
 مضاربه اوراق انتشار دستورالعمل

 هیئت مدیره سازمان بورس و أوراق بهادار 15/12/1397مصوب 

  تعاريف –بخش يك: 
o  1ماده:  

قانون  1و مادۀ  1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسططاما ایرانم مصططوب اهرماه  1كاررفته در مادۀ هاي بهاصططحاتاو و وا ه

سعۀ ابزارها و نهادهاي  ستتو سیا سهیل اجراي  صوب اهرماه مالا جدید به منظور ت سام م سا صل چهل و چهارم قانون ا هاي كلا ا

 :ندباشكار رفته در این دستورالعمل داراي معانا زیر ماهاي بهاند. سایر وا هكار رفتهم به همان معانا در این دستورالعمل به1388

 بند الف:  

دهندۀ مالكیت مشاع دارندۀ ان در دارایا موضوع عملیاو بازرگانا ابل نقل و انتقالا است كه نشاناوراق بهادار با نام ق :اوراق مضاربه

 .)خرید و فروش كاال( است كه براساس قرارداد مضاربه در مدو معین تاصل شده است

 بند ب:  

 .مایدنم به انتشار اوراق مضاربه مابانا: شخص تقوقا است كه نهاد واسط )ناشر( براي تأمین مالا وي در قالب عقود اسامام اقدا

 بند ج:  

 عملیاوامین: موسسه تسابرسا معتمد سازمان است كه به منظور تفظ منافع دارندگان اوراق مضاربه و تصول اطمینان از صحت 

ظهارنظر و اهاي مالا و عملكرد اجرایا بانام رسططیدگا ها و صططوروبانا در طرحم نسطط ت به مصططرو وجوهم نحوه نرهداري تسططاب

 .نمایدما

 بند د:  

ضامن: شخص تقوقا است كه پرداخت م الغ اصل و در صورو وجودم سود اوراق و نیز سایر وجوها را كه بانا ملزم به پرداخت ان 

 .نمایدبه ناشر استم در سررسید یا سررسیدهاي معین تضمین ما

 بند ه:  

 .نمایدمضاربه از طرو نهاد واسط اقدام ما عامل فروش: شخص تقوقا است كه نس ت به عرضه و فروش اوراق

 بند و:  

سپرده شركت  ضاربه در عامل پرداخت:  س ت به پرداختهاي مرت ط با اوراق م ست كه ن سویۀ وجوه ا گذاري مركزي اوراق بهادار و ت

 .نمایدگذاران اقدام ماسررسیدهاي معین به سرمایه



 بند ز:  

سا است كه بر اساس ضوابط دستورالعمل مؤسساو تسابرسا معتمد سازمان موسسه تسابرسا معتمد سازمان: موسسه تسابر

شوراي عالا بورس و اوراق بهادارم در فهرست موسساو تسابرسا معتمد سازمان درج  08/05/1386بورس و اوراق بهادارم مصوب 

 .شودما

 بند ح:  

 .دستورالعمل ما باشدعملیاو بازرگانا: خرید و فروش كاال توسط بانا با رعایت مفاد این 

 

  اركان انتشار اوراق مضاربه -بخش دو: 
o  2ماده:  

 :بانا جهت تأمین مالا از طریق انتشار اوراق مضاربه باید داراي شرایط زیر باشد

 بند الف:  

داراي قانون مدیریت خدماو كشوري كه  3هاي تعاونا و موسسه یا نهاد عموما غیردولتا مشمول ماده هاي سهامام شركتشركت

 :شرایط زیر باشند

 در ایران به ث ت رسیده و مركز اصلا فعالیت ان در ایران باشد؛( 1)

سابقۀ خرید و فروش انجام فعالیت( 2) سال  شده و داراي تداقل دو  سنامۀ ان قید  سا ضوع فعالیت در ا هاي بازرگانا به عنوان مو

 ؛كاال/كاالهاي موضوع قرارداد مضاربه یا كاالي مشابه ان باشد

 مجموع جریان نقدي تاصل از عملیاو ان در دو سال مالا اخیر مث ت باشد؛( 3)

 درصد باشد؛ 90هاي ان ها به دارایاتداكثر نس ت مجموع بدها( 4)

 .هاي مالا دو سال مالا اخیر ان مردود یا عدم اظهارنظر ن اشداظهارنظر بازرس و تسابرس شركت در خصوص صورو( 5)

 تبصره:  

اي تسابرسا شده در دوره درخواست و بررسا دورههاي مالا میانجریان نقدي تاصل از عملیاو بانا محابق صورو در صورتا كه

 .گرددلحاظ ما 3مث ت باشدم در محاس ۀ مجموع جریان نقدي موضوع بند 

 



 بند ب:  

 قانون محاس او عموما كشور 4و  3اشخاص تقوقا مشمول مواد 

o  3ماده:  

 بانا مكلف است در گزارش توجیها خودم چرونرا پرداخت م الغ مربوط به اوراق مضاربه را با تایید تسابرس اعام نماید؛ 

o  4ماده:  

 انتشار اوراق مضاربهم صرفاً توسط نهاد واسط مجاز است؛

o  5ماده:  

 بانا مجاز به انجام عملیاو بازرگانا با خریداران و فروشندگان تحت مالكیت یا كنترل خود نیست؛ 

o  6ماده:  

هام مؤسساو اعت اري غیربانكا تحت نظارو بانك مركزي جمهوري اساما ضامن توسط بانا و با تأیید سازمان صرفاً از میان بانك

ها و مؤسطططسطططاو دولتام ي اسطططاما ایرانم نهادهاي عموما غیردولتام شطططركتهاي تحت نظارو بیمه مركزي جمهورایرانم بیمه

هاي مادر )هلدینگ( ث ت شده نزد سازمانم گذاري و شركتهاي سرمایههاي بازنشسترام شركتهاي تأمین سرمایهم صندوقشركت

 شود؛ انتخاب ما

  1تبصره:  

 .گرددجاز نیست. عدم كنترل توسط تسابرس بانا تأیید ماضمانت اشخاص تقوقا تحت كنترل بانا براي ایفاي تعهداو وي م

  2تبصره:  

ساو رت ه س سوي مؤ صورتا كه اوراق بهادارم داراي رت ۀ اعت اري اعاما از  شندم وجود در  سازمان با بندي اعت ار داراي مجوز از 

اعام خواهد شططد. در این صططورو در اعامیه هاي اعت اري الزم براي انتشططار اوراق توسططط سططازمان ضططامن الزاما نخواهد بود. رت ه

 .بندي ان درج و اعام گرددنویسام عدم ضمانت پرداخت اصل و سود مربوط به اوراق و نیز پذیرش ریسك ناشا از رت هپذیره

 

o  7ماده:  

زاما تعهداوم داشتن ضامن الدر صورو توثیق اوراق بهادار توسط بانا یا سایر اشخاص با شرایط زیر به نفع نهاد واسط براي تضمین 

 :نیست



  1بند:  

شرح  شده براي ج ران وثیقه به  شره و تد تعیین  سود اوراق منت صل و  س ت به مجموع ا شده ن ضریب ارزش اوراق بهادار وثیقه 

 :جدول زیر باشد

  

 شرح
نس ت به ارزش اصل و  -ضریب

 سود وجوه دراختیار

نس ت به  -تد ج ران وثیقه

 اختیار در وجوه ارزش 

 1/1 5/1 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاي پذیرفتهسهام شركت

هاي پذیرفته شده در فرابورس كه مجاز براي خرید سهام شركت

 گذاري باشدهاي سرمایهو فروش توسط صندوق
2 5/1 

 8/1 5/2 سهام بانا توثیق شده توسط سهامدار شركت بانا

درامد ثابت یا متغیر پذیرفته شده اوراق بهادار)غیر از سهام( با 

اوراق بهادار تهران/ فرا بورس ایران داراي ضمانت  در بورس

 ها و مؤسساو مالا اعت اري داراي مجوز از بانك مركزيبانك

2/1 1 

اوراق بهادار)غیر از سهام( با درامد ثابت یا متغیر پذیرفته شده 

داراي ضامن غیر اوراق بهادار تهران/ فرا بورس ایران  در بورس

 بانكا

3/1 1 

گذاري عادي صندوق با درامد ثابت قابل واتدهاي سرمایه

 (ETFمعامله )
3/1 2/1 

 هاي مختلطم سهاما وگذاري عادي صندوقواتدهاي سرمایه

 (ETFدر اوراق بهادار م تنا بر كاال قابل معامله )
5/1 3/1 

  2بند:  

درصد روزهاي معاماتا بازار در یك سال منتها به تاریخ درخواستم معامله شده  80سهام معرفا شده براي وثیقهم تداقل معادل 

 .باشد

 

  3بند:  

صورو  سط به  س ت به اعحاي وكالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد وا شده و مالك وثیقه ن سط توثیق  اوراق مذكور به نفع نهاد وا

انجام موضطططوع وكالت از خود تا پایان ایفاي تعهداو مرت ط با اوراق بهادار االختیار با تق توكیل به غیر و با سطططلب تق باعزلم تام

 .منتشره اقدام كرده باشد

 



  4بند:  

شد و شده در بورس و فرابورسم پرتفوي وثیقهجهت توثیق اوراق بهادار پذیرفته سهم/ورقه بهادار با شكل از دو  شده باید تداقل مت

 كل وثیقه اخذشده باشد.درصد  70ارزش هیچ كدام ن اید بیشتر از 

  1تبصره:  

 .رفع توثیق اوراق یادشده متناسب با تعهداو ایفا شده یا پس از تصفیۀ كامل اوراق با اخذ مجوز از سازمان امكان پذیر است

  2تبصره:  

هداو توسط تعكه وثایق ارائه شده توسط بانا براي تضمین پرداخت كل تعهداو كافا ن اشدم تضمین پرداخت باقیمانده در صورتا

 .پذیر استضامن امكان

  3تبصره:  

شت  شره و گذ صوص اوراق بهادار منت صورو عدم ایفاي تعهداو مالا بانا در خ سط مكلف  10در روزكاري از مواعد مقررم نهاد وا

شده و جرایم مربوطه اقدام و تعهداو بانا را از این محل ایفا  س ت به فروش وثایق به میزان تعهداو ایفا ن ست ن ا نموده و مراتب را

 .به سازمان اعام نماید

  4تبصره:  

شده در این  ستفاده از امكان پیش بینا  سط بانا كه باعث رجوع به وثایق گرددم منجر به محرومیت بانا از ا عدم ایفاي تعهداو تو

 .گرددماده به مدو دو سال ما

  5تبصره:  

ساب میانرین  سط ارزش وثیقه به مدو اوراقماهه قیمت  6ارزش وثیقه با اتت صورتا كه متو شود و در  س ه ما  روز  5بهادار محا

سقف اولیه ظرو مدو ده روز كاري  شده جهت ج ران وثیقه كاهش یابدم بانا مكلف به ج ران ان تا  معاماتا پیاپا تا تد تعیین 

 .م خواهد شداست. درصورو فراهم شدن شرایط فنام ارزش روزانه وثایق در سامانه معاماو اعا

o  8ماده:  

سودهاي ایجادشدهم نحوۀ نرهداري تساب ست به منظور تفظ منافع دارندگان اوراق مضاربه و تصول اطمینان از  هام امین مكلف ا

 .هاي بانا در مواعد مقرر ارائه نمایدهاي تسابداري را رسیدگا و اظهارنظر خود را در گزارشعملكرد اجرایا و كفایت روش

 

 



o  9ماده:  

شده  سازمان انتخاب  سا معتمد  سابر سساو ت صفیۀ اوراق باید از میان مؤ سابرس بانا در زمان ارائۀ طرح تأمین مالا تا پایان ت ت

 .باشد

o  10ماده:  

 .رددگهاي كارگزاري عضو بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران توسط بانا انتخاب ماعامل فروش اوراق مضاربه از بین شركت

 تبصره:  

ها یا مؤسططسططاو مالا و اعت اري تحت تواند به منظور توزیع گسططتردۀ اوراق از خدماو بانكعامل فروش با اخذ مجوزهاي الزم ما

هاي تحت نظارو بیمه مركزي جمهوري اسطططاما ایران و نهادهاي مالا داراي مجوز اسطططتفاده نموده و نظارو بانك مركزيم بیمه

 .ري جهت خرید اوراق از طریق اشخاص مذكور نیز انجام شودگیترتی ا اتخاه نماید تا سفارش

o  11ماده:  

 .نمایدگذاران پرداخت ماعامل پس از دریافت م الغ مربوط به اوراقم انها را در سررسید یا سررسیدهاي معین به سرمایه

o  12ماده:  

سازمان توسط بانا انتبازارگردان و متعهد پذیره اید از نویسا و بازارگردان بشود. متعهد پذیرهخاب مانویسا اوراق مضاربه با تأیید 

 .كفایت سرمایۀ الزم برخوردار باشند

  شرايط عمليات بازرگاني -بخش سه: 
o  13ماده:  

 :عملیاو بازرگانا موضوع انتشار اوراق مضاربه باید داراي شرایط زیر باشد

 عملیاو بازرگانا موردنظر داراي توجیه اقتصادي باشد؛ (1)

بازرگانا بانا در خصوص خرید و فروش كاال/كاالهاي موضوع قرارداد مضاربه یا كاالي مشابه عملیاو  (2)

 ان در دو سال مالا اخیر سوداور باشد؛

گونه محدودیت یا منع قانونام قراردادي یا قضططایا براي انجام عملیاو بازرگانا موضططوع انتشططار هیچ (3)

 اوراق مضاربه وجود نداشته باشد؛

 ونا الزم براي عملیاو بازرگانا از مراجع هیربط اخذ شده باشد؛كلیه مجوزهاي قان (4)

شار این اوراق از پوشش بیمه (5) سید اوراق برخوردار كاالي مورد معامله در انت سرر سب و كافا تا  اي منا

 .باشد

 



  شرايط اوراق مضاربه -بخش چهار: 
o  14ماده:  

دهند تا نس ت به انعقاد قرارداد مضاربه با بانا اقدام نماید. خرید اوراق ماگذاران با خرید اوراقم به نهاد واسط وكالت باعزل سرمایه

صفیۀ نهایا اوراق معت ر و  سید و ت سرر سط تا  سط بوده و وكالت نهاد وا ضاربه در بازار اولیه و ثانویه به منزلۀ ق ول وكالت نهاد وا م

 .غیرقابل عزل است

o  15ماده:  

 .م بر عهده بانا استهاي انتشار اوراق مضاربهكلیه هزینه

o  16ماده:  

سهم بانا به صورو درصدي از سود خالص عملیاو بازرگانام در مستنداو انتشار اوراق و در محدودۀ عرو رایج در صنعت فعالیت 

 .گردد. رعایت این موضوع باید توسط تسابرس بانا تأیید شودبانا تعیین ما

o  17ماده:  

 .تقاضاي تقسیم دارایا موضوع انتشار اوراق مضاربه را نمایندتوانند دارندگان اوراق مضاربه نما

o  18ماده:  

مانده در سررسید اوراقم در صورو وجود محال او تسویه نشده یا كاالي فروش نرفتهم بانا مكلف است محال او مذكور و كاالي باقا

 .را به قیمت یا روش تعیین شده در بیانیه ث ت از نهاد واسط خریداري نماید

o 19ده ما:  

سما مجموع اوراق ن اید كمتر از  سط بانا تداكثر تا  100ارزش ا شار تو ضاربۀ قابل انت شد. در هر تال م لغ اوراق م میلیارد ریال با

درصد باالترین میزان فروش هر سال مالا بانام مندرج در صورتهاي مالا تسابرسیشده در طول دو سال گذشته )و در صورو  60

 .شده در سال جاري( استاي تسابرسادورههاي مالا میانوجودم صورو

o  20ماده:  

 .ها منتشر شدهم نیستندن مالا انبانا و اشخاص تحت كنترل ويم مجاز به خرید اوراق مضاربۀ منتشره كه در جهت تأمی

o  21ماده:  

شیوۀ پرداختهاي مرت ط با اوراق را در مقاطع زمانا تعیین س ه و  ست روش محا شدهم در گزارش توجیها و بیانیۀ ث ت بانا مكلف ا

 .الحساب یا قحعا باشدتواند به صورو علاارائه نماید. شیوۀ پرداخت اوراق ما



o  22ماده:  

سود ایجادشده از عملیاو بازرگانا را در مقاطع شش ود علادر صورو پرداخت س ست گزارشا درخصوص  الحسابم بانا موظف ا

 .ماهه به همراه اظهارنظر امینم تداكثر دو ماه بعد از مواعد شش ماههم به سازمان ارائه و به عموم افشا نماید

o  23ماده:  

س سود قحعا میان دوره ايم م ناي زمان محا صورو پرداخت  سیدهاي مقرر خواهد بود و در  سرر سود اوراقم یك ماه ق ل از   ۀ 

روز ق ل از سططررسططیدهاي پرداخت براي عموم منتشططر و همزمان به سططازمان ارائه گردد.  15خصططوص باید تا گزارش بانا در این

ائه گردد. در صططورو روز بعد از سططررسططیدهاي پرداخت به سططازمان ار 15اظهارنظر امین در خصططوص گزارش مذكور باید تداكثر تا 

التفاوو باید به دارندگان اوراق در مقاطع زمانا مربوطه فزونا سططود محاسطط ه شططده در گزارش امین نسطط ت به م الغ پرداختام مابه

صورو كسريم مابه شود و در  سود گردد. مابهالتفاوو به بانا عودو نماپرداخت  ساب در  شا از كسري مذكورم قابل اتت التفاوو نا

 .باشدي بعد ن وده و پرداخت سود بر اساس گزارش امینم به منزلۀ مفاصاتساب بانا با دارندگان اوراق براي هر دوره ماهادوره

 تبصره:  

در صورو عدم ارائۀ گزارش موضوع این ماده توسط بانام وي ملزم به پرداخت سود تداقل به میزان م لغ اعام شده در بیانیۀ ث ت 

 .هاي معینم نافا مسئولیت بانا در ارائۀ گزارش نیستخواهد بود. پرداخت سود در تاریخنویسا و اعامیۀ پذیره

o  24ماده:  

روز پس از سررسید اوراق نس ت به محاس ۀ سود قحعا اوراق و ارائۀ ان به امین اقدام نماید. اظهارنظر  15بانا مكلف است تداكثر 

د از سررسید به سازمان ارائه گردد. سود قحعا قابل پرداخت به دارندگان امین درخصوص گزارش مذكور باید تداكثر تا یك ماه بع

 .اوراق تداكثر ظرو دو ماه پس از سررسید نهایا پرداخت ما شود

  شرايط صدور مجوز -بخش پنج: 
o  25ماده:  

 .دبراي صدور مجوز انتشار اوراق مضاربهم مدارك و مستنداو زیر تسب مورد به تشخیص سازمان باید ارائه شو

  1بند:  

شورام تسب  01/10/1385دستورالعمل ث ت و عرضۀ عموما اوراق بهادارم مصوب  6بیانیۀ ث ت اوراق مضاربه كه عاوه بر مفاد مادۀ 

 :مورد شامل موارد زیر است

 الف( مشخصاو بانام شامل

 نام و نوع شخصیت تقوقا؛ 

 ها؛شمارۀ ث ت نزد مرجع ث ت شركت 



 مدو شركت؛ 

 /مالكان؛ تركیب سهامداران 

 مشخصاو مدیران؛ 

 موضوع فعالیت؛ 

 مشخصاو اوراق؛( ب

 هاي مرت ط با موضوع فعالیت بانا؛ج( گزارش تحلیل ریسك

شامل دارایا سود عملیاو بازرگانا و نحوۀ پرداخت هاي موضوع قرارداد مضاربهم پیشد( مشخصاو عملیاو بازرگانا مضاربه  بینا 

 گذاران؛ان به سرمایه

 گذاري دارایا موضوع انجام عملیاو بازرگانا؛رایط خاص تاكم بر قیمتهط( مقرراو و ش

 و( متوسط سود ناشا از خرید و فروش كاال/كاالهاي موضوع قرارداد مضاربه یا كاالي مشابه ان در دو سال مالا اخیر بانا؛

  2بند:  

هاي مالا سال گذشتۀ ان توسط تسابرس معتمد سازمان تسابرسا هاي مالا تسابرسا شدۀ دو سال اخیر بانا كه صوروصورو

 شده باشد؛ 

  3بند:  

 صاح در مورد عملیاو بازرگانا كاالي خاص كه مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهاي قانونا باشد؛ تأییدیه مراجع هي

  4بند:  

تأمین مالا بانا از طریق انتشططار اوراق مضططاربه به همراه گزارش تسططابرس بانا درخصططوص ان و رعایت مقرراو گزارش توجیها 

 ؛ 16و  13و مواد  6ماده  1مندرج در این دستورالعمل از جمله ت صره 

  5بند:  

 .سایر اطاعاو مهم به تشخیص سازمان

o  26ماده:  

 .د قراردادهاي الزم میان اركان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان استصدور مجوز انتشار اوراق مضاربهم منوط به انعقا

 



 تبصره:  

سپرده شركت  ضاربه را در اختیار  سنادم مدارك و قراردادهاي اوراق م شر باید ا سهاما نا سویۀ وجوه ) گذاري مركزي اوراق بهادار و ت

 .عام( قرار دهد

o  27ماده:  

شده  صورتا كه دارایا در نظر گرفته  ستفاده از متعهد یا در  شدم ا ضاربه قابل تفكیك به واتدهاي معین ن ا شار اوراق م جهت انت

ستفاده از تعهد پذیرهمتعهدان پذیره ست. ا ضاربه الزاما ا ضۀ اوراق م سا در عر ضاربه براي دارایانوی شار اوراق م سا در انت هاي نوی

 .الزاما نیستقابل تفكیك به واتدهاي معین به درخواست بانا و تأیید سازمان 

  ساير موارد -بخش شش: 
o  28ماده:  

در صورتا كه بانا نزد سازمان به ث ت نرسیده باشدم پس از تأمین مالا از طریق انتشار اوراق مضاربهم تا زمان تصفیۀ اوراق ملزم به 

 :ارائۀ اطاعاو زیر به سازمان است

 هاي مقرر قانونامسازمان ظرو مهلتهاي مالا ساالنۀ تسابرسا شده توسط تسابرس معتمد صورو( 1)

ساس مادۀ ( 2) شركت 13سایر اطاعاو با اهمیت تسب مورد برا شاي اطاعاو  ستورالعمل اجرایا اف سازمان هاي ث تد شده نزد 

 :مدیره سازمان از جملههیئت 03/05/1386مصوب 

 رویدادهاي مؤثر بر فعالیتم وضعیت مالا و نتایج عملكردم -1

 رایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالامتصمیماو و ش -2

 تغییر در ساختار مالكیتم -3

 .اطاعاو مهم و مؤثر بر قیمت اوراق بهاداري كه براي تأمین مالا منتشر شده است -4

o مؤخره:  

 .به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید 15/12/1397ت صره در تاریخ  11ماده و  28این دستورالعمل در 


