
 

 

 بسمه تعالی

 نید دیخر اوراقانتشار  دستورالعمل

 

 1384مصوب آذر ماه  بهادار اوراق بازار قانون( 7) ماده( 2) بند اجراي در "نید دیخر اوراقدستورالعمل انتشار "

 تدوین شده است. ،و اوراق بهادار بورس عالیشوراي 11/12/94مورخ  ۀمصوب و یاسالم يشورا مجلس

 

 تعاریف –اول  بخش

 ایران، اسالمی جمهوري بهادار اوراق بازار قانون( 1) ماده در رفته بکار هايواژه و اصطالحات (1) مادۀ

 اجراي تسهيل بمنظور جدید مالی نهادهاي و ابزارها توسعه قانون( 1) ماده و 1384 ماه آذر مصوب

 دستورالعمل این در معانی همان به 1388 ماه آذر مصوب اساسی قانون 44 اصل کلی هايسياست

  .باشندمی زیر معانی داراي دستورالعمل این در بکاررفته هايواژه سایر. اندرفته بکار

به  یدار اشخاص حقوقمدت مطالبات دیخر منظور به که است بانامی بهادار اوراق :نید دیخر اوراق (1

 بورس از خارج يبازارها ای هابورس در اوراق نیا. شودیماز عقد سلف منتشر  یمطالبات ناش ياستثنا

 .باشندیم معاملهقابل

 يامبادله عقوداز  یناش یحقوق و یقيحق اشخاص از یحقوق اشخاص دارمدت یالیرمطالبات  :مطالبات (2

 .باشدیم( سلف ياستثنا)به  جعاله و کيتمل شرط به اجاره ،یاقساط فروش ليقب از

دستورالعمل نسبت به فروش آن  نیدارنده مطالبات است که قصد دارد به موجب ا یشخص حقوق :بانی (3

 .کند اقدام نید دیخرانتشار اوراق  قیاز طر

را در مواعد مقرر در برابر دارندگان اوراق تضمين  مطالباتشخص حقوقی است که پرداخت  :ضامن (4

 نماید. می

مطالبات و پرداخت آن به نهاد واسط و اجراي  آورياست که به جمع یشخص حقوق :وصول عامل (5

 پردازد. خدمات مربوط به آن براساس این دستورالعمل می

از طرف نهاد واسط  نید دیخر اوراقشخص حقوقی است که نسبت به عرضه و فروش  :فروش عامل (6

 نماید.اقدام می

شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه است که نسبت به  :پرداخت عامل (7

 نماید. در مواعد مقرر به سرمایه گذاران اقدام می نید دیخر اوراقهاي مرتبط با پرداخت

حسابرس بانی یا حسابرس دیگري است که از ميان موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب  :امين (8

 شود.می



 

 

 سازمان ،بورس یعال شوراي ،وزیران هيأت لياز قب صالحيذ مراجعمصوبات  و شامل قوانين :مقررات (9

 باشد.می و ...

 

 آنها یهاتیو مسؤول نید دیخر اوراقارکان  -دوم  بخش

 :از عبارتند نید دیرخانتشار اوراق  ارکان (2) مادۀ

 )نهاد واسط( ناشر (أ

 یبان (ب

 ضامن (ج
 یسینورهیپذ متعهد (د

 بازارگردان (ه

 نيام (و
 وصول عامل (ز

 فروش عامل (ح

 پرداخت عامل (ط
 باشد. صرفاً توسط نهاد واسط مجاز می ،نید دیخر اوراق انتشار (3) مادۀ

 :باشد ریز طیشرا يدارا دیبا یبان (4) مادۀ

 تیریمد قانون 3 مادة مشمول یدولت ريغ ینهادعموم ای مؤسسه و یتعاون يهاشرکت ،یسهام يهاشرکت -الف
 :باشند ریز طیشرا يدارا که هايشهردار ياستثنا به ،يکشور خدمات

 باشد؛ رانیا در آن تيفعال یاصل مرکز و دهيرس ثبت به رانیا در .1

 ای مردود آن رياخ یمال سال دو یمال يهاصورت خصوص در شرکت حسابرس و بازرس اظهارنظر .2
 .نباشد اظهارنظر عدم

 .هايو شهردار يخدمات کشور تیریقانون مد 4و  2مشمول مواد  یدولت يهاشرکتو  یدولت مؤسسات-ب

 
تحت  يو اعتبار یها، مؤسسات مالبانک انيسازمان صرفاً از م دیيتوسط بانی و با تأ ضامن (5) مادۀ

 يجمهور يمرکز مهيتحت نظارت ب يهامهيب ران،یا یاسالم يجمهور ينظارت بانک مرکز

 يهاشرکتو هانگیهلد ه،یسرما نيتأم يهاشرکت ،یبازنشستگ يهاصندوق ران،یا یاسالم

 یها و مؤسسات دولتدولت و شرکت ،یعموم ينهادها ،ثبت شده نزد سازمان يگذارهیسرما

 یتعهدات بان يفایا يبرا یتحت کنترل بان یضمانت اشخاص حقوق :1 تبصرةشود. انتخاب می

 گردد. دیيتأ یتوسط حسابرس بان دیموضوع با نی. اباشدینم قابل قبول 

باشدد،  يتحت نظارت بانک مرکز يو اعتبار یمال ۀمؤسس ایبانک  ،یکه بان یدر صورت :2 تبصرة

 .باشد اوراق ضامن تواندیم



 

 

اعالمی از سوي مؤسسدات رتبده بنددي داراي  يرتبۀ اعتبار يکه اوراق دارا یدر صورت :3 تبصرة

هاي اعتباري مورد قبول براي انتشدار رتبه نخواهد بود. یباشند، وجود ضامن الزاممجوز از سازمان 

 اوراق توسط سازمان اعالم خواهد شد.

ها و مؤسسات مالی و اعتباري داراي مجوز از باندک مرکدزي جمهدوري اسدالمی بانک :4ة تبصر

  توانند همزمان بانی و ضامن اوراق باشند.ایران، می

 است موظف ضامن ل،يدل هر به مقرر مواعد در واسط نهاد به مطالبات پرداخت عدم صورت در (6) مادۀ

 يفایا در ريتأخ صورت در. نماید پرداخت واسط نهاد به ضمانت قرارداد طبق را مطالبات یتمام

 براساس قرارداد مذکور بر عهده ضامن است.  شدهنييتع مهیجر پرداخت ضامن، تعهد

 مطالباتدریافت  ،هاحساب نگهداري درخصوص گزارشی است موظف وصول عامل نقش در بانی (7) مادۀ

ماه یکبار به همراه اظهارنظر امين طبق  6و سایر اقدامات اجرایی مربوط به مطالبات را حداکثر هر 

 مقررات، حداکثر دو ماه بعد از مواعد شش ماهه، به سازمان ارائه و به عموم افشا نماید. 

مقررات و  تیموظف است بمنظور حفظ منافع دارندگان اوراق و حصول اطمينان از رعا امين (8) مادۀ

را در مقاطع بر عمليات عامل وصول نظارت و گزارش آن  ،مطالباتصحت فرآیند عمليات دریافت 

 نماید. مقرر به سازمان ارائه 

 حسابرس سازمان دیيتأ و یبان شنهاديپ به که يموارد در مگر است، بانی حسابرس امين، :تبصره

 .شود انتخاب سازمان معتمد حسابرسی موسسات ميان از يگرید

باید  نید دیخر اوراقبانی در زمان ارائه طرح تأمين مالی از طریق انتشار  یو بازرس قانون حسابرس (9) مادۀ

 از ميان موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب شده باشد. 

هاي کارگزاري بورس اوراق بهادار تهران توسط بانی از بين شرکت نید دیخر اوراقفروش  عامل (10) مادۀ

 گردد. و یا فرابورس ایران  تعيين می

 بيمه هايشرکت ها،بانک خدمات از اوراق گسترده توزیع بمنظور تواندمی فروش عامل :تبصره

 گيريسفارش تا نماید اتخاذ ترتيبی و نموده استفاده مالی نهادهاي و مرکزي بيمه نظارت تحت

  از طریق شعب آنها نيز انجام شود. نید دیخر اوراقجهت خرید 

 در را مقرر وجوه ،نید دیخر اوراقپرداخت موظف است پس از دریافت وجوه مرتبط با  عامل (11) مادۀ

  .نماید پرداخت گذاران سرمایه به معين سررسيدهاي

شود. متعهد با معرفی بانی و تایيد سازمان انتخاب می نید دیخر اوراق نویسیپذیره متعهد و بازارگردان (12) مادۀ

 مطابق الزم سرمایه کفایت از باید بازارگردانی گذارسرمایهو بازارگردان یا حسب مورد  نویسیپذیره

  .باشند برخوردار مقررات

 



 

 

 مطالباتشرایط  -سوم بخش

وصول  ،دشدهيسررس اقساط و شده يسپر قرارداد مدت درصد 10 حداقل مطالبات، جادیا خیتار از (13) مادۀ

 .باشد نگذشته ماه 2 از شيب آن ديسررس از ایشده 

 .باشندیم یمستثن ماده نیا شمول از يادوره يهاپرداخت فاقد مطالبات :تبصره

هيچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادي یا قضایی براي انتقال مطالبات به نهاد  دینبا یبان (14) مادۀ

صورت مسئول جبران خسارات وارده به ارکان و دارندگان اوراق  نیا ريواسط داشته باشد، در غ

 باشد. می

 واسط نهاد به مطالبات انتقال از پس ،مطالباتشرایط حاکم و مقررات ناظر بر قراردادهاي  تمامی (15) مادۀ

 برخوردار مطالبات درخصوص یبان حقوق يۀکل از واسط نهاد. ماندمی باقی خود قوت به کماکان

 .است

 شود. واگذاري مطالبات به نهاد واسط براساس ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار تعيين می قيمت (16) مادۀ

 یبان بوده و یبان ۀدر اساسنام تيموضوع فعال يدر راستا دیبا مطالبات يمبنا يقراردادها جادیا (17) مادۀ

  .باشدمذکور  ۀنيزم در سودآور تيفعال ۀحداقل دو سال سابق يدارا دیبا

اخذ  ربطیاز مراجع ذ دیبا مطالبات يمبنا يقراردادها انعقاد يبرا الزم یقانون يمجوزها یتمام (18) مادۀ

 شده باشد.

 یمال يهاصورت نیآخر اساس برخود را  مطالباتخالص  درصد 50 از شيب تواندینم یبان (19) مادۀ

  .دهد قرار اوراق انتشار يمبناشده  یحسابرس

 ثبت به رانیا در دیبا باشد، یحقوق شخص اوراق يمبنا قرارداد طرف بدهکار کهیصورت در (20) مادۀ

 .باشد رانیا در آن تيفعال یاصل مرکز و دهيرس

 انتشار يمبنا را همگروه و رمجموعهیز يهاشرکت سهامداران از خود مطالبات تواندینم یبان (21) مادۀ

 .دهد قرار اوراق

 آن بیتصو از پس است، تجارت قانون 129 ةماد موضوع معامالت از یناش که یمطالبات (22) مادۀ

  .رنديگ قرار اوراق انتشار يمبنا توانندیم مجمع، در معامالت

 اوراق انتشار موضوع مطالبات ۀواسط به ،شده یحسابرس یمال يهادر صورت حسابرس اظهارنظر (23) مادۀ

 .باشد شده اظهارنظر عدم ای مردود مشروط، دینبا

می تواند مبناي انتشار اوراق قرار  یصورت در دولت از یاشخاص حقوق ریسا وها بانک مطالبات (24) مادۀ

 :باشد داشته را ریز طیشرا کهگيرد 

، وزارت امور اقتصادي و دارایدی )معاوندت نظدارت یحسابرس سازمانتوسط  ،مطالبات مبلغ (1)
 .باشد شده دیيتأ کشور برنامه و بودجه کل سازمان مالی و خزانه دار کل کشور( و



 

 

نمدوده و  نيمقرر تضم يدهايسررس ای ديمربوط به مطالبات را در سررس يهاپرداخت دولت (2)
 یسدنوات بودجده حیلوا در را یخاص فیرد الزم، اعتبار نيتأم منظورکه به  باشد نمودهتعهد 

 . کندیم ینيبشيپ

 صورت گيرد. مقرر يدهايسررس ای سررسيد درپرداخت مبالغ  تعهد نماید کشور کل دارخزانه (3)

 اشخاص ریسا و هابانک مطالبات يدستورالعمل برا نیا  22 ، 19 ،17 ،31مفاد مواد  تیرعا (25) مادۀ

  .باشدینم یالزام دولت، از یحقوق

 

 نید دیخر اوراقشرایط  –چهارم  بخش

تا نسبت به خرید  دهندبه نهاد واسط وکالت بالعزل می نید دیخر اوراقضمن خرید  خریداران (26) مادۀ

بازار اوليه و ثانویه به منزله قبول وکالت نهاد واسط  در اوراقاز بانی اقدام نماید. خرید  مطالبات

و غير قابل عزل  نافذ ،معتبر نید دیخر اوراق نهایی تسویهبوده و وکالت نهاد واسط تا سررسيد و 

 باشد.می

 یبخش ينبوده و انتشار اوراق بر مبنا نید دیخر اوراقهمزمان با سررسيد  لزوماً مطالبات سررسيد (27) مادۀ

 .است ریپذامکان مطالباتاز 

 سال باشد. کیتواند کمتر از  یعمر اوراق نم ةدور (28) مادۀ

 .باشد الیر ارديليم کصدی از شيب دیبا اوراق یاسم ارزش (29) مادۀ

 يۀاعالم در دیبا آن پرداخت زمان و اوراق با مرتبط متفرعات و اصل پرداخت یچگونگ (30) مادۀ

 .گردد ديق یسینورهیپذ

 واسط نهاد به مطالبات انتقال هزینه جمله از نید دیخر اوراق انتشار با مرتبط هايهزینه تمامی (31) مادۀ

  .باشدمی بانی عهده به

به  متعلقنشده به دارندگان اوراق، پرداخت و شدهدریافت مطالبات گذاريسرمایه از حاصل وجوه (32) مادۀ

 در صرفاً اوراقبراي پرداخت کارمزد ارکان انتشار  مزبور وجوه از استفاده. باشدیم دارندگان اوراق 

 .است ریپذامکان اوراق به مربوط مستندات ریسا و یسینورهیپذ يۀاعالم در درج صورت

 صالحیذ ريبرابر اشخاص غ در یواسط، ضامن و امين موظف به حفظ اسرار بدهکاران بان نهاد (33) مادۀ

  .باشندمی

 

 شرایط صدور مجوز –پنجم  بخش

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار،  6عالوه بر مفاد ماده  نید دیخر اوراقثبت  بيانيه  (34) مادۀ

 باشد:شوراي عالی بورس، حسب مورد شامل موارد زیر می 1/10/1385مصوب 



 

 

 

 :شامل بانی، مشخصات (1

 و نوع شخصيت حقوقی؛  نام 

 ها؛ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت شماره 

 شرکت؛  مدت 

 سهامداران؛  ترکيب 

 مدیران؛ مشخصات 

 فعاليت؛  موضوع 

 . نید دیخر اوراق مشخصات (2

 آن. قیو وثا مطالبات اطالعات (3

 . نید دیخر اوراقپرداخت به دارندگان  نحوه (4

 از وکالت به واسط نهاد به مطالبات فروش طریق از مالی تأمين براي بانی صالحذي رکن مصوبه (5

 .آن شرایط ذکر با اوراق دارندگان

 بانی.  اساسنامه (6

که توسط حسابرس معتمد  4 ةماد تیبا رعا بانی اخير مالی سال دو شده حسابرسی مالی هايصورت (7

 سازمان، حسابرسی شده باشد.

 هيأت مدیره بانی براي دوره مالی اخير جهت ارائه به مجمع عمومی.  گزارش (8

به  باشد،یم ریز موارد شاملجمله  از که نید دیخر اوراقتوجيهی تأمين مالی از طریق انتشار  گزارش (9

 .مطالبات طیشرا و اوراق ،ضمانتیهيتوج گزارشهمراه اظهارنظر حسابرس در خصوص 

 که مبناي انتشار  مطالباتو آن بخش از  مطالباتدریافتنی تا تصفيه  مطالباتنقدي کل  جریانات

 گيرد.قرار می نید دیخر اوراق

 در  نید دیخر اوراقکفایت وجوه جهت پرداخت به دارندگان  ، مطالبات طیشرا و ارزش

 سایر و حاضر دستورالعمل شرایط رعایت و وجوه مدیریت جهت شدهارائه برنامه ،مقرر يهاسررسيد

 .موضوعه مقررات

 .سازمان تشخيص به مهم اطالعات سایر  (10

 چارچوب در ارکان ميان الزم قراردادهاي انعقاد به منوط ،نید دیخر اوراقمجوز انتشار  صدور  (35) مادۀ

  .باشدمی سازمان توسط شدهتعيين



 

 

 يدارا يبندرتبه مؤسسات تيفعال صورت در انتشار، مجوز افتیدر از قبل دیبا نید دیخر اوراق  (36) مادۀ

 .ندینما افتیدر ياعتبار رتبه ادشدهی مؤسسات از سازمان، از مجوز

 ضروري مرتبط گزارشات يتهيه در االجرا الزم حسابرسی و حسابداري استانداردهاي رعایت (37) مادۀ

 .است

 تیرعا با و نبوده دستورالعمل نیا مشمول ،یرهن مطالبات يبرمبنا بهادار اوراق انتشار (38) مادۀ

 .باشدیم ریپذامکان سازمان ةریمد ئتيه مصوب یرهن اوراق انتشار دستورالعمل

 

سازمان بورس و اوراق  ةریمد ئتيه بیبه تصو 04/04/96 خیتبصره در تار 7ماده و  38 در دستورالعمل نیا
 .ديبهادار رس

 

 

 


