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  انتشار اوراق اجاره دستورالعمل
  )عالی بورس شوراي 11/5/1389مصوب (

  
  
عالی بورس  شوراي 1/11/1386بعنوان اصالحیه ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره مصوب » دستورالعمل انتشار اوراق اجاره«

در تاریخ  1384دار مصوب آذرماه قانون بازار اوراق بها) 4(مادة ) 4(در اجراي بند  تبصره 10و  ماده 25و اوراق بهادار در 
  .رسید عالی بورس و اوراق بهادار شورايبه تصویب  11/5/1389
  

  تعاریف –بخش اول 

، مصوب آذرماه جمهوري اسالمی ایران قانون بازار اوراق بهادار 1در مادة رفته کار هاي به واژهاصطالحات و  )1( مادة
هاي کلی اصل  به منظور تسهیل اجراي سیاست قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالی جدید 1و مادة  1384

سایر . اند کار رفته ، به همان معانی در این دستورالعمل به1388چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه 
 :باشند داراي معانی زیر می کار رفته در این دستورالعمل بههاي  واژه
. شود منتشر می دستورالعمللی است که به موجب این قابل نقل و انتقابا نام اوراق بهادار : اوراق اجاره -الف

  .است در دارایی مبناي انتشار اوراق اجارهآن  دارندةمالکیت مشاع دهندة  هر ورقۀ اجاره، نشان
است که به موجب دستورالعمل فعالیت نهادهاي واسط نهاد مالی  :شرکت مدیریت دارایی مرکزي -ب

  .شود تأسیس میاق بهادار شوراي عالی بورس و اور 11/5/1389مصوب 
، اقدام به انتشار در قالب عقود اسالمیوي تأمین مالی نهاد واسط براي شخص حقوقی است که  :بانی - ج

   .نماید اوراق اجاره می
تواند  میاست که  دستورالعملشده در این  هر نوع مال منقول یا غیرمنقول با مشخصات تعیین :دارایی -د

  .ه واقع شوداجار انتشار اوراق مبناي
  .نماید شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی به نهاد واسط می :فروشنده -  هـ
بها و حسب مورد بهاي خرید دارایی مورد اجاره توسط  پرداخت مبالغ اجارهکه است حقوقی  شخص :ضامن -و

  .نماید نهاد واسط را تضمین می بهبانی 
عرضۀ اوراق اجاره از طرف ناشر براي فروش اقدام نسبت به که است شخص حقوقی  :فروش عامل - ز

  .نماید می
هاي  تکه نسبت به پرداخاست  گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه شرکت سپرده :عامل پرداخت - ح

  .نماید گذاران اقدام می در سررسیدهاي معین به سرمایه مرتبط با اوراق اجاره
رود یک دارایی از لحاظ اقتصادي توسط یک یا چند کاربر  ار میمدت زمانی است که انتظ :عمر اقتصادي – ط

ک رود در فرآیند استفاده از دارایی توسط ی قابل استفاده باشد یا تعداد تولید یا واحدهاي مشابهی که انتظار می
  .یا چند استفاده کننده کسب شود

ردهاي استانداهمچنین مان و ، سازعالی بورس يمنظور قوانین، مصوبات هیئت وزیران، شورا :مقررات -ي
  .باشد میابالغ شده توسط سازمان حسابداري و حسابرسی ملی 
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  ارکان انتشار اوراق اجاره –بخش دوم 

 :نی باید داراي شرایط زیر باشدبا )2( مادة
 :شخص حقوقی غیردولتی که –الف 

 باشد، تعاونی حقوقی آن سهامی یا قالب )1(
 مالی اخیر مثبت باشد، الدر دو س حاصل از عملیات آن مجموع جریان نقدي )2(
 باشد،درصد  90هاي آن  ها به دارایی حداکثر نسبت مجموع بدهی )3(
مردود یا عدم آن اخیر هاي مالی دو دورة مالی  خصوص صورتاظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در  )4(

 .اظهارنظر نباشد
  :شخص حقوقی عمومی یا دولتی شامل - ب
 ،ها وزارتخانه )1(
 ،قانون محاسبات عمومی 4اشخاص حقوقی مشمول مادة   )2(

نین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام اوها و مؤسسات دولتی که شمول ق شرکت :هتبصر
هاي تابعۀ آنها،  هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع  ،ۀ آنهاي تابع سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکت
  . باشند بند الف این ماده میشرایط ول مۀ آنها، مشهاي تابع معدنی ایران و شرکت

 
  .باشد شار اوراق اجاره، صرفاً توسط نهاد واسط مجاز میانت )3( مادة

 
  .تواند بانی یا شخص حقوقی دیگري باشد وشنده میفر )4( مادة

 
 ها، مؤسسات مالی و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي ان بانکصرفاً از می توسط بانی معرفی و ضامن )5( مادة

یا نهادهاي عمومی  گذاري سرمایههاي  شرکت هاي تأمین سرمایه، شرکت و ها یمه، بجمهوري اسالمی ایران
  . شود مورد تأیید سازمان تعیین می

  .رددتأیید گ بانیضامن باید مستقل از بانی بوده و استقالل آن توسط حسابرس  :1 ةتبصر
  .در صورتی که اوراق اجاره داراي رتبۀ اعتباري باشند، وجود ضامن الزامی نخواهد بود :2ة تبصر

  
حسابرس بانی در زمان ارائۀ طرح تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره و آخرین سال مالی ماقبل آن باید از  )6( مادة

 .میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب شده باشد
 

هاي  و شرکت مؤسسات مالی و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي ها یا بانکاز بین  اجارهاوراق  مل فروشعا )7( مادة
  .گردد می تعیین توسط بانی هاي کارگزاري بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران شرکت تأمین سرمایه،

 
بها و حسب مورد  اجارهناشر، مبالغ از گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، پس از دریافت  کت سپردهشر )8( مادة

 را در سررسیدهاي معین بها و وجوه ناشی از فروش دارایی گذاري مجدد بخشی از اجاره سود ناشی از سرمایه
  .نماید گذاران پرداخت می به سرمایه
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 .گردد با تأیید سازمان انتخاب میدر صورت کفایت سرمایه معرفی و  بانیزارگردان اوراق اجاره توسط با )9( مادة
 

  . گردد با تأیید سازمان انتخاب میدر صورت کفایت سرمایه معرفی و  بانینویسی توسط  هد پذیرهمتع )10( مادة
  

  داراییشرایط  –بخش سوم 
  :انتشار اوراق اجاره باید داراي شرایط زیر باشند مبنايهاي  دارایی )11( مادة

  مشخصات عمومی –الف 
 .ا از خروج وجوه نقد جلوگیري نمایدشده ی کارگیري آن در فعالیت بانی، منجر به ایجاد جریانات نقدي به )1(
هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادي یا قضایی براي انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن  )2(

 .وجود نداشته باشد
 .نباشد یمحدودیتهیچگونه داراي براي نهاد واسط مالکیت در آن حقوق تصرف و اعمال  )3(
 .مالکیت آن به صورت مشاع نباشد )4(
 .امکان واگذاري به غیر را داشته باشد )5(
 .باشداي مناسب و کافی برخوردار  از پوشش بیمهایی به ناشر، دارایی مالکیت دار تا زمان انتقال )6(

  انواع دارایی قابل قبول –ب 
  :باشند به شرح زیر میاجاره هاي قابل قبول جهت انتشار اوراق  دارایی

 زمین، )1(
 ساختمان و تأسیسات،  )2(
 تجهیزات،آالت و  ماشین )3(
 ،حمل و نقلوسایل  )4(

دارایی در نظر گرفته شده براي جریان نقدي حاصل از در حالتی که بانی شرکت تولیدي بوده و  :)1( تبصره
مبالغ اجاره از محل بایست داراي توانایی پرداخت  بانی می گیري نباشد، دقیقاً قابل اندازهتأمین مالی طرح 
  .هاي عملیاتی خود باشد فعالیت
هاي مشاع به شرط واگذاري مالکیت  بانی و فروشنده شخص واحدي نباشند، داراییکه در صورتی  :)2( تبصره

  .توانند مبناي انتشار اوراق اجاره قرار گیرند می ،کل دارایی
کارشناسان کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون باید توسط  و عمر اقتصادي آن ارزش دارایی :)3( تبصره
   .ین شودتعی دادگستريرسمی 
به وکالت از دارندگان اوراق در اختیار  رااسناد، مدارك و قراردادهاي مالکیت دارایی  ناشر باید :)4( تبصره

  .دهدقرار ) سهامی عام(گذاري مرکزي و تسویۀ وجوه  شرکت سپرده
  . ارزش تقریبی دارایی نباید کمتر از پنجاه میلیارد ریال باشد ):5(تبصره 

  
 . شود در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین می شرایط بیمۀ دارایی )12( مادة

  
  



4 
 

  شرایط اوراق اجاره –بخش چهارم 

 :مورد قبول در انتشار اوراق اجاره به شرح زیر است ةنواع قراردادهاي اجارا )13( مادة
 اجاره به شرط تملیک، )1(
 اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با قیمت معین، )2(

  
ناشر به وکالت . گردد برقرار می اجاره ، رابطۀ وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراقاجاره با انتشار اوراق )14( مادة

و  انتشارجهت خرید دارایی موضوع  اجاره به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق ملزماز طرف خریداران 
و  سررسید اشر تااجاره به منزلۀ قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناوراق  تملیک. باشد اجارة آن به بانی می

  .نافذ و معتبر استغیرقابل عزل، اجاره اوراق  تسویه نهایی
 

 .را نمایندتقسیم دارایی مبناي انتشار اوراق اجاره توانند تقاضاي  نمیدارندگان اوراق اجاره  )15( مادة
 
 . مانده از عمر اقتصادي دارایی باشد تواند بیش از مدت زمان باقی نمی اوراق اجارهسررسید  )16( مادة

  
 .طور مستقیم یا غیرمستقیم مجاز به خرید اوراق اجارة منتشره به منظور تأمین مالی خود نخواهد بود بانی به )17( مادة

 
   . نویسی ذکر گردد باید در اعالمیه پذیرهمواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق اجاره با تقاضاي بانی  )18( مادة

 
 :باشد زیر مجاز میصورت اوراق اجاره به دو  هاي مرتبط با پرداخت )19( مادة

 بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی، ت کامل مبلغ اجارهپرداخ )1(
اوراق اجاره در سررسید  ابقی منافعم تصفیۀبها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی و  پرداخت بخشی از اجاره )2(

 نهایی، 
و به  بها تا سررسید نهایی، در سررسید اوراق اجاره محاسبه منافع نهایی ناشی از مدیریت وجوه اجاره :تبصره

  .دارندگان اوراق اجاره پرداخت خواهد شد
  

  شرایط صدور مجوز – پنجمبخش 

دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار، مصوب  6یانیۀ ثبت اوراق اجاره عالوه بر مفاد مادة ب )20( مادة
  :باشد ، حسب مورد شامل موارد زیر میي عالی بورسشورا 1/10/1385
 :مشخصات بانی، شامل )1(

 ت حقوقی،شخصینام و نوع  •
 ها، شمارة ثبت نزد مرجع ثبت شرکت •
 مدت شرکت، •
 مالکان،/ ترکیب سهامداران •
 ،شامل هویت کامل و سوابقمدیران مشخصات  •
 موضوع فعالیت،  •

 ،بانی مالی اخیر دو سالهاي مالی حسابرسی شدة  صورت )2(
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 ی اخیر جهت ارائه به مجمع عمومی،دورة مال برايهیئت مدیره بانی   گزارش )3(
 ،بانیهاي مرتبط با موضوع فعالیت  ل ریسکگزارش تحلی )4(
 اعالم رتبۀ اعتباري در صورت وجود، )5(
 گذاران، بها و نحوة پرداخت آن به سرمایه مدت و نوع اجاره، میزان اجاره )6(
درخصوص دارایی و ارزش دادگستري رسمی  انکارشناسکانون منتخب کارشناس یا کارشناسان   گزارش )7(

 آن،
 ،)11موضوع بند الف مادة ( عمومی داراییشرایط مشخصات  ایتگزارش ویژة حسابرس درخصوص رع )8(

 
قراردادهاي الزم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط  انعقاددور مجوز انتشار اوراق اجاره، منوط به ص )21( مادة

  .باشد سازمان می
  
نباشد،  تفکیک به واحدهاي معینر صورتی که دارایی در نظر گرفته شده جهت انتشار اوراق اجاره قابل د )22( مادة

نویسی  استفاده از تعهد پذیره. باشد نویسی در عرضۀ اوراق اجاره الزامی می استفاده از متعهد یا متعهدان پذیره
به درخواست بانی و تأیید سازمان  تفکیک به واحدهاي معینهاي قابل  در انتشار اوراق اجاره براي دارایی

  .نیستالزامی 
  
و در صورت عدم  بندي مجاز در صورت فعالیت مؤسسات رتبه انتشار اوراق اجاره باید قبل از دریافت مجوز )23( مادة

  .دریافت نمایندرتبه اعتباري از مؤسسات یاد شده ، وجود ضامن
شوند الزامی به اخذ  منتشر می یا توسط نهادهاي عمومی یا دولتی اي که به حکم قانون اوراق اجاره :تبصره

  .رتبۀ اعتباري نخواهند داشت
  

  سایر  – ششمبخش 

ملزم به ه، رامالی از طریق انتشار اوراق اج نزد سازمان به ثبت نرسیده باشد، پس از تأمینبانی ر صورتی که د )24( مادة
  :باشد ه سازمان میاطالعات زیر بارائۀ 

 ماه پس از پایان سال مالی، 4هاي مالی ساالنۀ حسابرسی شده حداکثر تا  صورت )1(
هاي  افشاي اطالعات شرکت یدستورالعمل اجرای 13حسب مورد سایر اطالعات با اهمیت براساس مادة  )2(

 :مدیره سازمان از جمله هیئت 3/5/86شده نزد سازمان مصوب  ثبت
  رویدادهاي مؤثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد بانی - 1
 تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی بانی  - 2
 تغییر در ساختار مالکیت بانی - 3
 .هم مؤثر بر قیمت اوراق بهاداري که براي تأمین مالی منتشر شده استاطالعات م - 4
  

  . گردد عالی بورس و اوراق بهادار لغو می شوراي 1/11/1386ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره مصوب  )25( مادة
  


