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  بسمه تعالی

  
  مرابحه انتشار اوراق دستورالعمل

  )هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار 90../../مصوب (
  

قانون بازار اوراق ) 7(مادة ) 2(در اجراي بند تبصره  10ماده و  22در  "مرابحهدستورالعمل انتشار اوراق "
هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق به تصویب ............. ..........................در تاریخ  1384بهادار مصوب آذرماه 

  .رسیدبهادار 
  تعاریف –بخش اول 

  
، مصـوب  جمهوري اسـالمی ایـران   قانون بازار اوراق بهادار 1در مادة رفته کار هاي به واژهاصطالحات و  )1( مادة

هاي  اي سیاستقانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجر 1و مادة  1384آذرماه 
کار  ، به همان معانی در این دستورالعمل به1388کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه 

 :باشند داراي معانی زیر می کار رفته در این دستورالعمل بههاي  سایر واژه. اند رفته
 دارندةلکیت مشاع مادهندة  قابل نقل و انتقالی است که نشانبا نام اوراق بهادار : مرابحهاوراق  )1(

  .که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است است) طلب( مالیدر دارایی آن 
شخص حقوقی است که نهاد واسط براي تأمین مالی وي در قالب عقود اسالمی، اقدام به  :بانی )2(

  .نماید انتشار اوراق مرابحه می
توانـد   ورالعمل است که میشده در این دست مال منقول یا غیرمنقول با مشخصات تعیین :دارایی )3(

 .مبناي انتشار اوراق مرابحه واقع شود
شخص حقوقی است که  اقساط بهاي دارایـی و سـایر وجـوهی را کـه بـانی ملـزم بـه         :ضامن )4(

  .نماید باشد در سررسید یا سررسیدهاي معین تعهد و تضمین می پرداخت آن به نهاد واسط می
ق بهادار و تسویۀ وجوه است که اقساط بهـاي  گذاري مرکزي اورا شرکت سپرده :عامل پرداخت )5(

  .نماید گذاران پرداخت می دارایی را در سررسید یا سررسیدهاي معین به سرمایه
شخص حقوقی است که نسبت به عرضه و فروش اوراق مرابحـه از طـرف نهـاد     :عامل فروش )6(

  .نماید واسط اقدام می
قابـل   از لحاظ اقتصادي توسط بـانی  رود دارایی مدت زمانی است که انتظار می :عمر اقتصادي )7(

  . استفاده باشد
شخص حقوقی یا حقیقی معتبر است که اقـدام بـه فـروش دارایـی بـه نهـاد واسـط         :فروشنده )8(

  .نماید می
فروش دارایی به بیشتر از قیمت خرید آن با ذکر میزان سود و مبلـغ پرداختـی    :قرارداد مرابحه )9(

  . باشد بابت خرید می
 .باشد میسازمان  و ان، مصوبات هیئت وزیران، شورمنظور قوانی :مقررات )10(
ملـی  منظور اسـتانداردهاي حسـابداري و حسابرسـی     : استانداردهاي حسابداري و حسابرسی )11(

 .باشد االجرا می الزم
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  مرابحهارکان انتشار اوراق  –بخش دوم 
  

 :نی باید داراي شرایط زیر باشدبا )2( مادة
قانون  3یا نهادعمومی غیر دولتی مشمول مادة  هاي تعاونی و مؤسسه هاي سهامی، شرکت شرکت -الف

 :ها که داراي شرایط زیر باشند به استثناي شهرداريمدیریت خدمات کشوري، 
 باشد؛و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران در ایران به ثبت رسیده  )1(
جریـان  اگـر   .اخیر مثبت باشـد  مالی در دو سال حاصل از عملیات آن مجموع جریان نقدي )2(

اي حسابرسی شـده در سـال    دوره هاي مالی میان مطابق صورت بانیز عملیات نقد حاصل ا
 ؛شود در محاسبۀ مجموع جریان نقدي مذکور لحاظ  تواند مثبت باشد می جاري

 باشد؛درصد  90هاي آن  ها به دارایی حداکثر نسبت مجموع بدهی )3(
آن یـر  اخمـالی  سال هاي مالی دو  خصوص صورتاظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در  )4(

 .مردود یا عدم اظهارنظر نباشد
 .ها هاي دولتی و شهرداري شرکت دولتی،سسات ؤم  -ب

تحـت  ) هـا  لیزینگ(هاي واسپاري  و شرکتها، مؤسسات مالی و اعتباري  بانکدر خصوص   :هتبصر
 ةدوردر  آنجریان نقدي حاصـل از عملیـات    نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 95هـاي آن   هـا بـه دارایـی    ت بوده و حداکثر نسبت مجموع بـدهی اخیر مثبیک سال مالی 
  .درصد باشد

  .باشد ، صرفاً توسط نهاد واسط مجاز میمرابحهشار اوراق انت )3( مادة
  .دنباش واحدحقوقی  یتشخص نباید دارايوشنده فربانی و  )4( مادة
ظـارت  ها، مؤسسـات مـالی و اعتبـاري تحـت ن     صرفاً از میان بانکو با تأیید سازمان توسط بانی  ضامن )5( مادة

 ،ایـران جمهـوري اسـالمی   ي تحت نظارت بیمۀ مرکزي ها یمه، بجمهوري اسالمی ایران بانک مرکزي
ها و مؤسسات دولتـی   و شرکتنهادهاي عمومی  ،گذاري سرمایههاي  شرکت هاي تأمین سرمایه، شرکت

  .شود انتخاب می
قابل بانی تعهدات اقساط و ایفاي براي پرداخت تحت کنترل بانی اشخاص حقوقی ضمانت   :1ة تبصر

  .این موضوع باید توسط حسابرس بانی تأیید گردد .باشد قبول نمی
باشـد، وجـود ضـامن    مورد تأیید سـازمان  داراي رتبۀ اعتباري  مرابحهدر صورتی که اوراق   :2تبصرة 

  .الزامی نخواهد بود
مؤسسـات حسابرسـی    باید از میـان تا پایان تصفیۀ اوراق  تأمین مالیحسابرس بانی در زمان ارائۀ طرح  )6( مادة

 .معتمد سازمان انتخاب شده باشد
بورس اوراق بهادار تهـران یـا فرابـورس    عضو هاي کارگزاري  شرکت از بین مرابحهمل فروش اوراق عا )7( مادة

  .گردد میانتخاب  توسط بانی ایران
توانـد بـه منظـور توزیـع گسـتردة اوراق از خـدمات        مـی با اخذ مجوزهـاي الزم  عامل فروش   :تبصره

ي تحت نظـارت بیمـۀ   ها ، بیمهمؤسسات مالی و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي ،ها بانک
اسـتفاده نمـوده و ترتیبـی اتخـاذ نمایـد تـا        و نهادهاي مـالی ایران جمهوي اسالمی مرکزي 
  .نیز انجام شوداشخاص مذکور از طریق  ،گیري جهت خرید اوراق سفارش
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و حسب بهاي دارایی اقساط ه، پس از دریافت گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجو کت سپردهشر )8( مادة
سررسید یا را در از ناشر، مبالغ مذکور اقساط آن گذاري مجدد بخشی از  مورد سود ناشی از سرمایه

  .نماید گذاران پرداخت می به سرمایه سررسیدهاي معین
متعهد  .شود میانتخاب توسط بانی با تأیید سازمان ، مرابحهاوراق نویسی  و متعهد پذیرهزارگردان با )9( مادة

گذار بازارگردان باید از کفایت سرمایۀ الزم برخوردار  نویس و بازارگردان یا حسب مورد سرمایه پذیره
 .باشند

  

  داراییشرایط  –بخش سوم 
  

  :باید داراي شرایط زیر باشند مرابحهانتشار اوراق  مبنايهاي  دارایی )10( مادة
  مشخصات عمومی –الف 

بوده یا شرایط تحویل آن در مواعد زمانی مورد نظـر  د دارایی در زمان انتشار اوراق موجو )1(
 ؛بانی وجود داشته باشد

از خروج وجوه نقـد   شده یا کارگیري آن در فعالیت بانی، منجر به ایجاد جریانات نقدي به )2(
 جلوگیري نماید؛

وجود نداشته  ادي یا قضایی براي انتقال داراییهیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قرارد )3(
 باشد؛

 یمحـدودیت هیچگونـه  داراي بـراي نهـاد واسـط    مالکیـت در آن  حقوق ف و اعمال تصر )4(
 نباشد؛

 ان واگذاري به غیر را داشته باشد؛امک )5(
اي مناسب و کافی برخوردار  از پوشش بیمه، دارایی بانیایی به مالکیت دار تا زمان انتقال )6(

 .باشد
  انواع دارایی قابل قبول –ب 

  :باشند به شرح زیر می مرابحههاي قابل قبول جهت انتشار اوراق  دارایی
 زمین؛ )1(
 ساختمان و تأسیسات؛ )2(
 آالت و تجهیزات؛ ماشین )3(
 ؛حمل و نقلوسایل  )4(
 .مواد و کاال )5(
شـود کـه بـه منظـور سـاخت محصـول، خریـداري         اطالق مـی  یهای مواد و کاال به دارایی  :1تبصرة 

  .مورد استفاده قرار گیرندبانی توسط شوند تا در فرایند تولید  می
قرار  مرابحهتواند مبناي انتشار اوراق  می ،مشاع به شرط واگذاري مالکیت کل دارایی  دارایی  :2 ةتبصر

  .گیرد
باید توسط و عمر اقتصادي آن  ارزش دارایی ،شده در بورس کاال به جز کاالهاي پذیرفته  :3 ةتبصر

یا حسب مورد به دادگستري ناسان رسمی کارشکارشناس یا کارشناسان منتخب کانون 
هایی که به  دارایی .تعیین شودهاي قابل اتکا  تشخیص سازمان براساس سایر روش
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تشخیص سازمان داراي قیمت رسمی و معین هستند و نهاد واسط، دارایی را مستقیماً از 
  .باشند ی میننماید از این تبصره مستث تولیدکننده خریداري می

 ،به استثناي مواد و کاال، تا وصول کلیۀ مطالبات ي موضوع انتشار اوراق مرابحهها یدارای  :4 ةتبصر
دارایی به مربوط به اسناد، مدارك و قراردادهاي . گیرد در رهن نهاد واسط یا ضامن قرار می

و تسویۀ وجوه اوراق بهادار گذاري مرکزي  وکالت از دارندگان اوراق در اختیار شرکت سپرده
  .گیرد میقرار  )سهامی عام(

میلیارد ریال  دهنباید کمتر از  هاي مبناي انتشار اوراق مرابحه یا داراییارزش تقریبی دارایی   :5 ةتبصر
  .باشد

 .باشد بر عهدة بانی می، پرداخت اقساطبیمۀ دارایی در مدت زمان به استثناي مواد و کاال،  )11( مادة
  
 

  مرابحهشرایط اوراق  –بخش چهارم 
  

ناشر . گردد برقرار می مرابحه ، رابطۀ وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراقهمرابح اوراقخرید با  )12( مادة
فروش و به صورت نقد  انتشاربه خرید دارایی موضوع  ملزماوراق به وکالت از طرف خریداران 

به اوراق خرید در اسناد موضوع انتشار اوراق مرابحه باید قید شود که . باشد آن به بانی می اقساطی
و معتبر  غیرقابل عزلاوراق  نهاییتصفیۀ و  سررسید قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا منزلۀ
 .است

 .هاي عملیاتی خود باشد بانی باید داراي توانایی پرداخت مبالغ اقساط از محل فعالیت )13( مادة
ل و الذمه و سقوط تعهد شده و اوراق مزبور باط خرید اوراق مرابحه توسط بانی منجر به مالکیت مافی )14( مادة

 .شود از تعداد کل اوراق کسر می
مورد تأیید  نویسی پذیره ۀباید در اعالمی مرابحهمرتبط با اوراق بهاي دارایی  اقساط  مواعد پرداخت )15( مادة

 .ذکر گردد سازمان
 .تواند بیش از باقیماندة عمر اقتصادي دارایی باشد دورة عمر اوراق نمی )16( مادة

  .خواهد بودمواد و کاال حداکثر دو سال دورة عمر اوراق مرابحه به منظور خرید     :تبصره
  

  
  شرایط صدور مجوز – پنجمبخش 

  
به تشخیص سازمان باید براي صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، مدارك و مستندات زیر حسب مورد  )17( مادة

  :ارائه گردد
دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار،  6بیانیۀ ثبت اوراق مرابحه که عالوه بر مفاد مادة  )1(

 :باشد شورا، حسب مورد شامل موارد زیر می 1/10/1385صوب م
 :مشخصات بانی، شامل) الف

 شخصیت حقوقی؛نام و نوع  •
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 ها؛ شمارة ثبت نزد مرجع ثبت شرکت •
 شرکت؛ مدت •
 مالکان؛/ ترکیب سهامداران •
 ؛مدیرانمشخصات  •
 .موضوع فعالیت •
 .مشخصات اوراق) ب
 .مشخصات دارایی) ج
 .درات داراییگذاري، واردات یا صا ر تولید، مصرف، قیمتخاص حاکم بمقررات و شرایط   ) د
 .هاي مرتبط با موضوع فعالیت بانی گزارش تحلیل ریسک) هـ
 .رتبۀ اعتباري اوراق در صورت وجود ) و
 .گذاران نحوة پرداخت آن به سرمایهمدت و مبلغ اقساط و   ) ز
ل گذشته با رعایت بانی یا حسب مورد ساهاي مالی حسابرسی شدة دو سال مالی اخیر  صورت )2(

توسط حسابرس معتمد بانی باید هاي مالی سال مالی اخیر  صورتدر هر حال  .2مادة  2تبصرة 
 .سازمان حسابرسی شده باشد

عمر درخصوص دادگستري رسمی  انکارشناسکانون منتخب کارشناس یا کارشناسان   گزارش )3(
 .یا سایر مدارك مرتبط دارایی و ارزش آناقتصادي 

 :بوط به داراییمستندات مر  )4(
  :در صورتی که دارایی مواد و کاال باشد، مستندات آن باید به شرح زیر ارایه شود

باید باشند،  درخصوص کاالهایی که مشمول استاندارد اجباري نمی. گواهی استاندارد کاال •
هاي مورد تأیید مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ارائه  گواهی کنترل کیفیت از آزمایشگاه

 .دشو
  :موارد زیراز جمله در مورد کاالهاي وارداتی  .اسناد کاال از گمرکات جمهوري اسالمی ایران •

ü برگ سبز گمرکی،  
ü گواهی بازرسی مبدا و مقصد،  
ü رابر اصل پروفرماي ثبت سفارش شدهکپی ب،  

 قبض انبار یا سایر اسناد مثبت مالکیت؛ •
 بـانی  گـزارش حسـابرس  به همراه  ابحهمربانی از طریق انتشار اوراق تأمین مالی گزارش توجیهی  )5(

 .مقررات مندرج در این دستورالعملشرایط دارایی و سایر  رعایتآن و  درخصوص
 .سایر اطالعات مهم به تشخیص سازمان )6(

شده  قراردادهاي الزم میان ارکان در چارچوب تعیین انعقاد، منوط به مرابحهدور مجوز انتشار اوراق ص )18( مادة
  .باشد توسط سازمان می

 تفکیک به واحدهاي معینقابل  مرابحهتی که دارایی در نظر گرفته شده جهت انتشار اوراق ر صورد )19( مادة
 استفاده از تعهد. باشد الزامی می مرابحهنویسی در عرضۀ اوراق  نباشد، استفاده از متعهد پذیره

ست درخوا اب تفکیک به واحدهاي معینهاي قابل  براي دارایی مرابحهنویسی در انتشار اوراق  پذیره
  .نیستبانی و تأیید سازمان الزامی 
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داراي مجوز بندي  در صورت فعالیت مؤسسات رتبه باید قبل از دریافت مجوز انتشار مرابحهاوراق  )20( مادة
 .دریافت نماینداعتباري  ۀرتباز مؤسسات یادشده ، فعالیت از سازمان

  
  

  سایر – ششمبخش 
  

 مرابحهاز طریق انتشار اوراق تأمین مالی ز نزد سازمان به ثبت نرسیده باشد، پس ابانی ر صورتی که د )21( مادة
 :باشد ه سازمان میاطالعات زیر بارائۀ ملزم به ، تا زمان تصفیۀ اوراق

هاي  ظرف مهلتتوسط حسابرس معتمد سازمان، مالی ساالنۀ حسابرسی شده  هاي صورت )1(
 مقرر قانونی،

افشاي اطالعات دستورالعمل اجرایی  13حسب مورد سایر اطالعات با اهمیت براساس مادة  )2(
 :سازمان از جمله ةمدیر هیئت 3/5/86شده نزد سازمان مصوب  هاي ثبت شرکت

  رویدادهاي مؤثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد بانی - 1
 سرمایه و تأمین منابع مالی بانی تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار - 2
 تغییر در ساختار مالکیت بانی - 3
 .اق بهاداري که براي تأمین مالی منتشر شده استاطالعات مهم مؤثر بر قیمت اور - 4

معاملۀ دارایی مبناي انتشار اوراق مرابحه در بورس کاالي ایران، خارج از جلسۀ رسمی معامالت و با  )22( مادة
 .انجام خواهد شد مربوطهرعایت مقررات 

  


