موزون قیمت خرید چهارماه گذشته خریداری نمایند. عرضه

اطالعات مربوط  مكلفند در پایان دورة خرید،سهامدارانی که قصد خارج نمودن شرکت را از بورس دارند،  -11مادة 

اوراق گذاری مرکزی  به میزان مالكیت خود و خرید اوراق بهادار طی دورة پن  ماهه را به همراه تأییدیة شرکت سپرده

 بهادار و تسویة وجوه، به سازمان و  بورس ارسال نمایند.

حداکثر ظرف مدت یك ماه مراتب را در جلسة هیئت بورس پس از احراز تكمیل فرآیند فوق مكلف است  -10مادة 

کند.  پذیرش مطرح نماید. هیئت پذیرش براساس گزارش بورس تاریخ دقیق لغو پذیرش را به بورس و ناشر اعالم می

 بایست توسط بورس به سازمان و عموم اعالم گردد. لغو پذیرش شرکت می

رش شده باشند تا سه سال بعد از تاریخ لغـو پـذیرش،  قابـل    اوراق بهاداری که به درخواست ناشر لغو پذی -12مادة 

 .پذیرش مجدد در بورس نیستند

 

 سایر موارد -فصل ششم

 

 بخش اول: کارمزدها

 کند: شده دریافت می بورس کارمزدهای زیر را از متقاضی و ناشران اوراق بهادار پذیرفته -19مادة 

 شود. میل مدارك اولیه دریافت میکارمزد پذیرش که به همراه درخواست پذیرش و تك -0

 شود. کارمزد درج که ساالنه براساس سرمایة پرداخت شده دریافت می -2

، موظـف اسـت حسـب مـورد      : متقاضی پذیرش و ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شـده تبصره

عیـین شـده توسـط    هـای ت  کارمزدهای فوق را بر اساس مصوبة هیئت مدیرة بورس و حداکثر تا میزان سقف

 .هیئت مدیرة سازمان، پرداخت نماید

 

 بخش دوم: سایر مقررات

، نسـبت بـه   31االجرا شدن این دستورالعمل حداکثر تا پایـان اردیبهشـت    بورس مكلف است پس از الزم -14مادة 

 شدة موجود براساس مفاد این دستورالعمل اقدام نماید. های پذیرفته بندی شرکت طبقه

ه بر سهام عادی و اوراق مشارکت، پذیرش سایر اوراق بهادار از جمله اوراق بهـادار خـارجی نیـز بـا     عالو -11مادة 

 . باشد پذیر می ، در بورس امكانصالح رعایت مقررات مصوب مراجع ذی

شده در بورس  اند، همچنان پذیرفته هایی که قبل از اجرای این دستورالعمل در بورس پذیرفته شده شرکت -16مادة 

مواد  0االجرا شدن این دستورالعمل، تمام مفاد آن به جز میزان سرمایه موضوع بند   شوند. لیكن از تاریخ الزم تلقی می

 در خصوص آنها مجری است. 00و  01، 6
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توسـط   00و  01، 6مـواد   0شرط میزان سرمایه، موضوع بند : مهلت احراز تبصره

 رسد. بورس پیشنهاد و به تأیید هیئت پذیرش می

شـده اسـت، موظـف بـه رعایـت       که اوراق بهادارشان در بورس پذیرفتـه  آنها، مادام تمام ناشران و مدیران  -17مادة 

 د.باشن مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مفاد این دستورالعمل می

در صورت نقض هر یك از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط، بـورس موظـف اسـت براسـاس      -18مادة 

صالح گزارش  نامة انضباطی خود به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آنها را به مرجع ذی آیین

 نماید. 

ده و عالوه بر مفاد دستورالعمل رعایت آنها نیز الزامی بوجزء الینفك این دستورالعمل ضوابط مشروحة زیر  -13مادة 

 است: 

 (، 0ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی )پیوست پذیرش سهام بانكشرایط اختصاصی  .0

 (، 2های بیمه )پیوست شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت .2

 (، 9های لیزینگ )پیوست  پذیرش شرکتاختصاصی شرایط  .9

 و( 4)پیوست  و هلدینگگذاری  های سرمایه شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت .4

 (، 0)پیوست دولتیهای  شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت .0

 در صورت لزوم، این دستورالعمل به ترتیب زیر اصالح خواهد شد:  -61مادة 

 به پیشنهاد هیئت مدیره بورس یا هیئت پذیرش و تصویب هیئت مدیره سازمان، -0

 هیئت مدیره سازمان. به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب  -2

، مقررات مشروحة زیر و کلیة مقررات و ضـوابط مغـایر بـا ایـن     االجرا شدن این دستورالعمل از تاریخ الزم -60مادة 

  گردد: دستورالعمل لغو می

 شورای بورس،  01/0/34ط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار مصوب نامة شرای آیین .0

ها و مؤسسات اعتباری غیر بانكی در بورس اوراق بهـادار   پذیرش سهام بانكنامة شرایط و ضوابط  آیین .2

 شورای بورس، 6/9/30مصوب 

 0/02/30های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران مصوب  نامة شرایط و ضوابط پذیرش سهام شرکت آیین .9

 شورای بورس،

یزینگ( در بورس اوراق بهادار های فعال در اجارة بلند مدت )ل نامة شرایط و ضوابط پذیرش شرکت آیین .4

 شورای بورس، 06/00/32تهران مصوب 

گذاری پذیرفته شده و متقاضی پـذیرش در بـورس اوراق بهـادار     های سرمایه بندی شرکت ضوابط طبقه .0

  شورای بورس، 06/6/11تهران مصوب 

 0/02/19هایی که فعالیت اصلی آنها خدمات انفورماتیك باشد مصوب  شرایط اختصاصی پذیرش شرکت .6

 شورای بورس، 

 ، 3/01/32مصوب  های خدماتی در بورس های فعال در زمینه شرایط پذیرش اوراق بهادار شرکت .1
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 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

ها در بورس مصوب  ضوابط تعیین حق رسیدگی تقاضای پذیرش سهام شرکت .3

 شورای بورس، 01/02/11

 شورای بورس،  2/00/10های جدیدالتأسیس در بورس مصوب  راق بهادار شرکتضوابط اخذ حق درج او .3

 شورای بورس، 26/3/32سازی مصوب  دستورالعمل پذیرش سهام دولت در بورس در جریان خصوصی .01

 شورای بورس، 1/6/46نامة اجرایی هیئت پذیرش اوراق بهادار مصوب  آیین .00

قانون برنامة دوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و  30شرایط پذیرش اوراق مشارکت موضوع بند ب تبصرة  .02

 شورای بورس، 06/0/14فرهنگی مصوب 

های خصوصی در بورس اوراق بهـادار تهـران مصـوب     ها و بانك شرایط پذیرش اوراق مشارکت شرکت .09

 شورای بورس، 22/0/0931

 شورای بورس، 03/01/34های نسل سوم در بورس مصوب  ضوابط پذیرش شرکت .04

های پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران براسـاس      رش اوراق مشارکت شرکتدستورالعمل پذی .00

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصالح مـادة   01نامة اجرایی مادة  آیین

 شورای بورس.   1/01/39قانون برنامة سوم، مصوب  009
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 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

و مؤسسات اعتباری ها  (: شرایط اختصاصی پذیرش سهام بانك0پیوست )

 غیربانکی

ك مرکزی جمهوری اسالمی ایران که دارای مجوز فعالیت از بانو مؤسسات اعتباری غیر بانكی ها  بانك -0مادة 

زیـر در بـورس پذیرفتـه    اختصاصـی  شـرایط  ا توجـه بـه   شوند، ب از این پس به اختصار بانك و مؤسسه نامیده می

 شوند.  می

ضوابط و اسـتانداردهای تعیـین شـده از جملـه سـاختار مـالی مناسـب صـنعت          بانك یا مؤسسه بایستی -2مادة 

 بانكداری را طبق تأییدیه بانك مرکزی رعایت کرده باشد.

بانك یا مؤسسه باید برنامة عملیاتی جامع مشتمل بر اهداف بانك، بازارهای هدف در مورد تأمین منـابع   -9مادة 

بینی شده برای مقابله با انواع  ها و تمهیدات پیش یت، سیاستهای کنترل مدیر و تخصیص مصارف، رئوس سیستم

هـای   های مناسب، نحوة تـأمین زیـان   خطرها )مدیریت ریسك(، ساختار سازمانی، سیستم نظارتی، ترکیب دارایی

های مالی برآوردی برای حداقل سه سال فعالیت آتی خود را ارائه نموده و متعهد به پیاده کردن  احتمالی و صورت

 اجرای این برنامه باشد.و 

 01نقل و انتقال سهام بانك یا مؤسسه به نوعی باشد که در هیچ زمان، سهامداری با مالكیـت بـیش از    -4مادة 

 درصد سهام، نداشته باشد.

درصد سهام بانك یا مؤسسه موکول به موافقت بانك مرکزی جمهوری اسالمی  01تبصره: مالكیت بیش از 

 باشد. ایران و اطالع بورس می
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 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

 های بیمه (: شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت2پیوست )

 درصد سرمایة شرکت بیمه باشد. 01های دولتی، در مجموع نبایستی بیش از  سهام متعلق به دولت وشرکت -0مادة 

 درصد سـهام شـرکت بیمـه را در اختیـار داشـته      21توانند حداکثر تا  اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می -2مادة 

 باشند.

های بیمه پذیرفته شـده در بـورس را خریـداری     تواند بیش از پن  درصد سهام سایر شرکت شرکت بیمه نمی -9مادة 

 نماید.

تبصره: خریداری سهام یك شرکت بیمه پذیرفته شده در بورس با هدف ادغام، فقط پس از ارائة برنامة ادغـام  

 پذیر خواهد بود. ت، امكانگذار به بورس و اخذ موافق توسط شرکت بیمه سرمایه

نامـة   آیـین "هـای پذیرفتـه شـده در بـورس براسـاس       هـای بیمـه در سـهام شـرکت     گذاری شـرکت  سرمایه -4مادة 

 مصوب شورای عالی بیمه صورت خواهد پذیرفت."گذاری مؤسسات بیمه  سرمایه

سه، بازارهای هدف، تمهیدات در زمان پذیرش، شرکت بیمه بایستی برنامة جامع عملیاتی، شامل اهداف مؤس -1مادة 

 بیمة اتكایی و نحوة حصول به اهداف مورد نظر را حداقل برای سه سال آینده ارائه نماید.
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 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

 های لیزینگ (: شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت9پیوست )

بـورس   ای در های پذیرفتـه شـده   ها یا شرکت ، متعلق به بانك بایستی همواره حداقل یك سوم سهام شرکت -0مادة 

 ها تأسیس شده است. باشد که لیزینگ به منظور اعطای تسهیالت جهت فروش محصوالت آن

شرکت بایستی از نظر کفایت سرمایه و ترکیب تسهیالت داده شده، همواره در وضعیت مناسبی قـرار داشـته    -2مادة 

 باشد.

لی مناسب صنعت لیزینگ را طبق تأییدیة شده از جمله ساختار ما شرکت بایستی ضوابط و استانداردهای تعیین -9مادة 

 بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران رعایت کرده باشد.
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 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

گذاری و  سرمایههای  (: شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت4پیوست )

 هلدینگ

بانكی های  گذاری در اوراق بهادار و سپرده هایی که منابع مالی در اختیار خود را منحصراً صرف سرمایه شرکت -0مادة 

 شوند: بندی می باشند، در دو گروه طبقه کارگیری آن می دار تجهیز و به نموده و عهده

هـای   اعمـال مـدیریت در شـرکت   از خریـد اوراق بهـادار،   که هـدف آن    شرکتی: گذاری سرمایه  شرکت -0

 باشد.  پذیر نمی سرمایه

قدر حق رأی  کسب انتفاع، آنپذیر جهت  سرمایه  شرکتگذاری در  که با سرمایه شرکتیهلدینگ:   شرکت -2

کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئـت   کسب می

 مدیره مؤثر باشد. 

 باشد: دههای زیر انجام ش گذاری با توجه به محدودیت های سرمایه مصرف منابع در شرکت -2مادة 

 31های بورس درج است، همواره باید حداقل  ت در فهرست نرخدر هنگام پذیرش و تا زمانی که نام شرک -0

بـه   هـای بلنـد مـدت و حقـوق صـاحبان سـهام(       درصد از منابع مالی بلند مدت شرکت )مجمـوع بـدهی  

های بانكی تخصیص  های پذیرفته شده در بورس، اوراق مشارکت و سپرده گذاری در سهام شرکت سرمایه

 یابد.

درصد منابع خود را به مصرف خرید سهام یك شرکت برسـانند. همچنـین    01ها نباید بیش از  این شرکت -2

 پذیر بیشتر باشد. درصد سرمایة شرکت سرمایه 01گذاری در هر شرکت نباید از  سرمایه

هـای   گذاری خـود در شـرکت   اند در صورت رساندن میزان سرمایه گذار موظف های سرمایه تبصره: شرکت

 ا به سازمان و بورس اعالم نمایند.پذیر به سقف فوق، مراتب ر سرمایه

هـای بـورس درج اسـت،     در هنگام پذیرش و تا زمانی که نام آنها در فهرسـت نـرخ  های هلدینگ  در شرکت -9مادة 

به  های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام( درصد از منابع مالی بلند مدت شرکت )مجموع بدهی 31همواره باید حداقل 

 باشد. های بانكی تخصیص یافته اقتصادی، اوراق مشارکت و سپرده های گذاری در بنگاه سرمایه

خرید اموال منقول و غیرمنقول منحصراً به منظور استفادة جاری و نه به قصد فروش، در حد نیازهای متعارف  -4مادة 

 توانند در خرید و فروش کاال به قصد انتفاع مشارکت نمایند. ها نمی بالمانع بوده و این شرکت
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 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

دولتی و های  (: شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت1وست )پی

 های استانی گذاری سرمایه

از طریـق  سـازی   های خصوصـی  های دولتی که مقرر گردیده سهام آنها در جریان برنامه در خصوص شرکت -0مادة 

گذاری استانی در صورت تأیید سودآوری بالقوة شرکت توسط هیئـت   بورس واگذار شود، و همچنین شرکتهای سرمایه

 پذیرش، رعایت شرط دورة سودآوری الزامی نیست. 
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 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

ــادار   -1 )مصــوب ضــوابط اســتفاده از خــدمات مشــاوران عرضــه اوراق به

مصـوب   آناصـالحی   00تـا   3مواد و هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار 00/4/0931

90/9/0933) 

 

های سهامی عام و افـزایش   های عرضة اوراق بهادار و تشكیل شرکت به منظور تسریع در رسیدگی به درخواست

شرح زیـر بـه تصـویب    سطح کیفی اطالعات در این حوزه، ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضة اوراق بهادار به 

 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

 

، در 0934( قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سـال  0های تعریف شده در مادة ) کلیة اصطالحات و واژه -0ماده 

 گردد: . سایر اصطالحات به شرح زیر تعریف میاند این دستورالعمل به همان معانی به کار رفته

: گزارشی که به منظور بررسی فنی، اقتصادی و مالی طـرح و برنامـة موضـوع    رش توجیهیگزا .0

 گردد. انتشار اوراق بهادار با مسئولیت ناشر تهیه می

، کـه درخصـوص انتشـار و عرضـة اوراق     از سازمان مجوز دارای : شخص حقوقیمشاور عرضه .2

 نماید. بهادار مشاوره ارائه می

    

توانند پس از کسب مجوزهای الزم از سازمان بـه عنـوان مشـاور عرضـه فعالیـت       می اشخاص حقوقی زیر -2ماده 

 نمایند:

 های تأمین سرمایه، شرکت .0

مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان مشروط به اینكه سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت ناشر  .2

 گروه آن را نپذیرفته باشد. های هم موضوع مشاوره یا شرکت

ة مشـاورة مـالی، فنـی، اقتصـادی و مـدیریت بـه       های معتبر در حوز مانها، مؤسسات و ساز شرکت .9

 تشخیص سازمان،

ناشران اوراق بهادار به منظور انجام مراحل ثبت، انتشار و عرضه اوراق بهادار و تكمیل مستندات مربوطه نزد  -9ماده 

 باشند. مراجع قانونی، مجاز به استفاده از خدمات مشاوران عرضه می

ارائة خدمات مشاوره عرضه، براساس قراردادی است که با رعایت مفاد این دستورالعمل میان ناشر و مشاور  -4ماده 

یك نسخه از قرارداد مزبور پس از توافق ناشر و مشاور عرضه برای سـازمان ارسـال    گردد. عرضه منعقد می

دستورالعمل در تنظیم قـرارداد، قطعـی   این  3و  1، 6، 0گردیده و پس از تأیید سازمان مبنی بر رعایت مواد 

االجراشدن قرارداد پس از تائید سازمان، باید در متن قرارداد فیمابین ناشر  شرط الزمگردد.  شده و اجرایی می

 و مشاور عرضه تصریح گردد.
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 (0931)پائیز  مقررات کارشناس عرضه و پذیرش قوانین و  -دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  

ناشـر و مشـاور عرضـه    باشد. قـرارداد   خدمات مشاورة عرضه شامل موارد زیر می -1ماده 

هر حال انجـام خـدمات موضـوع    ست انجام تمامی این موارد یا بخشی از آن باشد. در تواند شامل درخوا می

 زیر توسط مشاور عرضه الزامی است. 1لغایت  0بندهای 

بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائـة مشـاوره در خصـوص شـیوة تـأمین مـالی        .0

 مناسب،

 ق بهادار و تكالیف قانونی ناشر،ارائة مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضة اورا .2

 ،گزارش توجیهی های الزم جهت تهیة ارائة راهنمایی .9

بررسی اطالعات، مدارك و مستندات تهیة گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسـان   .4

 های یادشده، صالح در خصوص گزارش یا اشخاص حقوقی ذی

کارشناسـان یـا اشـخاص    شـده و اظهـارنظر    به استناد رسیدگی انجامتأیید نهایی گزارش توجیهی  .0

 صالح، ذی حقوقی

 تهیة بیانیة ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر، .6

 صالح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار، نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی .1

 تهیه گزارش توجیهی، .3

اوراق بهادار در دست انتشار و ارائة مشاوره بـه ناشـر در خصـوص میـزان     انجام مطالعات بازاریابی  .3

بنـدی انتشـار و عرضـة     ، زماننویسی اوراق انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوة فروش یا پذیره

 و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار، اوراق بهادار

 ار،بازاریابی و فروش اوراق بهاد .01

 تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار، .00

 اوراق بهادار در دست انتشار، یا تعهد خرید نویسی تعهد پذیره .02

صـالح   در صورتی که در انجام خدمات موضوع این ماده، اسـتفاده از کارشناسـان یـا اشـخاص حقـوقی ذی      تبصره:

باشـند،   دارای مجوزهای قـانونی الزم مـی   تواند از خدمات کارکنان خود که ضروری باشد، مشاور عرضه می

 نماید. استفاده 

این دستورالعمل براساس  0کارمزد خدمات ارائه شده توسط مشاور عرضه بسته به نوع خدمات موضوع مادة  -6ماده 

گردد. سقف کارمزد دریافتی در هریك از موارد موضـوع   مابین ناشر و مشاور عرضه مشخص می قرارداد فی

 باشد: ستورالعمل به شرح زیر میاین د 0مادة 

 میلیون ریال، 201، جمعاً تا مبلغ 1تا  0اجرای بندهای  .0

 میلیون ریال، 201تا مبلغ  3اجرای بند  .2

 درصد اوراق بهادار فروش رفته، 2، معادل 01اجرای بند  .9

 گذاری شده، ، تا میزان نیم درصد ارزش اوراق بهادار قیمت00اجرای بند  .4

 تعهد شده. اوراق بهادارارزش فروش درصد   1میزان ، تا 02اجرای بند  .0
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 میلیون ریال. 911، تا میزان 3اجرای بند  .6

ایـن ضـوابط توسـط سـازمان تعیـین       0سقف مجاز مشاور عرضه جهت قبول انجام خدمات موضوع مـادة   -7ماده 

 گردد. می

موضـوع ایـن ضـوابط و همچنـین      ناشر و مشاور عرضه مكلفند مواعد زمانی انجام تعهدات و ارائه خـدمات  -8ماده 

 های طرفین را براساس توافق در متن قرارداد قید نمایند. تكالیف و حدود مسئولیت

به تصویب هیأت مـدیره سـازمان بـورس و     00/4/0931ماده و یك تبصره در تاریخ  3این دستورالعمل در  -3ماده 

 اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب قابلیت اجرایی دارد.
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 "اصالحی دستورالعمل ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار 00تا  3مواد "
 

 شرایط اعطای مجوز مشاور عرضه

توانند تقاضای دریافت مجوز فعالیـت  این دستورالعمل با احراز شرایط ذیل می 2ی اشخاص موضوع ماده : 3ماده  

 مشاور عرضه را به سازمان ارائه دهند:

 ی پرداخت شده.میلیون ریال سرمایه 0ر111تامین مبلغ  - 0

ی عرضـه، بـه همـراه    مترمربع با تجهیزات کافی مختص فعالیت مشاوره02تامین فضای اداری حداقل به میزان  - 2

هـای دیگـر   تواند به طـور مشـترك بـه فعالیـت    سایر فضاها و تجهیزات اداری الزم به تشخیص سازمان که می

 بد.متقاضی اختصاص یا

 وقت.گری بازار اوراق بهادار به طور تمامی تحلیلنامهکارگیری حداقل یك نفر دارای گواهیبه - 9

ای اسـت کـه متقاضـی بایـد بـرای سـایر       این ماده، عالوه بـر مبلـغ سـرمایه    0ی موضوع بند مبلغ سرمایه :0تبصره 

 های خود براساس مقررات مصوب تامین نموده باشد. فعالیت

های کارگزاری دارای مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران، برای دریافت مجوز مشاور عرضـه  شرکت :2تبصره 

ی )ب( را کسـب نماینـد.   عالوه بر شرایط موضوع این ماده باید بر اساس دستورالعمل مربوطه، حداقل رتبـه 

این ماده، به طور مشترك  9و  2توانند از فضا و نیروی انسانی اختصاصی موضوع بندهای ها میاین شرکت

 ی پذیرش نیز استفاده نمایند.برای فعالیت مشاوره

هـای  مجوز فعالیت مشاور عرضه با گزارش مدیریت مربوطه )مدیریت نظارت بـر کـارگزاران بـرای شـرکت     :01ماده 

ـ      ن کارگزاری متقاضی و مدیریت نظارت بر نهادهای مالی برای سایر متقاضیان( مبنـی بـر احـراز شـرایط ای

سال صادر خواهد  2دستورالعمل، موافقت معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تائید ریاست سازمان برای مدت 

 شد.

ی بعدی، براساس تشریفات این ماده صورت گرفته های دو سالهتمدید مجوز فعالیت مشاور عرضه برای دوره تبصره:

ا و ناشران سازمان مبنی بر عملكرد مطلـوب  هو منوط به حفظ شرایط و نظر موافق معاونت نظارت بر بورس

 باشد.ی قبل میمشاور عرضه در دوره

 

 حفظ محرمانگی اطالعات:

ی اسناد، مدارك و اطالعاتی را که در اجرای وظایف خود مطابق این دستورالعمل، از مشاور عرضه باید کلیه :00ماده 

تلقی کرده و به استثناء سازمان و سایر مراجع بـه   کند، به عنوان اطالعات نهانیناشر طرف قرارداد دریافت می

توانـد  موجب قانون، بدون رضایت کتبی ناشر در اختیار اشخاص ثالث دیگر قرار ندهد. این اطالعات صرفاً مـی 

این دستورالعمل و سایر کارکنان و مـرتبطین مشـاور    3ی ماده 9ی مشاور عرضه موضوع بند در اختیار نماینده

ی عرضه ضروری باشد و این امر به تائید بـاالترین مقـام   ی خدمات مشاورهاینكه برای ارائهعرضه مشروط به 

اجرایی )مدیرعامل( مشاور عرضه برسد، قرارگیرد. اطالعات یادشـده خصوصـاً نبایـد در دسـترس آن دسـته از      
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کارکنان مشاور عرضه قرار گیرد که در امر معامالت اوراق بهادار به نام مشاور عرضه 

 گیر را به عهده دارند.سایرین نقش مجری یا تصمیم یا

 

 اطالع رسانی:

ی اطالعات، اسناد و مدارك مربوط به فعالیـت و وضـعیت خـود یـا قـرارداد      مشاور عرضه موظف است کلیه :02ماده 

قرر به ها را دارد، بنا به تقاضای سازمان در مهلت مرا که در اختیار دارد یا امكان تحصیل آن 2ی موضوع ماده

سازمان یا سایر مراجع ذیصالح ارائه دهد. همچنین مشاور عرضه موظف است با بازرسان سازمان در بررسی و 

 دستیابی به اطالعات، اسناد و مدارك مذکور همكاری نماید.

را کـه   2ی مشاور عرضه موظف است اطالعات مربوط به فعالیت و وضعیت خود یـا قـرارداد موضـوع مـاده     :09ماده 

کنـد،  ها برای عموم به تشخیص سازمان ضروری است، در مهلت و به روشی که سازمان تعیین میای  آنافش

 منتشر نماید.

 

 های اجرا:ضمانت

 2یا مواد این دستورالعمل )به استثنای مواد  4ی در صورت تخلف مشاور عرضه از مفاد قرارداد موضوع ماده :04ماده 

شـود. مرجـع رسـیدگی    رسیدگی به تخلفات نهادهای مالی رسیدگی مـی  (، موضوع مطابق مقررات و رویه3و 

 تواند به یك یا ترکیبی از موارد زیر حكم نماید:کننده می

 ی مشاور عرضه یا مدیر یا مدیران مربوطه،اخطار کتبی با درج در پرونده -0

 ی مشاور عرضه یا مدیر یا مدیران مربوطه،توبیخ کتبی با درج در پرونده -2

 مجوز فعالیت مشاور عرضه برای حداکثر تا یك سال،تعلیق  -9

 لغو مجوز فعالیت مشاور عرضه، -4

 2جهت انجام امور مشاوره عرضه به مـدت حـداکثر تـا     3ی ماده 9ی موضوع بند سلب صالحیت نماینده -0

 سال 

 

بدهد، موضـوع  این دستورالعمل را از دست  3و  2که مشاور عرضه هریك از شرایط موضوع مواد در صورتی :01ماده 

تواند مهلتـی را  ی مربوط به رسیدگی به تخلفات نهادهای مالی، رسیدگی شده و مرجع رسیدگی میطبق رویه

ی توانـد نحـوه  که از سه ماه تجاوز نخواهد کرد، برای احراز شرایط در نظر بگیرد. مرجع رسیدگی همچنین می

حراز شرایط تعلیق نماید. درصورت عدم احراز شـرایط  احراز شرایط را تعیین و مجوز فعالیت مشاور عرضه را تا ا

 تواند، مجوز فعالیت مشاور عرضه را لغو کند.در مهلت تعیین شده، مرجع رسیدگی می
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مصوبه در خصوص الزام به اسـتفاده از خـدمات مشـاوران عرضـه اوراق      -3

 (هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار9/02/0931)مصوب بهادار 

 

 

های زیر  درخواست 0933مدیریت نظارت بر بازار اولیه مطرح و مقرر گردید از ابتدای سال  23/00/31مورخ  62461/020شماره نامه 

صرفاً از طریق مشاوران عرضه )موضوع ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار مصوب هیئت مدیره سازمان در تاریخ 

بورس و اوراق بهادار خواهد بود. ضمناً متقاضیان مكلفند در انعقاد قرارداد فیمابین با مشاور عرضه از  ( قابل ارائه به سازمان00/14/31

 نماید استفاده نمایند. ای که سازمان ابالغ می قرارداد نمونه

 های سهامی خاص به عام الف( انتشار سهام در زمان تبدیل شرکت

های سهامی عام پذیرفته شده در بورس که آخرین سرمایه ثبت  سرمایه شرکتب ( انتشار سهام به قیمت اسمی در زمان افزایش 

 باشد. میلیارد ریال می 001میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از  01شده آنها مساوی یا بیش از 

ای ه های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان، باستثنای شرکت ج( انتشار سهام به قیمت اسمی در زمان افزایش سرمایه شرکت

 باشد. میلیارد ریال می 011پذیرفته شده در بورس، که آخرین سرمایه آنها مساوی یا بیش از 

 های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان با قیمتی بیشتراز قیمت اسمی سهام د( افزایش سرمایه شرکت

 می سهام جدیدهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان با سلب حق تقدم و عرضه عمو هـ ( افزایش سرمایه شرکت

 و( انتشار آن دسته از اوراق مشارکتی که نیاز به مجوز سازمان دارد.

 انتشار هرگونه اوراق بهاداری به غیر از سهام و اوراق مشارکت که نیاز به مجوز سازمان دارد. (ز 
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ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سـهام شـرکت هـای دولتـی مشـمول       -3

 (شورای عالی بورس و اوراق بهادار29/01/0931)مصوب واگذاری در بورس 

 

 باشد:های دولتی در بورس منوط به احراز موارد زیر میعرضه اولیه یا عمده سهام شرکت

رعایت شرایط هیأت پذیرش و افشای کامل اطالعات مطابق دستورالعمل اجرایی افشای اطالعـات مصـوب    -0

 سازمان بورس و اوراق بهادار.

ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری قبل از درج براساس مفروضات و به گونهبودجه شرکت باید  -2

های همراه آن افشا و مبنـای معقـولی را بـرای    ارائه گردد. مفروضات بودجه باید به میزان کافی در یادداشت

 تهیه بودجه فراهم کند.

رضه اولیه یا عمده توسط بورس و قبل از در صورت تغییر با اهمیت در بودجه بعد از درج اطالعیه ع :تبصره

 روز پس از افشای بودجه جدید به تأخیر اندازد. 01تواند عرضه سهام را حداکثر تا  عرضه سهام، بورس می

 گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهسپرده شدن کل سهام شرکت نزد شرکت سپرده -9

اولیه طبق مقررات و تعهد به عرضه مابقی سهام  درصد سهام قابل معاملة شرکت در عرضه 0عرضه حداقل  -4

 مطابق دستورالعمل پذیرش حداکثر طی یك سال پس از عرضة اولیه با نظر بورس.

 رسد.موارد خاص مربوط به این بند به تصویب شورای عالی بورس می :تبصره
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عــالی 00/0/0933)مصــوب دسـتورالعمل انتشــار اوراق اجــاره شـورای    -01

 (بهاداربورس و اوراق 

 

 

عالی  شورای 0/00/0936بعنوان اصالحیه ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره مصوب « دستورالعمل انتشار اوراق اجاره»

 0934( قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 4( مادة )4تبصره در اجرای بند ) 01ماده و  20بورس و اوراق بهادار در 

 عالی بورس و اوراق بهادار رسید. به تصویب شورای 00/0/0933در تاریخ 

 

 تعاریف –بخش اول 

 0و مادة  0934قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرماه  0کاررفته در مادة  های به اصطالحات و واژه (0) مادة

قانون اساسی، های کلی اصل چهل و چهارم  قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست

کار رفته در این دستورالعمل دارای  های به اند. سایر واژه کار رفته ، به همان معانی در این دستورالعمل به0933مصوب آذرماه 

 باشند: معانی زیر می

قة شود. هر ور اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که به موجب این دستورالعمل منتشر میاوراق اجاره:  -الف

 دهندة مالكیت مشاع دارندة آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. اجاره، نشان

نهاد مالی است که به موجب دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط مصوب  شرکت مدیریت دارایی مرکزی: -ب

 شود. شورای عالی بورس و اوراق بهادار تأسیس می 00/0/0933

اد واسط برای تأمین مالی وی در قالب عقود اسالمی، اقدام به انتشار اوراق اجاره شخص حقوقی است که نه بانی: -ج

 نماید.  می

تواند مبنای انتشار  شده در این دستورالعمل است که می هر نوع مال منقول یا غیرمنقول با مشخصات تعیین دارایی: -د

 اوراق اجاره واقع شود.

 نماید. فروش دارایی به نهاد واسط میشخص حقوقی است که اقدام به  فروشنده: -ها 

بها و حسب مورد بهای خرید دارایی مورد اجاره توسط بانی به نهاد  شخص حقوقی است که پرداخت مبالغ اجاره ضامن: -و

 نماید. واسط را تضمین می

 د.نمای شخص حقوقی است که نسبت به عرضة اوراق اجاره از طرف ناشر برای فروش اقدام می عامل فروش: -ز

های مرتبط با  گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه است که نسبت به پرداخت شرکت سپرده عامل پرداخت: -ح

 نماید. گذاران اقدام می اوراق اجاره در سررسیدهای معین به سرمایه

رود یك دارایی از لحاظ اقتصادی توسط یك یا چند کاربر قابل  مدت زمانی است که انتظار می عمر اقتصادی: –ط 

رود در فرآیند استفاده از دارایی توسط یك یا چند استفاده کننده  استفاده باشد یا تعداد تولید یا واحدهای مشابهی که انتظار می

 کسب شود.

، شورای عالی بورس، سازمان و همچنین استانداردهای حسابداری و منظور قوانین، مصوبات هیئت وزیران مقررات: -ی

 باشد. حسابرسی ملی ابالغ شده توسط سازمان می
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 ارکان انتشار اوراق اجاره –بخش دوم 

 نی باید دارای شرایط زیر باشد:با (2) مادة

 شخص حقوقی غیردولتی که: –الف 

 قالب حقوقی آن سهامی یا تعاونی باشد، (0)

 حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد،مجموع جریان نقدی  (2)

 درصد باشد، 31های آن  ها به دارایی حداکثر نسبت مجموع بدهی (9)

 های مالی دو دورة مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد. اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت (4)

 شخص حقوقی عمومی یا دولتی شامل: -ب

 ها، وزارتخانه (0)

 قانون محاسبات عمومی، 4اشخاص حقوقی مشمول مادة   (2)

ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله  شرکت تبصره:

نایع های تابعة آنها، سازمان گسترش و نوسازی ص های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت شرکت ملی نفت ایران و شرکت

های تابعة آنها، مشمول شرایط  های تابعة آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت ایران و شرکت

 باشند.  بند الف این ماده می

 

 باشد. انتشار اوراق اجاره، صرفاً توسط نهاد واسط مجاز می (9) مادة

 

 تواند بانی یا شخص حقوقی دیگری باشد. فروشنده می (4) مادة

 

ها، مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانك مرکزی جمهوری اسالمی  ضامن توسط بانی معرفی و صرفاً از میان بانك (1) مادة

 شود.  گذاری یا نهادهای عمومی مورد تأیید سازمان تعیین می های سرمایه های تأمین سرمایه، شرکت ها و شرکت ایران، بیمه

 ستقالل آن توسط حسابرس بانی تأیید گردد.ضامن باید مستقل از بانی بوده و ا :0تبصرة 

 در صورتی که اوراق اجاره دارای رتبة اعتباری باشند، وجود ضامن الزامی نخواهد بود. :2تبصرة 

 

حسابرس بانی در زمان ارائة طرح تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره و آخرین سال مالی ماقبل آن باید از میان مؤسسات  (6) مادة

 سازمان انتخاب شده باشد.حسابرسی معتمد 

 

های تأمین سرمایه،  ها یا مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانك مرکزی و شرکت عامل فروش اوراق اجاره از بین بانك (7) مادة

 گردد. های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران توسط بانی تعیین می شرکت

 

بها و حسب مورد سود ناشی از  تسویة وجوه، پس از دریافت مبالغ از ناشر، اجارهگذاری مرکزی اوراق بهادار و  شرکت سپرده (8) مادة

گذاران پرداخت  بها و وجوه ناشی از فروش دارایی را در سررسیدهای معین به سرمایه گذاری مجدد بخشی از اجاره سرمایه

 نماید. می

 

 گردد. تأیید سازمان انتخاب می بازارگردان اوراق اجاره توسط بانی معرفی و در صورت کفایت سرمایه با (3) مادة

 

 گردد.  نویسی توسط بانی معرفی و در صورت کفایت سرمایه با تأیید سازمان انتخاب می متعهد پذیره (01) مادة
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 شرایط دارایی –بخش سوم 

 های مبنای انتشار اوراق اجاره باید دارای شرایط زیر باشند: دارایی (00) مادة

 مشخصات عمومی –الف 

 بانی، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری نماید.کارگیری آن در فعالیت  به (0)

 هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد. (2)

 د.تصرف و اعمال حقوق مالكیت در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباش (9)

 مالكیت آن به صورت مشاع نباشد. (4)

 امكان واگذاری به غیر را داشته باشد. (0)

 ای مناسب و کافی برخوردار باشد. تا زمان انتقال مالكیت دارایی به ناشر، دارایی از پوشش بیمه (6)

 انواع دارایی قابل قبول –ب 

 باشند: های قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می دارایی

 زمین، (0)

 ساختمان و تأسیسات،  (2)

 آالت و تجهیزات، ماشین (9)

 وسایل حمل و نقل، (4)

در حالتی که بانی شرکت تولیدی بوده و جریان نقدی حاصل از دارایی در نظر گرفته شده برای طرح تأمین  (:0تبصره )

 های عملیاتی خود باشد. الیتبایست دارای توانایی پرداخت مبالغ اجاره از محل فع گیری نباشد، بانی می مالی دقیقاً قابل اندازه

های مشاع به شرط واگذاری مالكیت کل دارایی،  در صورتی که بانی و فروشنده شخص واحدی نباشند، دارایی (:2تبصره )

 توانند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرند. می

کانون کارشناسان رسمی ارزش دارایی و عمر اقتصادی آن باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب  (:9تبصره )

 دادگستری تعیین شود. 

ناشر باید اسناد، مدارك و قراردادهای مالكیت دارایی را به وکالت از دارندگان اوراق در اختیار شرکت  (:4تبصره )

 گذاری مرکزی و تسویة وجوه )سهامی عام( قرار دهد. سپرده

 رد ریال باشد. ارزش تقریبی دارایی نباید کمتر از پنجاه میلیا (:1تبصره )

 

 شود.  شرایط بیمة دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین می (02) مادة

 

 شرایط اوراق اجاره –بخش چهارم 

 انواع قراردادهای اجارة مورد قبول در انتشار اوراق اجاره به شرح زیر است: (09) مادة

 اجاره به شرط تملیك، (0)

 قیمت معین،اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با  (2)

 

گردد. ناشر به وکالت از طرف  با انتشار اوراق اجاره، رابطة وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق اجاره برقرار می (04) مادة

باشد.  به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجارة آن به بانی می خریداران ملزم
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لة قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سررسید و تسویه نهایی تملیك اوراق اجاره به منز

 . اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است

 

 توانند تقاضای تقسیم دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره را نمایند. دارندگان اوراق اجاره نمی (01) مادة

 
 ر اقتصادی دارایی باشد. مانده از عم تواند بیش از مدت زمان باقی سررسید اوراق اجاره نمی (06) مادة

 

 طور مستقیم یا غیرمستقیم مجاز به خرید اوراق اجارة منتشره به منظور تأمین مالی خود نخواهد بود. بانی به (07) مادة

 

 نویسی ذکر گردد.    مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق اجاره با تقاضای بانی باید در اعالمیه پذیره (08) مادة

 

 باشد: به دو صورت زیر مجاز میهای مرتبط با اوراق اجاره  پرداخت (03) مادة

 بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی، پرداخت کامل مبلغ اجاره (0)

 بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی و تصفیة مابقی منافع اوراق اجاره در سررسید نهایی،  پرداخت بخشی از اجاره (2)

هایی، در سررسید اوراق اجاره محاسبه و به دارندگان اوراق بها تا سررسید ن منافع نهایی ناشی از مدیریت وجوه اجاره تبصره:

 اجاره پرداخت خواهد شد.

 

 شرایط صدور مجوز –بخش پنجم 

شورای  0/01/0930دستورالعمل ثبت و عرضة عمومی اوراق بهادار، مصوب  6بیانیة ثبت اوراق اجاره عالوه بر مفاد مادة  (21) مادة

 باشد: عالی بورس، حسب مورد شامل موارد زیر می

 مشخصات بانی، شامل: (0)

 ،نام و نوع شخصیت حقوقی 

 ها، شمارة ثبت نزد مرجع ثبت شرکت 

 ،مدت شرکت 

 ،ترکیب سهامداران/ مالكان 

 ،مشخصات مدیران شامل هویت کامل و سوابق 

  ،موضوع فعالیت 

 های مالی حسابرسی شدة دو سال مالی اخیر بانی، صورت (2)

 جهت ارائه به مجمع عمومی،هیئت مدیره بانی برای دورة مالی اخیر   گزارش (9)

 های مرتبط با موضوع فعالیت بانی، گزارش تحلیل ریسك (4)

 اعالم رتبة اعتباری در صورت وجود، (0)

 گذاران، بها و نحوة پرداخت آن به سرمایه مدت و نوع اجاره، میزان اجاره (6)

 رزش آن،کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص دارایی و ا  گزارش (1)

 (،00گزارش ویژة حسابرس درخصوص رعایت شرایط مشخصات عمومی دارایی )موضوع بند الف مادة  (3)

 

 باشد. صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، منوط به انعقاد قراردادهای الزم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان می (20) مادة
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ق اجاره قابل تفكیك به واحدهای در صورتی که دارایی در نظر گرفته شده جهت انتشار اورا (22) مادة

نویسی در  باشد. استفاده از تعهد پذیره نویسی در عرضة اوراق اجاره الزامی می معین نباشد، استفاده از متعهد یا متعهدان پذیره

 های قابل تفكیك به واحدهای معین به درخواست بانی و تأیید سازمان الزامی نیست. انتشار اوراق اجاره برای دارایی

 

بندی مجاز و در صورت عدم وجود ضامن، از  اوراق اجاره باید قبل از دریافت مجوز انتشار در صورت فعالیت مؤسسات رتبه (29) مادة

 مؤسسات یاد شده رتبه اعتباری دریافت نمایند.

شوند الزامی به اخذ رتبة اعتباری  ای که به حكم قانون یا توسط نهادهای عمومی یا دولتی منتشر می اوراق اجاره تبصره:

 نخواهند داشت.

 

 سایر  –بخش ششم 

در صورتی که بانی نزد سازمان به ثبت نرسیده باشد، پس از تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره، ملزم به ارائة اطالعات  (24) مادة

 باشد: سازمان می زیر به

 ماه پس از پایان سال مالی، 4های مالی ساالنة حسابرسی شده حداکثر تا  صورت (0)

شده نزد  های ثبت دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت 09حسب مورد سایر اطالعات با اهمیت براساس مادة  (2)

 مدیره سازمان از جمله: هیئت 9/0/36سازمان مصوب 

 فعالیت، وضعیت مالی و نتای  عملكرد بانیرویدادهای مؤثر بر  -0

 تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی بانی  -2

 تغییر در ساختار مالكیت بانی -9

 اطالعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهاداری که برای تأمین مالی منتشر شده است. -4

 

 گردد.  لی بورس و اوراق بهادار لغو میعا شورای 0/00/0936ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره مصوب  (21) مادة
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شورای عـالی  00/0/0933)مصوب دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط  -00

 (بورس و اوراق بهادار

 

های کلی اصل چهل و  قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست» 00در اجرای مادة 

دستورالعمل »مجلس شورای اسالمی، به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار،  0933، مصوب آذرماه «چهارم قانون اساسی

 عالی بورس و اوراق بهادار رسید. به تصویب شورای 00/0/0933تبصره، در تاریخ  0ماده و  3در « فعالیت نهادهای واسط

قانون توسعة  0و مادة  0934رماه قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذ 0کاررفته در مادة  های به اصطالحات و واژه (26) مادة

های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی،  ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست

 اند.  کار رفته ، به همان معانی در این دستورالعمل به0933مصوب آذرماه 

ت سهامی خاص با موضوع تأسیس به صور« مدیریت دارایی مرکزی»به منظور نظارت بر نهادهای واسط، شرکت  (27) مادة

شود. این شرکت یكی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق  نهاد واسط براساس مقررات تشكیل می  و ادارة

 باشد.  بهادار است و سازمان بورس و اوراق بهادار در آن سهامدار نمی

دارایی مرکزی )سهامی خاص(  توسط شرکت مدیریت« شرکت با مسئولیت محدود»نهاد واسط در قالب حقوقی  (28) مادة

گردد. فعالیت شرکت و ادارة آن براساس قانون تجارت و اساسنامة شرکت انجام  براساس مقررات، تشكیل می

 خواهد شد.

شود. بدیهی است حق امضای  تمامی امور پشتیبانی نهاد واسط توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی انجام می (23) مادة

 یر نهاد واسط است.اسناد و اوراق تعهدآور، بر عهدة مد

شده در موضوع فعالیت در اساسنامة خود، مجاز به هیچگونه فعالیت دیگری  نهاد واسط جز در موارد تعیین (91) مادة

 باشند. نمی

تواند برای تأمین مالی بیش از یك طرح، اوراق بهادار منتشر نماید. نهاد واسطی  هر نهاد واسط در هر زمان نمی (90) مادة

هادار موضوع این دستورالعمل اقدام نموده است، به شرطی مجاز به انتشار اوراق که قبالً نسبت به انتشار اوراق ب

 باشد که تمامی تعهدات مربوط به اوراق بهادار قبلی را تصفیه نموده باشد. جدید می

باشد. افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل  ها مجاز می افتتاح هرگونه حساب توسط نهاد واسط، صرفاً نزد بانك (92) مادة

باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان  از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می

 پذیر است.   بورس و اوراق بهادار امكان

فروش اوراق بهادار توسط نهادهای واسط در موردی غیر از اجرای موضوع انتشار اوراق مصرف وجوه حاصل از  (99) مادة

گذاری جریانات  باشد. پس از انتشار اوراق بهادار و مصرف وجوه حاصل در موضوع انتشار، سرمایه بهادار ممنوع می

تضمین اصل مبلغ نقدی حاصل از منافع اوراق بهادار توسط نهاد واسط، صرفاً در اوراق بهادار دارای 

 های بانكی مجاز است.  گذاری و سود آن و سپرده سرمایه

 گذاران انجام دهد.  نهاد واسط موظف است مدیریت وجوه در اختیار را با رعایت صرفه و صالح سرمایه تبصره:

خواهد هایی است که به تصویب سازمان  انتشار اوراق بهادار مصوب شورا توسط نهاد واسط، براساس دستورالعمل (94) مادة

 رسید.
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مصوبه درخصوص عرضه عمومی اوراق بهادار در بـازار اولیـه و ثانویـه     -02

 (هیأت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار29/1/0931)مصوب 

 

 

در بازار اولیه و  "عرضه عمومی اوراق بهادار"معاون حقوقی سازمان درخصوص  22/1/31مورخ  00003/020نامه شماره 

 موافقت با مفاد نامه مطروحه مقرر نمودندثانویه مطرح و اعضا ضمن 

الف( عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه مشمول مقررات مندرج در فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا به ویژه ماده 

 باشد. ها و دستورالعملهای مربوط به عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه می نامه آن قانون و آئین 22

( قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا باید با اخذ مجوز از 1( ماده )4ب ( عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار ثانویه به موجب بند )

هیئت مدیره سازمان صورت گیرد. مقرر گردید معاونت نظارت بر بورسها و ناشران مقررات مربوط به عرضه عمومی اوراق 

 و جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه نماید. بهادار در بازار ثانویه را تهیه
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ــادار    -09 ــومی اوراق بهـ ــة عمـ ــت و عرضـ ــتورالعمل ثبـ ــوب دسـ )مصـ

 (شورای عالی بورس و اوراق بهادار20/01/0930

 

مجلس شورای اسالمی  0934قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرماه  22در اجرای تبصرة مادة 

بـه تأییـد   20/01/0930تبصره در تاریخ  6ماده و 03همان قانون، این دستورالعمل در پن  فصل،  21لغایت  21و مواد 

 شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. 

 تعاریف و اصطالحات –فصل اول 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرمـاه   0هایی که در مادة  کلیة اصطالحات و واژه - 0مادة 

های دیگر دارای  اند. واژه کار رفته اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به مجلس شورای اسالمی تعریف شده 0934

 باشند: معانی زیر می

 باشد. مجلس شورای اسالمی می 0934منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرماه  ون:قان

ی نشده را ظـرف مهلـت مقـرر تعهـد و تضـمین      نویس هر شخصی که خرید اوراق بهادار پذیره نویس: متعهد پذیره

 کند. می

ر شخص حقوقی دیگـر کـه عملیـات اجرایـی مربـوط بـه       نهاد مالی، بانك، بیمه، مؤسسة مالی و اعتباری یا ه عامل:

 گیرد. آوری وجوه را از طرف ناشر به عهده می نویسی اوراق بهادار و جمع پذیره

نویسـی، توسـط    ای که طی آن اشكاالت و نواقص موجود در بیانیة ثبت و اعالمیـة پـذیره   نامه نامة اعالم نواقص:

 گردد. سازمان به ناشر اعالم می

 هر واحد تجاری که تحت کنترل واحد تجاری دیگر باشد. شخص تابعه:

 تعیین معافیت اوراق بهادار از ثبت نزد سازمان –فصل دوم 

عرضة عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه، منوط بـه ثبـت آن نـزد سـازمان بـا رعایـت مفـاد قـانون و ایـن           - 2مادة 

 باشد. دستورالعمل می

قانون، اعالم معافیت یا عدم معافیـت اوراق بهـادار از ثبـت،     21مادة  2و  0غیر از موارد مندرج در بندهای  - 9مادة 

ناشر مكلف است قبل از انتشار هرگونه اوراق بهادار، نسبت به اخـذ نظـر    . در سایر مواردپذیرد توسط سازمان انجام می

ارك توسط ناشر، نظر مكتوب خود را درخصوص معافیت یا سازمان اقدام نماید. سازمان موظف است پس از تكمیل مد

 عدم معافیت از ثبت اعالم نماید.

در صورتی که تشخیص معافیت یا عدم معافیت اوراق بهادار در دست انتشار از ثبت، نیازمند استعالم از شورا  -تبصره 

شورا، مراتب را به صورت مكتوب بـه   باشد، سازمان موظف است موضوع را از شورا استعالم نموده و پس از اعالم نظر

 ناشر اعالم نماید.

نویسی باشد، اجازة انتشار این اعالمیه توسط مرجع  چنانچه عرضة اوراق بهادار مستلزم انتشار اعالمیة پذیره - 4مادة 

صـادر   ،بهادار در دست انتشار از ثبت نـزد سـازمان   اوراق ر معافیتبپس از اعالم رسمی سازمان مبنی  ،ها ثبت شرکت

 .خواهد شد
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 اسناد و مدارك ثبت نزد سازمان –فصل سوم 

ثبت درخواست انتشار اوراق بهادار، ناشر موظف است فرم تقاضای ثبت، بیانیة ثبت و حسب مورد طرح  برای - 1مادة 

مان تحویل زمان و به همراه رسید واریز حق رسیدگی به ساز نویسی اوراق بهادار را به صورت کامل و هم اعالمیة پذیره

 داده و رسید دریافت نماید. 

این دستورالعمل، باید حسب مورد به تشخیص سازمان، مشتمل بـر مـوارد زیـر     0بیانیة ثبت موضوع مادة   - 6مادة 

 باشد: 

 ها،  نام و شمارة ثبت ناشر نزد مرجع ثبت شرکت .0

 موردنظر باشد، محل شعب آن،که ناشر شعبی داشته یا تأسیس شعبه  آدرس مرکز اصلی ناشر، در صورتی .2

 مدت شرکت، .9

موضوع فعالیت اصلی ناشر، نوع و مقدار محصوالت تولیدی، درآمد فروش محصوالت یا درآمد ارائة خدمات ناشـر   .4

 ، های در شرف تأسیس طی سه دورة مالی اخیر و مشتریان اصلی، یا طرح کسب و کار برای شرکت

هـای در شـرف تأسـیس، مـدیران و      سوابق مؤسسین در شـرکت مشخصات، شامل هویت کامل، اقامتگاه، شغل و  .0

 باالترین مقام مالی ناشر،

اظهارنامة مؤسسین، آخرین اساسنامة ناشر همراه با آگهی ثبت تغییرات انجام شده طی دو سال گذشـته، یـا طـرح     .6

 های در شرف تأسیس، اساسنامه برای شرکت

های تابعه، همسر، فرزنـدان صـغیر و افـراد     خود، شرکتمشخصات سهامداران حقیقی یا حقوقی که مجموع سهام  .1

 درصد سهام ناشر باشد، 01تحت تكفل یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ ارائة مدارك حداقل معادل 

که انتشار اوراق بهادار یا انجام موضوعِِ شرکت مستلزم موافقت مراجـع خاصـی باشـد، ارائـة مشخصـات       درصورتی .3

 مراجع ذیصالح و تصویر آنها،اصولی نامه یا موافقت  اجازه

 اطالعات مربوط به هر حق انحصاری و تصویر مستندات مربوط به آن، .3

 ،ناشر مدیرانبه تأیید  ،های مرتبط با موضوع فعالیت ناشر گزارش تحلیل ریسك .01

رس، های مالی ساالنة سه سال مالی اخیر به همراه اظهارنظر حسابگزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی، صورت .00

در صورتی که از انتهای سال  ،ة ناشرماهة حسابرسی شد 6های مالی  ای اخیر ناشر و صورت دوره های مالی میان صورت

 ماه گذشته باشد،  3مالی قبل بیش از 

 مشخصات حسابرس و بازرس قانونی ناشر طی دو سال اخیر، .02

 کثیراالنتشار، های نام روزنامه .09

 آدرس سایت اینترنتی رسمی ناشر، .04

حقوق صاحبان سهام ناشر، شامل تعداد سـهام، ارزش اسـمی هـر سـهم، مبلـغ و نسـبتی از سـرمایه کـه          صورت .00

شده، توضیح در خصوص حق رأی، قابلیت تبدیل، ترجیحات در خصوص سود تقسیمی، سـود انباشـته و سـایر     پرداخت

 ها و همچنین نحوة تقسیم دارایی بعد از تصفیه،اندوخته
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دمدت قبلی یا در حال دریافت و اوراق مشارکت منتشره یا در دست های بلنمقادیر بدهی .06

های اشاره شده و نرخ سود و همچنین مبلغ دیون های بدهیای از تاریخ، سررسید، ویژگیانتشار ناشر، همراه با خالصه

 است، اشخاص ثالث که توسط ناشر تضمین شده

فكیك. در مورد سرمایة غیرنقد، تعیین مقدار و مشخصـات و  و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به ت مبلغ سرمایة ناشر .01

و همچنین میزان و نوع سهامی و کیف سرمایة غیرنقد اطالع حاصل نمود  نحوی که بتوان از کم  اوصاف و ارزش آن به

 که ناشر منتشر کرده و یا قصد انتشار آن را دارد،

 اند، ت کردهمقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد نموده و مبلغی که پرداخ .03

خالص وجوه حاصل از عرضة هرگونه اوراق بهادار که توسط ناشر طی دو سال قبل از تاریخ ارائة مدارك، به عموم  .03

 است و نیز قیمت اوراق و نام عامل آن،عرضه شده

 060مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در خصوص افزایش سرمایه، موضوع مـادة   گزارش توجیهی هیئت .21

 جارت،قانون ت

اهداف انتشار اوراق بهادار همراه با جزئیات و مقادیر برآورد شده برای دستیابی به این اهداف، درصورت استفاده از  .20

 منابع دیگر، مقدار و منابع در نظر گرفته شده،

که عرضه با قیمتی متفـاوت از قیمـت   قیمت پیشنهادی جهت عرضة عمومی اوراق و روش محاسبة آن، درصورتی .22

های تأمین سرمایه صورت گیـرد، قیمـت عرضـه و نـام آن      ومی به شخص یا اشخاصی معین غیر از شرکتعرضة عم

 شخص یا اشخاص و دالیل تفاوت قیمت،

نویسـی   سرمایه، پـذیره  مشخصات شرکت تأمین سرمایه و اعالم نوع توافق آن با ناشر، درصورتی که شرکت تأمین .29

 بایست میزان تعهد مشخص شود، ده باشد، میتمام یا بخشی از اوراق بهادار را تضمین نمو

 نویس، مشخصات متعهد پذیره .24

 مشخصات عامل، .20

 یك نسخه از قرارداد منعقد شده با شرکت تأمین سرمایه، .26

 با انتشار اوراق،  نامه یا قرارداد منعقدشده با سایر اشخاص حقوقی در ارتباط نسخه از هرنوع توافق یك .21

نویسـی بایـد بـه آن حسـاب پرداخـت شـود و تعیـین مهلـت          ه پـذیره شماره و مشخصات حساب بانكی که وجـو  .23

 نویسی، پذیره

نویس تعهدشود و تعیین مبلغی از آن که باید مقـارن   نویسی باید توسط پذیره حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره .23

 نویسی نقداً پرداخت گردد، پذیره

 نویسان، چگونگی تخصیص اوراق به پذیره .91

 خصوص عدم فروش کامل اوراق در عرضة عمومی،نحوة برخورد ناشر در  .90

ها و مخارج نقدی و غیرنقدی مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با انتشار اوراق بهادار، کـه توسـط   ذکر و برآورد هزینه .92

شده یا خواهدشـد، شـامل    یا سایر اشخاص حقوقی پرداختها  ناشر به شرکت تأمین سرمایه، سایر نهادهای مالی، بانك

 ها،پرداختی و سایر هزینه هایکارمزد

 ،92های موضوع بند  استثنای هزینه های مرتبط با فروش اوراق بهادار به تفكیك، بهبرآورد سایر هزینه .99

 برآورد خالص وجوه حاصل از عرضة اوراق بهادار، .94
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در صورت قابلیت تعویض یا تبدیل اوراق بهادار منتشره یا در دست انتشار ناشر، توضـیح   .90

 دیل این اوراق،ها و شرایط تعویض یا تب در خصوص ویژگی

گذاری در یـك واحـد    در صورت مصرف تمام یا بخشی از وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار برای خرید یا سرمایه .96

 های مالی واحد مزبور به تشخیص سازمان،اقتصادی، صورت

 گذاران مؤثر است، گیری سرمایه سایر اطالعات بااهمیتی که به تشخیص ناشر بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم .91

تواند بجای قیمت ثابت در عرضة عمومی، دامنة قیمت پیشـنهاد نمایـد. در دامنـة تعیـین شـده،       ناشر می - 0تبصرة 

تفاوت قیمت حداکثر و حداقل نباید بیش از ده درصدِ قیمت حداقل باشد. در این حالت، قیمـت نهـایی عرضـه پـس از     

 مشخص خواهد شد. العاده تصویب مجمع عمومی فوق

نباید به صورت مردود یا عدم اظهار نظر  00های مالی موضوع بند  اظهارنظر حسابرس درخصوص صورت - 2تبصرة 

 باشد.

ناشر مكلف است در صورتی که از زمان ثبت درخواست تا پایان فرآیند عرضة عمومی، تغییرات با اهمیتی  - 9تبصرة 

ییرات مذکور را فوراً به سازمان اعالم نموده و پس از موافقـت سـازمان از طریـق    در اطالعات بیانیة ثبت بوجود آید، تغ

 سایت اینترنتی رسمی خود به اطالع عموم برساند. 

، مؤسسـات مـالی و اعتبـاری    هـا  ، بیمهها ، بانكها تأمین سرمایه برای عرضة عمومی اوراق بهادار از شرکت - 7مادة 

 شود. ده میغیربانكی و سایر نهادهای مالی استفا

های  که طبق فرم باشد نویسی شامل اطالعات بیانیة ثبت و موارد مندرج در قانون تجارت  می اعالمیة پذیره - 8مادة 

 شود. ارائه شده توسط سازمان تهیه می

 الزامات عمومی ثبت –فصل چهارم 

بایسـت بـه امضـای مـدیران ناشـر یـا        های ارائه شده توسط سازمان، می اسناد و مدارك ثبت، در قالب فرم - 3مادة 

 مؤسسین برسد.

نسخة الكترونیكی بیانیة ثبت تأیید شـدة سـازمان، بـه همـراه سـایر      ، شرکت مكلف است پس از تشكیل - 01مادة 

 اطالعات موردنیاز را در سایت اینترنتی رسمی خود درج نماید.

 ثبت اوراق بهادار نزد سازمان و عرضة عمومی –فصل پنجم 

پس از ثبت درخواست، سازمان باید درخواست تكمیل و رفع نواقص احتمالی مدارك را به طرق مقتضـی   - 00مادة 

به ناشر اعالم نماید. در صورت کامل بودن مدارك، سازمان باید حداکثر ظرف مدت سی روز موافقت یا عـدم موافقـت   

 خود را با ثبت اوراق بهادار، به ناشر اعالم نماید.

، فرصت دارد تا نسبت به رفع نـواقص اقـدام نمایـد.    ، ناشر ظرف سی روزارسال نامة اعالم نواقص از تاریخ -تبصره 

 یكن خواهدبود. لم ، تقاضای ثبت مزبور کأندرصورت عدم رفع نواقص مهلت مقرر

سازمان پس از موافقت با عرضة عمومی اوراق بهادار، نسبت به صدور مجـوز عرضـة اوراق بهـادار اقـدام      - 02مادة 

و همچنـین   این مجوز با توجه به نوع، تعداد، قیمت یا دامنة قابل قبول قیمت اوراق بهـادار در دسـت انتشـار   نماید.  می

 شود.  به ناشر ارائه می ،های مشخص شده توسط سازمان مدت زمان الزم جهت عرضة عمومی، در قالب فرم
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بـا مفـاد بیانیـة    ناشـر   دار سازمان پس از احراز تطابق مصوبات ارکان صالحیت - 09مادة 

 نماید. نویسی اقدام می ثبت، نسبت به تأیید اعالمیة پذیره

تواند پس از اعالم موافقت سازمان با ثبت اوراق بهادار، نسبت به معرفـی اوراق بهـادار در دسـت     ناشر می - 04مادة 

 قانون، اقدام نماید. 49 ها، محدود به اطالعات بیانیة ثبت با توجه به مادة انتشار خود در جراید و رسانه

دهد که تقاضای آن قبالً به سـازمان ارائـه و مطـابق     ها صرفاً به مدارکی ترتیب اثر می مرجع ثبت شرکت - 01مادة 

 مفاد این دستورالعمل منجر به صدور تأییدیة سازمان شده باشد. 

، نسبت پس از بررسی سایر مداركها پس از حصول اطمینان از صدور تأییدیة سازمان و  مرجع ثبت شرکت -تبصره 

 نماید. نویسی اقدام می به صدور اجازة انتشار اعالمیة پذیره

هـای   از طریـق روزنامـه   نویسی موردتأیید سـازمان  از زمان ارائة درخواست تا قبل از انتشار اعالمیة پذیره - 06مادة 

اقـدام نمایـد. در   نصـراف از انتشـار اوراق بهـادار    تواند نسبت به اعـالم ا  ناشر می رسمی، کثیراالنتشار و سایت اینترنتی

صورت انصراف ناشر از انتشار اوراق بهادار یا عدم موافقت سازمان یا بالاثر شدن درخواست، مدارك، مسـتندات و حـق   

 رسیدگی پرداخت شده مسترد نخواهد شد. 

از تـاریخ صـدور مجـوز توسـط     ، حداکثر شصـت روز  نویسی اعتبار مجوز عرضة عمومی برای شروع پذیره - 07مادة 

 سازمان است. این مهلت درصورت ارائة دالیل موجه و مورد قبول سازمان، حداکثر تا سی روز دیگر قابل تمدید است.

 0نویسی موضوع تبصـرة   ناشر باید ترتیبی اتخاذ نماید که درصورت موافقت سازمان با تمدید مهلت پذیره - 08مادة 

نویسی ازطریق اعالم در سایت رسمی سـازمان و درج   پن  روز قبل از اتمام مهلت پذیره ، مراتب حداقلقانون 29مادة 

  آگهی در روزنامه کثیراالنتشار به اطالع عموم برسد.

، حـداکثر  موظفند در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه "بورس"های پذیرفته شده در شرکت - 03مادة 

شرکت به مرجع ثبـت   ةشد ح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایة ثبتماه مراتب را ضمن اصال ظرف مدت یك

، جهت اطالع عمومی آگهی شود وحداکثر ظرف دو ماه بایستی گواهینامه و اوراق ها اعالم نمایند تا پس از ثبت شرکت

ش ساالنه حسابرسی حسابرس مكلف است موارد مذکور را در گزارسهام مربوطه را به سهامداران شرکت تسلیم نمایند. 

 شرکت درج نماید.
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ــذیرش      -04 ــاور پ ــت مش ــوز و فعالی ــدور مج ــتورالعمل ص ــوب دس )مص

 (اوراق بهادار هیأت مدیره سازمان بورس و3/00/0931

 

 تعاریف

، به همان 0934 سال قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 0اصطالحات و واژه های تعریف شده در مادة  : 0مادة 

 های دیگری نیز به شرح زیر تعریف می شوند: معانی در این دستورالعمل به کار می روند. واژه

 سازمان بورس و اوراق بهادار است .  سازمان:

منظور هیأت پذیرش اوراق بهادار مذکور در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار  :رشهیأت پذی

تهران یا  هیأت پذیرش کاال مذکور در دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران 

رسد،  رکت فرابورس ایران که بعداً به تصویب مییا هیأت پذیرش فرابورس در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در ش

 است.

 منظور شرکت بورس اوراق بهادار تهران )سهامی عام( است. بورس اوراق بهادار:

 منظور شرکت بورس کاالی ایران)سهامی عام (است. بورس کاالی ایران:

 منظور شرکت فرا بورس ایران)سهامی عام( است. فرا بورس:

 منظور شرکت کارگزاری عضو  بورس اوراق بهادار، بورس کاالی ایران یا فرابورس است.  کارگزار:

 عرضة اوراق بهادار برای اولین بار جهت معامله در بورس یا فرابورس. عرضة اولیه:

طبق مقررات این دستورالعمل برای پذیرش اوراق بهادار  با مجوز سازمانشخصی است که   مشاور پذیرش:

و همچنین پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال   یا بازار خارج از بورستقاضی پذیرش در بورس  های م شرکت

 نماید. در بورس کاالی ایران اقدام می

 

 شرایط اعطای مجوز

شده توسط سازمان، تقاضای خود را ارائه  های طراحی باید با تكمیل فرممتقاضی دریافت مجوز مشاور پذیرش  : 2مادة 

 مدیرة سازمان به اشخاص زیر اعطاء خواهد شد: مشاور پذیرش توسط هیأتدهد. مجوز 

 گویند. شرکت کارگزاری که به آن کارگزار معرف نیز می - 0

 شرکت تأمین سرمایه. - 2

 شرکت مشاوره سرمایه گذاری. - 9

 کند. مان مشخص میسایر اشخاص حقوقی که هیات مدیره ساز - 4

منظور پذیرش در  ها به مشاور پذیرش موظف است برای انجام امور مربوط به معرفی اوراق بهادار شرکت : 9مادة 

مطالعاتی و بورس یا فرابورس و  معرفی کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال به بورس کاالی ایران برای پذیرش، بخش 

 ای فراهم آورد. جداگانهاجرایی 
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نامة  متقاضی دریافت مجوز مشاور پذیرش ، مكلف است حداقل یك نفر با گواهی : 4ة ماد

، کاال و اوراق بهادار ها گری  بازار سرمایه را به صورت تمام وقت برای انجام امور مربوط به معرفی شرکت تحلیل

 .در اختیار داشته باشدیا فرابورس   مبتنی بر کاال جهت پذیرش در بورس

ورتی که به تشخیص معاونت نظارت بر نهادهای مالی و موافقت رئیس سازمان، تعداد دارندگان گواهی در ص :تبصره

را از میان دارندگان  4ی تحلیل گری بازار سرمایه کافی نباشد، مشاور پذیرش می تواند کارشناس موضوع مادة  نامه

 فی داشته باشند، انتخاب کند.گواهی نامةاصول مقدماتی بازار سرمایه که به تشخیص سازمان تجربة کا

مدیره سازمان را به وی ابالغ  روز پس از تكمیل مدارك متقاضی، نظر هیأت 91سازمان  ظرف حداکثر   : 1مادة 

روز پس از دریافت مجوز، ملزم به تشكیل و تجهیز  61کند. در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداکثر  می

 بخش مربوطه و ارائة خدمات است.

میلیارد ریال است. در صورتی که متقاضی به فعالیت  9شدة مشاور پذیرش  پرداختی ثبت و   حداقل سرمایه : 6ة ماد

ی حداقل  دیگری به جز مشاوره پذیرش اشتغال داشته باشد، حداقل سرمایه آن معادل  یك میلیارد ریال به عالوه

 های دیگر وی است.  سرمایه تعیین شده برای فعالیت

قابل تمدید ، مجوز شود و پس از اتمام دورة مزبور مجوز فعالیت مشاور پذیرش  برای دورة دو ساله اعطا می  :7مادة 

 است.

توسط  هزینة اعطا و تمدید مجوز فعالیت مشاور پذیرش ساالنه توسط شورای  عالی بورس تعیین و  :تبصره

 شود. دریافت می "سازمان"

 

 پذیرشالزامات و چگونگی ارائة خدمات مشاور 

بین مشاور پذیرش و متقاضی پذیرش اوراق  00شرح خدمات مشاور پذیرش در قراردادی که با رعایت  مادة  : 8مادة 

گردد. این قرارداد که در سه نسخه تنظیم  شود، پیش بینی می بهادار یا کاال در بورس یا فرا بورس مربوطه منعقد می

ك نسخه را در اختیار خواهند داشت، تعهدات و حقوق دو طرف را شود و مشاور پذیرش و طرف قرارداد هرکدام ی می

 گیرد: مشخص خواهد کرد و حداقل موارد زیر را دربرمی

تعهدات طرف قرارداد، شامل ارائة اطالعات و مدارك مورد نیاز برای رسیدگی   الزحمة مشاور پذیرش و میزان حق   - 0

اق بهادار، کاال  و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس یا فرا به درخواست پذیرش براساس دستورالعمل پذیرش اور

 بورس مربوطه؛

 دورة قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن؛ - 2

 منظور رسیدگی به اختالفات احتمالی. انتخاب داور به - 9

سازمان یك نسخه از  آن را برای قرارداد،  امضایروز کاری پس از  1مشاور پذیرش مكلف است حداکثر  : 3مادة 

 رسال دارد.ا

را   به میزانی که توسط شورای  3قرارداد موضوع مادة  الزحمة حقمشاور پذیرش ملزم است درصدی از  : 01مادة 

 پرداخت نماید. "سازمان"به و نظارت  گردد، بابت حق رسیدگی عالی بورس  تعیین می
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ذیرش، خدماتی است که در دستورالعمل پذیرش خدمات قابل ارائه توسط مشاور پ  :00مادة 

اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی 

 شود. ایران آمده است و در دستورالعمل مشابه در شرکت فرابورس ایران پیش بینی می

های الزم در طول مدت  برای انجام پیگیرینفر از همكاران مطلع خود را یك مشاور پذیرش مكلف است  :02مادة 

 به بورس یا فرابورس مربوطه معرفی کند. ،بررسی تقاضای پذیرش شرکت یا کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال

اند، درصورت  شدهاوراق بهاداری که از طریق مشاور پذیرش در بورس یا فرابورس پذیرفته اولیة کلیة : عرضة 09مادة 

 شود. ، از طریق مشاور پذیرش انجام می3بینی در قرارداد موضوع ماده  پیش

با مشاور پذیرش، در صورت عدم رضایت از خدمات مشاور پذیرش می تواند  3طرف قرارداد موضوع ماده  تبصره:

تی که مشاور پذیرش اقدام الزم موضوع را به مشاور پذیرش، سازمان، بورس یا فرا بورس مربوطه اعالم نماید. در صور

تواند مشاور پذیرش خود را  جهت کسب رضایت وی فراهم نیاورد و در انجام قرارداد کوتاهی نماید، طرف قرارداد می

 تغییر دهد.

توانند متعهد شوند که عرضة اوراق بهادار و کاالی موضوع قرارداد   طرفین می ،3در قرارداد موضوع ماده  :04مادة 

 حداکثر شش ماه پس از عرضة اولیه منحصراً از طریق مشاور پذیرش یادشده انجام شود.برای 

 

 شرایط تعلیق و لغو مجوز

که مشاور پذیرش هریك از شرایط اعطای مجوز موضوع این دستورالعمل را نقض نماید، مرجع  در صورتی : 01مادة 

را معلق کرده و مدت زمانی را برای وز یادشده مجتواند تا تحقق مجدد آن شرایط،  صالح رسیدگی به تخلفات می

 . در صورت عدم تحقق شرایط، مجوز مذکور لغو خواهد شد.کندتحقق شرط مزبور تعیین 

شده در این دستورالعمل ، سازمان، بورس اوراق  : درصورت تخلف مشاور پذیرش از انجام وظایف تعیین 06مادة 

تواند موضوع را جهت رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع  نفع می رس یا هر ذیبهادارتهران، بورس کاالی ایران  و  فرا بو

 تواند مشاور پذیرش را به یكی از موارد زیر محكوم نماید: دهد. مرجع رسیدگی کننده در  صورت احراز تخلف، می

 تذکر کتبی بدون درج در پرونده،

 اخطار کتبی با درج در پرونده،

 ت معین،تعلیق مجوز مشاور پذیرش برای مد

 لغو مجوز مشاور پذیرش ،

روز کاری به  00در صورت درخواست مشاور پذیرش برای لغو مجوز، هیأت مدیره سازمان حداکثر در مدت  : 07مادة 

این درخواست رسیدگی خواهد کرد و تا زمان اعالم نظر هیأت مدیره سازمان، مشاور پذیرش موظف است به وظایف 

شاور پذیرش مكلف است کلیة تعهدات موضوع قراردادهای خود را به پایان رسانیده یا خود عمل کند. در این صورت، م

های مربوطه را  های قرارداد،  این وظایف را به مشاور پذیرش دیگری واگذار نموده و کلیة هزینه با کسب موافقت طرف

 تأمین نماید.

 

 سایر موارد

 در صورت لزوم، این دستورالعمل با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیات مدیره سازمان اصالح خواهد شد. :08ماده 
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با تصویب این دستورالعمل، آیین نامه فعالیت کارگزار معرف و کارگزار متعهد خرید  :03ماده 

 گردد شورای بورس ملغی می 19/10/0934در بورس اوراق بهادار مصوب مورخ 

به تصویب هیات مدیره   13/00/0931تبصره تهیه شده و در تاریخ   9ماده و  21ین دستورالعمل در ا :21مادة 

 سازمان رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا است.

 

 

 


