بسمه تعالی

دستورالعمل انتشار اوراق قرضالحسنه
(مصوب  90/10/17هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار)

"دستورالعمل انتشار اوراق قرضالحسنه" در  14ماده و  4تبصره در اجراي بند ( )2مادة ( )7قانون بازار اوراق
بهادار مصوب آذرماه  1384در تاریخ  90/10/17به تصویب هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
بخش اول – تعاریف

مادة ( )1اصطالحات و واژههاي بهکاررفته در مادة  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایرران ،مصروب
آذرماه  1384و مادة  1قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجراي سیاستهاي
کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ،مصوب آذرماه  ،1388به همران معرانی در ایرس دسرتورالعمل
بهکار رفتهاند .سایر واژههاي بهکار رفته در ایس دستورالعمل داراي معانی زیر میباشند:
( )1اوراق قرضالحسنه :اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشاندهندة میزان بدهی بانی
به دارندگان اوراق است که باید در سررسید یا سررسیدهاي معیس پرداخت گردد.
( )2بانی :شخص حقوقی است که اوراق قرضالحسنه براي تأمیس مالی وي منتشر میشود.
( )3ضامن :شخص حقوقی است که پرداخت مبلغ اوراق (بدهی) را در سررسید یا سررسیدهاي معریس
توسط بانی تعهد و تضمیس مینماید.
( )4عامل فروش :شخص حقوقی است که نسبت به عرضه و فروش اوراق قرضالحسنه از طرف ناشر
اقدام مینماید.
( )5عامل پرداخت :شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه است که وجوه پرداختی از
طرف بانی را در سررسید یا سررسیدهاي معیس به حسراب دارنردگان اوراق قررضالحسرنه واریرز
مینماید.
( )6مقررات :منظور قوانیس ،مصوبات هیئت وزیران ،شورا و سازمان میباشد.
( )7استانداردهای حساابداری و حسابرسای :منظرور اسرتانداردهاي حسرابداري و حسابرسری ملری
الزماالجرا میباشد.
بخش دوم – ارکان انتشار اوراق قرضالحسنه

مادة ( )2بانی باید داراي شرایط زیر باشد:
( )1در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن نیز در ایران باشد.
( )2موضوع طرح تأمیس مالی بانی ،انجام امور غیر انتفاعی از جمله عامالمنفعه و یا خیریه و در راستاي
موضوع فعالیت بانی باشد.
( )3توانایی باز پرداخت مبلغ قرض را در سرسید یا سررسیدهاي اوراق داشته باشد.
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( )4اظهارنظر بازرس و حسابرس بانی در خصوص صورتهاي مالی دورة مالی اخیر آن مردود یا عردم
اظهارنظر نباشد.
مادة ( )3ناشر میتواند بانی یا نهاد واسط باشد.
مادة ( )4ضامس توسط بانی و با تأیید سازمان صرفاً از میان بانکها ،مؤسسات مرالی و اعتبراري تحرت نظرارت
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ،بیمه هاي تحت نظارت بیمۀ مرکزي جمهوري اسرالمی ایرران،
شرکتهاي تأمیس سرمایه ،شرکتهاي سرمایهگذاري ،نهادهاي عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتری
انتخاب میشود.
تبصرة  :1ضمانت اشخاص حقوقی تحت کنترر برانی برراي پرداخرت تعهردات برانی قابرل قبرو
نمیباشد .عدم کنتر ضامس توسط بانی باید توسط حسابرس بانی تأیید گردد.
تبصرة  :2در صورتی که اوراق قرضالحسنه داراي رتبۀ اعتباري مورد تأییرد سرازمان باشرند ،وجرود
ضامس الزامی نخواهد بود.
مادة ( )5حسابرس بانی در زمان ارائۀ طرح تأمیس مالی از طریق انتشار اوراق قرضالحسنه تا پایان تصفیۀ اوراق،
باید از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب شده باشد .حسابرس برانی موظرا اسرت هرر
شش ماه یکبار نسبت به صحت مصرف وجوه ناشی از انتشار اوراق مطابق طرح موضوع تأمیس مرالی و
تأثیر رویدادهاي بااهمیت بر توانایی بانی در بازپرداخت مبلغ اوراق در سررسید یرا سررسریدهاي معریس
اظهارنظر نماید.
مادة ( )6عامل فروش اوراق قرضالحسنه از بیس شرکتهاي کرارگزاري عضرو برورس اوراق بهرادار تهرران یرا
فرابورس ایران توسط بانی انتخاب میگردد.
تبصره :عامل فروش با اخذ مجوزهاي الزم مریتوانرد بره منظرور توزیرت گسرتردة اوراق از خردمات
بانکها ،مؤسسات مالی و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي ،بیمههاي تحت نظرارت بیمرۀ
مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نهادهاي مالی استفاده نمروده و ترتیبری اتخراذ نمایرد ترا
سفارشگیري جهت خرید اوراق از طریق اشخاص مذکور نیز انجام شود.
مادة ( )7بازارگردان اوراق قرضالحسنه توسط بانی و با تأیید سازمان معرفی و انتخاب میشرود .برازارگردان یرا
سرمایهگذار بازارگردانی باید از کفایت سرمایۀ الزم برخوردار باشند.
مادة ( )8در صورتی که طرح موضوع انتشار اوراق قرضالحسنه مستلزم جمتآوري تمامی وجروه باشرد ،در ایرس
صورت استفاده از متعهد پذیرهنویسی به تشخیص سازمان الزامی است .متعهد پذیرهنویسی توسط بانی
و با تأیید سازمان در صورت برخورداري از کفایت سرمایه معرفی و انتخاب میشود.
بخش سوم – شرایط اوراق قرضالحسنه

مادة ( )9با انتشار اوراق قرضالحسنه از طریق نهاد واسط ،رابطۀ وکیل و موکل میان ناشر و دارندگان اوراق
قرضالحسنه جهت انجام امور مرتبط با قرض برقرار میگردد .خرید اوراق قرضالحسنه به منزلۀ قبو
وکالت نهاد واسط بوده و وکالت وي تا سررسید و تصفیۀ نهایی اوراق غیرقابل عز و معتبر است .در
صورت انتشار اوراق قرضالحسنه توسط بانی ،رابطۀ قرض مستقیماً میان بانی و دارندگان اوراق ایجاد
میشود .در صورت اخیر ،سازمان وکیل دارندگان اوراق جهت حمایت از منافت آنها محسوب میگردد.
مادة ( )10بانی ملزم به مصرف وجوه ناشی از انتشار اوراق در طرح موضوع تأمیس مالی میباشد.
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مادة ( )11بانی میتواند بدون ذکر شرط و تعهد قبلی ،از محل منابت خود نسبت به اعطاي جایزه به قید قرعه به
تعدادي از دارندگان اوراق اقدام نماید.

بخش چهارم – شرایط صدور مجوز

مادة ( )12براي صدور مجوز انتشار اوراق قرضالحسنه ،مدارک و مستندات زیر حسب مورد به تشخیص سازمان
باید ارائه گردد:
( )1بیانیۀ ثبت اوراق قرضالحسنه که عالوه بر مفاد مادة  6دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق
بهادار ،مصوب  1385/10/1شورا ،حسب مورد شامل موارد زیر میباشد:
الا) مشخصات بانی ،شامل:
 نام و نوع شخصیت حقوقی،
 شمارة ثبت نزد مرجت ثبت شرکتها،
 مدت فعالیت بانی،
 ترکیب سهامداران /مالکان،
 مشخصات مدیران،
 موضوع فعالیت،
ب) مشخصات اوراق،
ج) محل تأمیس منابت الزم جهت بازپرداخت اصل اوراق در سررسید،
د) گزارش تحلیل ریسکهاي مرتبط با موضوع فعالیت بانی،
هر) رتبۀ اعتباري اوراق در صورت وجود،
( )2صورتهاي مالی حسابرسی شدة دورة مالی اخیر بانی،
( )3گزارش توجیهی تأمیس مالی بانی از طریق انتشار اوراق قرضالحسنه همراه با اظهارنظر حسابرس
درخصوص آن،
( )4سایر اطالعات مهم به تشخیص سازمان.
مادة ( )13صدور مجوز انتشار اوراق قرضالحسنه ،منوط به انعقاد قراردادهاي الزم میان ارکان در چارچوب
تعییسشده توسط سازمان میباشد.
بخش پنجم – سایر

مادة ( )14در صورتی که بانی بهعنوان ناشر نزد سازمان به ثبت نرسیده باشد ،پس از تأمیس مالی از طریق انتشار
اوراق قرضالحسنه تا زمان تصفیۀ اوراق ،ملزم به ارائۀ اطالعات زیر به سازمان میباشد:
( )1صورتهاي مالی ساالنۀ حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد سازمان ،ظرف مهلتهاي
مقرر قانونی،
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( )2حسب مورد سایر اطالعات با اهمیت براساس مادة  13دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات
شرکتهاي ثبتشده نزد سازمان مصوب  86/5/3هیئتمدیرة سازمان از جمله:
 -1رویدادهاي مؤثر بر فعالیت ،وضعیت مالی و نتایج عملکرد بانی
 -2تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمیس منابت مالی بانی
 -3تغییر در ساختار مالکیت بانی
 -4اطالعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهاداري که براي تأمیس مالی منتشر شده است.
تبصره :درصورتیکه بانی ،ناشر ثبت شده نزد سازمان باشد ،ارائه اطالعات توسط وي براساس مفاد
دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات شرکتهاي ثبتشده نزد سازمان مصوب هیئتمدیرة سازمان
میباشد.
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