
 
 

 

 

 دستورالعمل انتشار اوراق رهني

 

و مصوبۀ  1384( قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 7( ماده )2در اجراي بند ) "دستورالعمل انتشار اوراق رهني"

به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق  24/09/1394عالي بورس، در تاريخ شوراي 17/09/94و  05/05/88مورخ 

 بهادار رسيد. 

 

 

 تعاريف –بخش اول 

( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، مصوب آذر ماه 1هاي بکار رفته در ماده )ت و واژهاصطالحا (1ماده 

قانون  44هاي کلي اصل ( قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بمنظور تسهيل اجراي سياست1و ماده ) 1384

هاي بکاررفته در اين دستورالعمل اند. ساير واژهرفته به همان معاني در اين دستورالعمل بکار 1388اساسي مصوب آذر ماه 

 باشند. داراي معاني زير مي

شود. اين اوراق بهادار بانامي است که به منظور خريد مطالبات رهني توسط ناشر منتشر مي اوراق رهني: (1

 باشند. معامله ميها يا بازارهاي خارج از بورس قابل اوراق در بورس

اي از قبيل فروش اقساطي، دار اشخاص حقوقي ناشي از قراردادهاي مبادلهلبات مدتمطا مطالبات رهني: (2

 باشد.اجاره به شرط تمليک و جعاله )به استثناي سلف( است که داراي وثيقه رهني مي

: شخص حقوقي دارنده مطالبات رهني است که قصد دارد به موجب اين دستورالعمل نسبت به فروش آن باني (3

 ر اوراق رهني اقدام کند.از طريق انتشا

: شخص حقوقي است که پرداخت اقساط مطالبات رهني را در مواعد مقرر در برابر دارندگان اوراق ضامن (4

 نمايد. تضمين مي

آوري اقساط مطالبات رهني و پرداخت آن به نهاد واسط و : شخص حقوقي است که به جمععامل وصول (5

 پردازد. رالعمل مياجراي خدمات مربوط به آن براساس اين دستو

: شخص حقوقي است که نسبت به عرضه و فروش اوراق رهني از طرف نهاد واسط اقدام عامل فروش (6

 نمايد.مي

 

 

 

 



 
 

هاي : شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه است که نسبت به پرداختعامل پرداخت (7

 نمايد. مرتبط با اوراق رهني در مواعد مقرر به سرمايه گذاران اقدام مي

 شود.: حسابرس باني يا حسابرس ديگري است که از ميان موسسات حسابرسي معتمد سازمان انتخاب ميامين (8

 باشد.، شوراي عالي بورس و سازمان ميهيأت وزيران، مصوبات : شامل قوانينمقررات (9

 

 

 

 های آنهاارکان اوراق رهني و مسؤوليت -بخش دوم 

 ارکان انتشار اوراق رهني عبارتند از:( 2ماده 

 )نهاد واسط( ناشر (أ

 يبان (ب

 ضامن (ج

 يسينورهيپذ متعهد (د

 بازارگردان (ه

 نيام (و

 وصول عامل (ز

 فروش عامل (ح

 پرداخت عامل (ط

 باشد. انتشار اوراق رهني، صرفًا توسط نهاد واسط مجاز مي (3ماده 

در صورت عدم پرداخت اقساط به نهاد واسط در مواعد مقرر به هر دليل، ضامن موظف است تمامي وجوه  (4ماده 

نمايد. در صورت تأخير در ايفاي تعهد ضامن، پرداخت جريمه تعييناقساط را طبق قرارداد ضمانت به نهاد واسط پرداخت 

 شده براساس قرارداد مذکور بر عهده ضامن است. 

 تواند ضامن باشد. تبصره: باني مي

 عدم اظهار"يا  "مردود"هاي مالي دو دوره اخير آن اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني باني درخصوص صورت (5ماده 

 نبوده باشد.  "نظر

 

 

، دريافت اقساط و ساير اقدامات هاباني در نقش عامل وصول موظف است گزارشي درخصوص نگهداري حساب (6ماده 

ماه يکبار به همراه اظهارنظر امين طبق مقررات، حداکثر دو ماه بعد از  6اجرايي مربوط به مطالبات رهني را حداکثر هر 

 مواعد شش ماهه، به سازمان ارائه و به عموم افشا نمايد. 

ل اطمينان از رعايت مقررات و صحت فرآيند امين موظف است بمنظور حفظ منافع دارندگان اوراق و حصو (7ماده 

 نمايد. را در مقاطع مقرر به سازمان ارائه عمليات دريافت اقساط، بر عمليات عامل وصول نظارت و گزارش آن 



 
 

حسابرس و بازرس قانوني باني در زمان ارائه طرح تأمين مالي از طريق انتشار اوراق رهني بايد از ميان  (8ماده 

 ي معتمد سازمان انتخاب شده باشد. موسسات حسابرس

هاي کارگزاري بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس عامل فروش اوراق رهني توسط باني از بين شرکت( 9ماده 

 گردد. ايران  تعيين مي

مرکزي هاي بيمه تحت نظارت بيمه ها، شرکتتواند بمنظور توزيع گسترده اوراق از خدمات بانکتبصره: عامل فروش مي

گيري جهت خريد اوراق رهني از طريق شعب آنها نيز و نهادهاي مالي استفاده نموده و ترتيبي اتخاذ نمايد تا سفارش

 انجام شود. 

عامل پرداخت موظف است پس از دريافت وجوه مرتبط با اوراق رهني، وجوه مقرر را در سررسيدهاي معين به  (10ماده 

 سرمايه گذاران پرداخت نمايد. 

نويسي و شود. متعهد پذيرهنويسي اوراق رهني با معرفي باني و تاييد سازمان انتخاب ميبازارگردان و متعهد پذيره (11اده م

 گذار بازارگرداني بايد از کفايت سرمايه الزم مطابق مقررات برخوردار باشند. بازارگردان يا حسب مورد سرمايه

 باشد. به اخذ تسهيالت از شبکه بانکي کشور نمينهاد واسط تحت هيچ شرايطي مجاز  (12ماده 

 

 

 

 شرايط مطالبات رهني -بخش سوم

درصد مدت قرارداد سپري شده و اقساط سررسيدشده وصول شده و در  10از تاريخ ايجاد مطالبات، حداقل  (13ماده 

 طبقه جاري قرار داشته باشد.

باني موظف به ارائه گزارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق رهني به همراه اظهارنظر حسابرس  (14ماده 

 باشد. مي

 

باني نبايد هيچگونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال مطالبات رهني به نهاد واسط  (15ماده 

 باشد. رات وارده به ارکان و دارندگان اوراق رهني ميداشته باشد، در غير اين صورت مسئول جبران خسا

تمامي شرايط حاکم و مقررات ناظر بر قراردادهاي مطالبات رهني، پس از انتقال مطالبات به نهاد واسط  (16ماده 

 ماند. نهاد واسط از کليۀ حقوق باني درخصوص مطالبات رهني برخوردار است.کماکان به قوت خود باقي مي

 شود. قيمت واگذاري مطالبات به نهاد واسط براساس ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي (17ماده 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 شرايط اوراق رهني –بخش چهارم 

دهند تا نسبت به خريد مطالبات رهني از خريداران ضمن خريد اوراق رهني به نهاد واسط وکالت بالعزل مي (18ماده 

در بازار اوليه و ثانويه به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا باني اقدام نمايد. خريد اوراق رهني 

 باشد.سررسيد و تصفيه نهايي اوراق رهني معتبر و غير قابل عزل مي

همزمان با سررسيد اوراق رهني نبوده و انتشار اوراق بر مبناي بخشي از اقساط  لزوماًسررسيد مطالبات رهني ( 19ماده 

 پذير است.امکان

 ديق يسينورهيپذ يۀاعالم در ديبا آن پرداخت زمان و يرهن اوراق مرتبط با متفرعات و اصل پرداخت يچگونگ (20ماده 

 .گردد

متعلق به دارندگان اوراق نشده به دارندگان اوراق، پرداخت وشده گذاري اقساط دريافتوجوه حاصل از سرمايه (21ماده 

 گيرد. بوده و در صورت لزوم براي پرداخت کارمزد ارکان انتشار اوراق رهني، مورد استفاده قرار مي

هاي مرتبط با انتشار اوراق رهني از جمله هزينه انتقال مطالبات به نهاد واسط به عهده باني تمامي هزينه (22ماده 

 باشد. مي

 باشند. ن و امين موظف به حفظ اسرار بدهکاران باني مينهاد واسط، ضام (23ماده 

 

 

 

 

 شرايط صدور مجوز –بخش پنجم 

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار، مصوب  6بيانيه ثبت اوراق رهني عالوه بر مفاد ماده  (24ماده 

 باشد:شوراي عالي بورس، حسب مورد شامل موارد زير مي 1/10/1385

 شامل: مشخصات باني، (1

  نام و نوع شخصيت حقوقي؛ 

 ها؛ شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت 

  مدت شرکت؛ 

  ترکيب سهامداران؛ 

 مشخصات مديران؛ 

  موضوع فعاليت؛ 

 مشخصات اوراق رهني.  (2

 اطالعات مطالبات رهني و وثايق آن. (3



 
 

 نحوه پرداخت به دارندگان اوراق رهني.  (4

طريق فروش مطالبات به نهاد واسط به وکالت از دارندگان صالح باني براي تأمين مالي از مصوبه رکن ذي (5

 اوراق با ذکر شرايط آن.

 اساسنامه باني.  (6

 هاي مالي حسابرسي شده دو سال مالي اخير باني که توسط حسابرس معتمد سازمان، حسابرسي شده باشد.صورت (7

 گزارش هيأت مديره باني براي دوره مالي اخير جهت ارائه به مجمع عمومي.  (8

، به همراه باشديم ريز موارد شاملاز جمله  کهارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق رهني گز (9

 (.14اظهارنظر حسابرس در خصوص آن )موضوع ماده 

  جريانات نقدي کل اقساط دريافتني تا تصفيه مطالبات رهني و آن بخش از اقساط که مبناي انتشار اوراق

 گيرد.رهني قرار مي

  شده جهت مطالبات، کفايت وجوه جهت پرداخت به دارندگان اوراق رهني در سررسيد، برنامه ارائهارزش

 مديريت وجوه و رعايت شرايط دستورالعمل حاضر و ساير مقررات موضوعه.

 ساير اطالعات مهم به تشخيص سازمان.  (10

شده توسط ان ارکان در چارچوب تعيينصدور مجوز انتشار اوراق رهني، منوط به انعقاد قراردادهاي الزم مي (25ماده 

 باشد. سازمان مي

 ي گزارشات مرتبط ضروري است.رعايت استانداردهاي حسابداري و حسابرسي الزم االجرا در تهيه (26ماده 

 

به تصويب هيئت مديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد و  24/09/94تبصره در تاريخ  2ماده و  26اين دستورالعمل در 
 االجرا خواهد بود.تاريخ تصويب الزم از

 


