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  دستورالعمل انتشار اوراق وكالت
ابزار مالي اوراق وكالت و مصوبه كميته شناسايي در اجراي مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در خصوص 

 06/06/1398تبصره در تاريخ  6ماده و  24در تخصصي فقهي در خصوص اين اوراق، دستورالعمل انتشار اوراق وكالت 
  به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. 

  

  تعاريف –بخش اول 
ماه  بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، مصوب آذر قانون 1كاررفته در مادة هاي بهاصطالحات و واژه )1( مادة

هاي كلي اصل قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست 1و مادة  1384
اند. ساير كار رفته، به همان معاني در اين دستورالعمل به1388ماه  چهل و چهارم قانون اساسي، مصوب آذر

 باشند:كار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني زير ميهاي بهواژه

در آن  دارندةمالكيت مشــاع دهندة اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي اســت كه نشــاناوراق وكالت:  -1
 مشــخص هاي اقتصــاديمنافع ناشــي از انجام فعاليتحقوق و يا  معين ، پروژهخدمات ،ها، كاالهادارايي
ست  شر وكالت  قراردادمبناي بر  وا ها يا بازارهاي خارج از اين اوراق قابل معامله در بورس .شودميمنت

 باشند. بورس مي

قراردادي است كه به سبب آن يكي از طرفين، ديگري را براي انجام امري نايب خود  قرارداد وكالت: -2
 دهد.قرار مي

قوانين  در چارچوب ضوع عقود اسالميمعامالت مومبتني بر  اقتصاديهاي فعاليتانجام  موضوع وكالت: -3
ايجاد يا روش، اجاره، ســاخت خريد، فاقداماتي از قبيل كســب ســود از طريق با هدف  كشــورو مقررات 

 از محل منابع ناشي از انتشار اوراق وكالت است. دهاي مربوطهانعقاد قرارداو خدمات /كاال/دارايي

 در انجام موضوع وكالت است و نهاد واسط براي (ناشر) نهاد واسطوكيل  شخص حقوقي است كه باني: -4
 نمايد. در قالب عقود اسالمي، اقدام به انتشار اوراق وكالت مي ويتأمين مالي 

سررسيد يا  شخص حقوقي است كه پرداخت مبالغ مربوط به اوراق موضوع اين دستورالعمل را در ضامن: -5
 نمايد.سررسيدهاي معين تضمين مي

است كه به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق وكالت و حصول حسابرس معتمد  حسابرس باني و امين: -6
ها اطمينان از صحت عمليات باني در موضوع وكالت، نسبت به منافع ايجاد شده، نحوة نگهداري حساب

 نمايد.و عملكرد اجرايي باني به موجب قرارداد منعقده، رسيدگي و اظهارنظر مي

نسبت به عرضه و فروش اوراق وكالت از طرف نهاد واسط اقدام  شخص حقوقي است كه عامل فروش: -7
 نمايد.مي

هاي تگذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه است كه نسبت به پرداخشركت سپرده عامل پرداخت: -8
 نمايد.گذاران اقدام ميوكالت در سررسيدهاي معين به سرمايهمرتبط با اوراق 
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ت كه بر اساس ضوابط دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سسه حسابرسي اسؤم :معتمد حسابرس -9
سسات حسابرسي معتمد سازمان ؤدر فهرست م شورا، 08/05/1386 مصوب ،سازمان بورس و اوراق بهادار

  شود.درج مي
  

 وكالتاركان انتشار اوراق  –بخش دوم 

  
 ي بايد داراي شرايط زير باشد:بان )2( مادة

شركتهاي شركت -الف سرمايهشركت و گذاريسرمايه هايمادر (هلدينگ)،  شده نزد  هاي تأمين  ثبت 
سه يا نهاد سازمان س ضوع  عمومي غير دولتي و مؤ ستثناي  3مادة مو شوري، به ا قانون مديريت خدمات ك
  ها كه داراي شرايط زير باشند:شهرداري

 در ايران به ثبت رسيده و مركز اصلي فعاليت آن در ايران باشد؛ -1

صل -2 صل از  مجموع جريان نقدي حا شد. اگر جريان نقد حا سال مالي اخير مثبت با از عمليات آن در دو 
تواند در اي حسابرسي شده در سال جاري مثبت باشد ميدورههاي مالي ميانعمليات باني مطابق صورت

 شود؛محاسبة مجموع جريان نقدي مذكور لحاظ 

 درصد باشد؛ 90هاي آن ها به داراييحداكثر نسبت مجموع بدهي -3

صورت -4 شركت در خصوص  سابرس  سال مالي اخير آن مردود يا عدم اظهارنظر بازرس و ح هاي مالي دو 
 اظهارنظر نباشد.

قانون مديريت خدمات كشوري  4و  2، 1مواد موضوع  هاي دولتيشركتدولتي يا  مؤسساتها، وزارتخانه  -ب
  ها.شهرداريو 

 ايجادي يا هايتأمين مالي طرح (الف) اين ماده جهتبا رعايت شرايط مندرج در بند هاي سهامي شركت -پ
 و مرابحه، اجاره، استصناع، مشاركتاز جمله  عقود اسالمياز  دو يا چند مورداي كه مستلزم انعقاد توسعه
 .استجعاله 

 واسط نهاد به آن به پرداخت ملزم باني كه وجوهي ساير و مبالغ مربوط به اوراق در صورتي كه پرداخت اقساط :تبصره

ها و يا مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي معين توسط بانك سررسيدهاي يا سررسيد در باشدمي
براي باني  اين دستورالعمل 16ماده ماده و بند الف اين  3و  2اجزاي  مي ايران تضمين شده باشد، رعايتجمهوري اسال

  .نيستالزامي 
  .است مجازهاد واسط توسط ن صرفاً انتشار اوراق وكالت، )3( مادة
ها، مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك ضامن توسط باني و با تأييد سازمان صرفاً از ميان بانك )4( مادة

تحت نظارت بيمة مركزي جمهوري اسالمي ايران،  هاي بيمهشركتمركزي جمهوري اسالمي ايران، 
 (هلدينگ) هاي مادرگذاري و شركتسرمايههاي شركتو  هاي بازنشستگيهاي تأمين سرمايه، صندوقشركت

  شود. انتخاب مي ها و مؤسسات دولتيو شركتغيردولتي نهادهاي عمومي ، دولت، ثبت شده نزد سازمان
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اين موضوع رعايت باشد. ضمانت اشخاص حقوقي تحت كنترل باني براي ايفاي تعهدات باني قابل قبول نمي: هتبصر
  .ودشبايد توسط حسابرس باني تأييد 

 به ســبتنضــامن  يمعرف جايبه بهادار اوراق يقدســتورالعمل توث يتســازمان و با رعا ييدتأ با تواندباني مي )5( مادة
سپرده بهادار اوراق توثيق شركت  سو يمركز يگذارنزد  به نفع  يرز لحاظ موارد با وجوه، يةاوراق بهادار و ت

 :ينداقدام نما خود تعهدات ينتضم ينهاد واسط برا
 تواند متعلق به باني يا هر شخص ديگري باشد.بهادار مورد وثيقه مياوراق -1

بهادار وثيقه شده نسبت به مجموع اصل و سود اوراق منتشره و حد تعيين شده براي ضريب ارزش اوراق -2
بهادار محاسبه  ماهه قيمت اوراق 6. ارزش وثيقه با احتساب ميانگين استزير  جبران وثيقه به شرح جدول

روز معامالتي پياپي تا حد تعيين شده جهت جبران  5. درصورتي كه متوسط ارزش وثيقه به مدت شودمي
. درصورت فراهم است  وثيقه كاهش يابد، باني مكلف به جبران آن تا سقف اوليه ظرف مدت ده روز كاري

  شدن شرايط فني، ارزش روزانه وثايق در سامانه معامالت اعالم خواهد شد.
 

 شرح
نسبت به ارزش اصل و  -ضريب

 بهادار سود اوراق

نسبت به ارزش  -حد جبران وثيقه
 بهادار اصل و سود اوراق

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

مجاز براي خريد و فروش  ،هاي پذيرفته شده در فرابورسسهام شركت
 گذاريهاي سرمايهتوسط صندوق

2 5/1 

 8/1 5/2 باني توثيق شده توسط سهامدار شركت بانيسهام 

 اوراق بهادار(غير از سهام) با درآمد ثابت يا متغير پذيرفته شده در بورس
ها و مؤسسات اوراق بهادار تهران/ فرا بورس ايران داراي ضمانت بانك

 مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي

2/1 1 

 درآمد ثابت يا متغير پذيرفته شده در بورساوراق بهادار(غير از سهام) با 
 اوراق بهادار تهران/ فرابورس ايران داراي ضامن غير بانكي

3/1 1 

  
درصد روزهاي معامالتي بازار در يك سال منتهي به  80سهام معرفي شده براي وثيقه، حداقل معادل  - 1-2

 د.نتاريخ درخواست، معامله شده باش

وثيقه نسبت به اعطاي وكالت با مال مورد و مالك  شدهسط توثيق اوراق مذكور بايد به نفع نهاد وا - 2-2
االختيار با حق توكيل به غير و با سلب حق اختيار فروش وثيقه به نهاد واسط به صورت بالعزل تام

بهادار  ضم امين و با سلب حق انجام موضوع وكالت از خود تا پايان ايفاي تعهدات مرتبط با اوراق
 منتشره اقدام نمايد. 

متناسب با تعهدات ايفا شده يا پس از تصفية كامل اوراق با اخذ بهادار مورد وثيقه رفع توثيق اوراق  - 3-2
 پذير است. مجوز از سازمان امكان

كه وثايق ارائه شده توسط باني براي تضمين كل تعهدات كافي نباشد، تضمين باقيمانده تعهدات در صورتي -3
  پذير است.معتبر امكان توسط ضامن
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كاري از مواعد  روز 10بهادار منتشره و گذشت  درصورت عدم ايفاي تعهدات مالي باني در خصوص اوراق -4
مقرر، نهاد واسط موظف است نسبت به فروش وثايق به ميزان تعهدات ايفا نشده و جرايم مربوطه اقدام و 

 ه سازمان اعالم نمايد.تعهدات باني را از اين محل ايفا نموده و مراتب را ب

شرايط  :تبصره  عدم ايفاي تعهدات توسط باني كه باعث رجوع به وثايق گردد، منجر به محروميت باني از استفاده از 
  .شودميبه مدت دو سال اين ماده 

حسابرس باني در زمان ارائة طرح تأمين مالي تا پايان تصفية اوراق بايد از ميان مؤسسات حسابرسي معتمد  )6( مادة
 مان انتخاب شده باشد.ساز

حصول اطمينان از صحت عمليات باني در موضوع  و وكالتبه منظور حفظ منافع دارندگان اوراق  ديبا نيام )7( مادة
ساب شده، نحوة نگهداري ح سبت به منافع ايجاد  س ها و عملكرد اجرايي بانيوكالت، ن و اظهارنظر  يدگير

 .دينماارائه ي در مواعد مقرر بان يهاگزارشخصوص خود را در 

شركت وكالتعامل فروش اوراق  )8( مادة ضو بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايراناز بين   ،هاي كارگزاري ع
  .شودتوسط باني انتخاب مي

ها، مؤسسات مالي تواند به منظور توزيع گستردة اوراق از خدمات بانكعامل فروش با اخذ مجوزهاي الزم مي تبصره:
 ي اسالمي ايران و نهادهاي ماليرهاي تحت نظارت بيمة مركزي جمهوركزي، بيمهو اعتباري تحت نظارت بانك م

گيري جهت خريد اوراق، از طريق اشخاص مذكور استفاده نموده و ترتيبي اتخاذ نمايد تا سفارش تحت نظارت سازمان
  نيز انجام شود.

 سررسيدهاي معين به  را در سررسيد يا هاربوط به اوراق، آنپس از دريافت مبالغ م عامل پرداخت )9( مادة

  نمايد.گذاران پرداخت ميسرمايه
 ينويسشود. متعهد پذيره، با تأييد سازمان توسط باني انتخاب ميوكالتنويسي اوراق بازارگردان و متعهد پذيره )10( مادة

 از كفايت سرماية الزم برخوردار باشند. بايدبازارگردان  گذارسرمايه موردو بازارگردان يا حسب 
  

  موضوع وكالت– سومبخش 
  شرايط موضوع وكالت به شرح زير است:  )11( مادة

 .باشدنيابت پذير  -1

  در شرع و قانون منع نشده باشد. -2

 معلوم و معين باشد. -3

 وجود نداشته باشد.انجام موضوع وكالت براي  قضايي و هيچگونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي -4

و ضمن  باشدمعين  موضوع وكالتهاي اقتصادي و مشخصات در زمان انتشار اوراق وكالت بايد انواع فعاليت )12( مادة
 به سازمان ارائه شود. 22ماده  3گزارش توجيهي موضوع بند 

اوراق بهادار و  يمركز يگذارشركت سپرده ياررا در اخت اوراق وكالت ياسناد، مدارك و قراردادها يدناشر با: تبصره
  وجوه قرار دهد. يةتسو
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  شرايط اوراق وكالت – چهارمبخش 
 

 نبايد كمتر از پانصد ميليارد ريال باشد. منتشره اوراق وكالت مجموع ارزش )13( مادة

. ناشر به وكالت شودمياوراق وكالت برقرار  دارندگاناوراق وكالت، رابطة وكيل و موكل ميان ناشر و  خريدبا  )14( مادة
قرار  انجام موضوع وكالتوجوه حاصل از فروش اوراق وكالت را در اختيار باني جهت  ،خريداراناز طرف 

با حق  بايد قيد شود كه خريد اوراق به منزلة قبول وكالت ناشر وكالت در اسناد موضوع انتشار اوراقدهد. مي
 زل و معتبر است.تا سررسيد و تصفية نهايي اوراق غيرقابل عمذكور  بوده و وكالت توكيل به غير

 
تواند از محل باني به عنوان وكيل مي .اســت ي، بر عهده بانوكالتمربوط به انتشــار اوراق  يهانهيهز هيلك )15( مادة

هاي زير اقدام دريافت حق الوكاله به يكي از روش محاسبه و سود ناشي از انجام موضوع وكالت، نسبت به
 :نمايد

 ي اوراق منتشر شده يا مبلغ معين)كارمزد ثابت (برحسب درصد مشخصي از مبلغ اسم 

 الحساب)كارمزد عملكرد ثابت (بر حسب درصدي از مازاد سود محقق شده نسبت به سود علي 

 سود علي صد متفاوت در حدكارمزد عملكرد پلكاني (بر حسب تعريف چند پله با در الحساب و فاصل نرخ 
 نرخ سود محقق شده)

 تركيبي از كارمزد ثابت و كارمزد عملكرد 

 .باشد داشته را وكالت اوراق به مربوط مبالغ پرداخت ييتوانا ديبا يبان )16( مادة

حقوق موضوع  ها، كاالها، خدمات و ساير منافع وتوانند تقاضاي تقسيم داراييدارندگان اوراق وكالت نمي )17( مادة
 را نمايند.وكالت 

هاي مرتبط پرداختد. شونويسي ذكر اعالميه پذيرهاوراق وكالت بايد در  سودمواعد پرداخت نحوه محاسبه و  )18( مادة
 باشد:صورت زير مجاز ميسه  با اوراق وكالت به

سود معي -1 سود ثابت و قطعي  قراردادهاين، در مواردي كه پرداخت  و كارمزد باني موضوع وكالت داراي 
 ؛نيز ثابت باشد

 (در صورت وجود) قطعي سود و  الحساببه صورت علي در مواعد پرداختسود پرداخت بخشي از مبالغ  -2
  ؛در سررسيد نهايي

 در زمان سررسيد. (در صورت وجود) قطعيسود  پرداخت -3

گذاران و يا اختيار خريد براي تواند تقاضاي انتشار اوراق وكالت همراه با اختيار فروش براي سرمايهباني مي :تبصره
  خود به سازمان ارائه نمايد.

 موضوع وكالتاز  جادشدهيدرخصوص سود ا يموظف است گزارش يبان الحساب،يصورت پرداخت سود عل در )19( مادة
به همراه اظهارنظر امين، حداكثر دو ماه بعد از مواعد شش ماهه به سازمان ارائه و  هشش ماه در مقاطعرا 

 به عموم افشا نمايد.

باني مكلف است حداكثر يك ماه پس از سررسيد اوراق نسبت به محاسبة سود قطعي اوراق و ارائة آن به  )20( مادة
ماه بعد از سررسيد به سازمان دو مايد. اظهارنظر امين درخصوص گزارش مذكور بايد حداكثر تا امين اقدام ن

ماه پس از سررسيد نهايي پرداخت سه د. سود قطعي قابل پرداخت به دارندگان اوراق حداكثر ظرف شوارائه 
 خواهد شد.

 الزامي نيست. 19و  18واد موضوع مهاي گزارش، ارائه باشد ي كه اوراق وكالت داراي سود معيندرصورت )21( مادة
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  شرايط صدور مجوز –بخش پنجم 

، مدارك و مستندات زير حسب مورد به تشخيص سازمان بايد ارسال اق وكالتبراي صدور مجوز انتشار اور )22( مادة
  گردد.

دستورالعمل ثبت و عرضة عمومي اوراق بهادار، مصوب  6كه عالوه بر مفاد مادة  وكالت بيانية ثبت اوراق -1
 باشد:شورا، حسب مورد شامل موارد زير مي 1/10/1385

 الف) مشخصات باني، شامل:

 نام و نوع شخصيت حقوقي؛ 

 ؛و شناسه ملي هاشمارة ثبت نزد مرجع ثبت شركت 

 مدت شركت؛ 

 تركيب سهامداران/ مالكان؛ 

  ؛ضاي هيأت مديرهاعمشخصات 

 .موضوع فعاليت 

  مشخصات اوراق، ب)
  ،و موضوع وكالت هاي مرتبط با موضوع فعاليت باني) گزارش تحليل ريسكپ
 گذاران،به سرمايه سودو پرداخت  نحوه محاسبه) مدت و نوع وكالت، ت

  اعالم رتبة اعتباري در صورت وجود،) ث
 ،آنقراردادهاي  نوع ) مشخصات موضوع وكالت وج

در هر حال . هاي مالي حسابرسي شدة دو سال مالي اخير باني يا حسب مورد سال گذشتهصورت  -2
 هاي مالي سال گذشتة باني بايد توسط حسابرس معتمد سازمان حسابرسي شده باشد.صورت

گزارش توجيهي تأمين مالي باني از طريق انتشار اوراق وكالت به همراه گزارش حسابرس باني درخصوص  -3
 و ساير مقررات مندرج در اين دستورالعمل. مربوط به موضوع وكالتايت شرايط آن و رع

تأييديه مراجع ذيصالح در خصوص اجراي موضوع وكالت كه مشمول رعايت ضوابط خاص يا مجوزهاي  -4
 قانوني باشد.

 ساير مدارك مورد نياز به تشخيص سازمان. -5

ــار اوراق وكالت، منوط به انعقاد  )23( مادة ــدور مجوز انتش ــده  ،قراردادهاي الزم ميان اركانص در چارچوب تعيين ش
 .استتوسط سازمان 

  
  ساير  –بخش ششم 

شار اوراق وكالت، تا  )24( مادة شد، پس از تأمين مالي از طريق انت سيده با سازمان به ثبت نر صورتي كه باني نزد  در 
  :است ملزم به ارائة اطالعات زير به سازمان ،زمان تصفية اوراق

 هاي مقرر قانوني،ساالنة حسابرسي شده توسط حسابرس معتمد سازمان ظرف مهلتهاي مالي صورت -1

هاي دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركت 13براساس مادة  حسب مورد ساير اطالعات با اهميت -2
 مديره سازمان از جمله: هيئت 3/5/86شده نزد سازمان مصوب  ثبت

 ؛نتايج عملكرد بانيرويدادهاي مؤثر بر فعاليت، وضعيت مالي و  - 1-2
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