بسمه تعالی

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

"دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه" در  22ماده و  10تبصره در اجراي بند ( )2مادة ( )7قانون بازار اوراق
بهادار مصوب آذرماه  1384در تاریخ  .......................................به تصویب هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق
بهادار رسید.
بخش اول – تعاریف

مادۀ ( )1اصطالحات و واژههاي بهکاررفته در مادة  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالالم ایالران ،مصالوب
آذرماه  1384و مادة  1قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مال جدید به منظور تسهیل اجراي سیاستهاي
کل اصل چهل و چهارم قانون اساس  ،مصوب آذرماه  ،1388به همان معان در این دستورالعمل بهکار
رفتهاند .سایر واژههاي بهکار رفته در این دستورالعمل داراي معان زیر م باشند:
( )1اوراق مرابحه :اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقال است که نشاندهندة مالکیت مشاع دارنالدة
آن در دارای مال (طلب) است که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
( )2بانی :شخص حقوق است که نهاد واسط براي تأمین مال وي در قالب عقود اسالم  ،اقدام به
انتشار اوراق مرابحه م نماید.
( )3دارایی :مال منقول یا غیرمنقول با مشخصات تعیینشده در این دستورالعمل است که م توانالد
مبناي انتشار اوراق مرابحه واقع شود.
( )4ضامن :شخص حقوق است که اقساط بهاي دارای و سالایر وجالوه را کاله بالان ملالزم باله
پرداخت آن به نهاد واسط م باشد در سررسید یا سررسیدهاي معین تعهد و تضمین م نماید.
( )5عامل پرداخت :شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه است که اقساط بهالاي
دارای را در سررسید یا سررسیدهاي معین به سرمایهگذاران پرداخت م نماید.
( )6عامل فروش :شخص حقوق است که نسبت به عرضه و فروش اوراق مرابحاله از طالرن نهالاد
واسط اقدام م نماید.
( )7عمر اقتصادی :مدت زمان است که انتظار م رود دارای از لحاظ اقتصادي توسط بالان قابالل
استفاده باشد.
( )8فروشنده :شخص حقوق یا حقیق معتبر است که اقدام باله فالروش دارایال باله نهالاد واسالط
م نماید.
( )9قرارداد مرابحه :فروش دارای به بیشتر از قیمت خرید آن با ذکر میزان سود و مبلال پرداختال
بابت خرید م باشد.
( )10مقررات :منظور قوانین ،مصوبات هیئت وزیران ،شورا و سازمان م باشد.
( )11استانداردهای حسابداری و حسابرسی :منظور اسالتانداردهاي حسالابداري و حسابرسال ملال
الزماالجرا م باشد.
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بخش دوم – ارکان انتشار اوراق مرابحه

مادۀ ( )2بان باید داراي شرایط زیر باشد:
الف -شرکتهاي سهام  ،شرکتهاي تعاون و مؤسسه یا نهادعموم غیر دولت مشمول مادة  3قانون
مدیریت خدمات کشوري ،به استثناي شهرداريها که داراي شرایط زیر باشند:
( )1در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصل فعالیت آن در ایران باشد؛
( )2مجموع جریان نقدي حاصل از عملیات آن در دو سال مال اخیر مثبت باشد .اگالر جریالان
نقد حاصل از عملیات بان مطابق صورتهاي مال میاندورهاي حسابرس شالده در سالال
جاري مثبت باشد م تواند در محاسبۀ مجموع جریان نقدي مذکور لحاظ شود؛
( )3حداکثر نسبت مجموع بده ها به دارای هاي آن  90درصد باشد؛
( )4اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورتهاي مال دو سال مال اخیالر آن
مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.
ب -مؤسسات دولت  ،شرکتهاي دولت و شهرداريها.
تبصره :در خصوص بانکها ،مؤسسات مال و اعتباري و شرکتهاي واسپاري (لیزینگهالا) تحالت
نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالم ایران جریان نقدي حاصل از عملیالات آن در دورة
مال یک سال اخیر مثبت بوده و حداکثر نسبت مجموع بده هالا باله دارایال هالاي آن 95
درصد باشد.
مادۀ ( )3انتشار اوراق مرابحه ،صرفاً توسط نهاد واسط مجاز م باشد.
مادۀ ( )4بان و فروشنده نباید داراي شخصیت حقوق واحد باشند.
مادۀ ( )5ضامن توسط بان و با تأیید سازمان صرفاً از میان بانکها ،مؤسسات مالال و اعتبالاري تحالت نظالارت
بانک مرکزي جمهوري اسالم ایران ،بیمههاي تحت نظارت بیمۀ مرکزي جمهوري اسالالم ایالران،
شرکتهاي تأمین سرمایه ،شرکتهاي سرمایهگذاري ،نهادهاي عموم و شرکتها و مؤسسات دولتال
انتخاب م شود.
تبصرة  :1ضمانت اشخاص حقوق تحت کنترل بان براي پرداخت اقساط و ایفاي تعهدات بان قابل
قبول نم باشد .این موضوع باید توسط حسابرس بان تأیید گردد.
تبصرة  :2در صورت که اوراق مرابحه داراي رتبۀ اعتباري مورد تأیید سالازمان باشالد ،وجالود ضالامن
الزام نخواهد بود.
مادۀ ( )6حسابرس بان در زمان ارائۀ طرح تأمین مال تا پایان تصفیۀ اوراق باید از میان مؤسسالات حسابرسال
معتمد سازمان انتخاب شده باشد.
مادۀ ( )7عامل فروش اوراق مرابحه از بین شرکتهاي کارگزاري عضو بورس اوراق بهادار تهران یالا فرابالورس
ایران توسط بان انتخاب م گردد.
تبصره :عامل فروش با اخذ مجوزهاي الزم مال توانالد باله منظالور توزیالع گسالتردة اوراق از خالدمات
بانکها ،مؤسسات مال و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي ،بیمههاي تحت نظالارت بیمالۀ
مرکزي جمهوي اسالم ایران و نهادهاي مال اسالتفاده نمالوده و ترتیبال اتخالاذ نمایالد تالا
سفارشگیري جهت خرید اوراق ،از طریق اشخاص مذکور نیز انجام شود.
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مادۀ ( )8شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه ،پس از دریافت اقساط بهاي دارای و حسب
مورد سود ناش از سرمایهگذاري مجدد بخش از آن اقساط از ناشر ،مبال مذکور را در سررسید یا
سررسیدهاي معین به سرمایهگذاران پرداخت م نماید.
مادۀ ( )9بازارگردان و متعهد پذیرهنویس اوراق مرابحه ،با تأیید سازمان توسط بان انتخاب م شود .متعهد
پذیرهنویس و بازارگردان یا حسب مورد سرمایهگذار بازارگردان باید از کفایت سرمایۀ الزم برخوردار
باشند.
بخش سوم – شرایط دارایی

مادۀ ( )11دارای هاي مبناي انتشار اوراق مرابحه باید داراي شرایط زیر باشند:
الف – مشخصات عمومی

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6

دارای در زمان انتشار اوراق موجود بوده یا شرایط تحویل آن در مواعد زمان مورد نظالر
بان وجود داشته باشد؛
به کارگیري آن در فعالیت بان  ،منجر به ایجاد جریانات نقدي شده یا از خروج وجوه نقد
جلوگیري نماید؛
هیچگونه محدودیت یا منع قانون  ،قراردادي یا قضای براي انتقال دارای وجود نداشته
باشد؛
تصرن و اعمال حقوق مالکیت در آن بالراي نهالاد واسالط داراي هیچگوناله محالدودیت
نباشد؛
امکان واگذاري به غیر را داشته باشد؛
تا زمان انتقال مالکیت دارای به بان  ،دارای از پوشش بیمهاي مناسب و کاف برخوردار
باشد.

ب – انواع دارایی قابل قبول

دارای هاي قابل قبول جهت انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر م باشند:
( )1زمین؛
( )2ساختمان و تأسیسات؛
( )3ماشینآالت و تجهیزات؛
( )4وسایل حمل و نقل؛
( )5مواد و کاال.
تبصرة  :1مواد و کاال به دارای های اطالق م شالود کاله باله منظالور سالاخت محصالول ،خریالداري
م شوند تا در فرایند تولید توسط بان مورد استفاده قرار گیرند.
تبصرة  :2دارای مشاع به شرط واگذاري مالکیت کل دارای  ،م تواند مبناي انتشار اوراق مرابحه قرار
گیرد.
تبصرة  :3به جز کاالهاي پذیرفتهشده در بورس کاال ،ارزش دارای و عمر اقتصادي آن باید توسط
کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسم دادگستري یا حسب مورد به
تشخیص سازمان براساس سایر روشهاي قابل اتکا تعیین شود .دارای های که به
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تشخیص سازمان داراي قیمت رسم و معین هستند و نهاد واسط ،دارای را مستقیماً از
تولیدکننده خریداري م نماید از این تبصره مستثن م باشند.
تبصرة  :4دارای هاي موضوع انتشار اوراق مرابحه به استثناي مواد و کاال ،تا وصول کلیۀ مطالبات،
در رهن نهاد واسط یا ضامن قرار م گیرد .اسناد ،مدارک و قراردادهاي مربوط به دارای به
وکالت از دارندگان اوراق در اختیار شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه
(سهام عام) قرار م گیرد.
تبصرة  :5ارزش تقریب دارای یا دارای هاي مبناي انتشار اوراق مرابحه نباید کمتر از ده میلیارد ریال
باشد.
مادۀ ( )11به استثناي مواد و کاال ،بیمۀ دارای در مدت زمان پرداخت اقساط ،بر عهدة بان م باشد.
بخش چهارم – شرایط اوراق مرابحه

مادۀ ( )12با خرید اوراق مرابحه ،رابطۀ وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق مرابحه برقرار م گردد .ناشر
به وکالت از طرن خریداران اوراق ملزم به خرید دارای موضوع انتشار به صورت نقد و فروش
اقساط آن به بان م باشد .در اسناد موضوع انتشار اوراق مرابحه باید قید شود که خرید اوراق به
منزلۀ قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سررسید و تصفیۀ نهای اوراق غیرقابل عزل و معتبر
است.
مادۀ ( )13بان باید داراي توانای پرداخت مبال اقساط از محل فعالیتهاي عملیات خود باشد.
مادۀ ( )14خرید اوراق مرابحه توسط بان منجر به مالکیت ماف الذمه و سقوط تعهد شده و اوراق مزبور باطل و
از تعداد کل اوراق کسر م شود.
مادۀ ( )15مواعد پرداخت اقساط بهاي دارای مرتبط با اوراق مرابحه باید در اعالمیۀ پذیرهنویس مورد تأیید
سازمان ذکر گردد.
مادۀ ( )16دورة عمر اوراق نم تواند بیش از باقیماندة عمر اقتصادي دارای باشد.
تبصره :دورة عمر اوراق مرابحه به منظور خرید مواد و کاال حداکثر دو سال خواهد بود.

بخش پنجم – شرایط صدور مجوز

مادۀ ( )17براي صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه ،مدارک و مستندات زیر حسب مورد به تشخیص سازمان باید
ارائه گردد:
( )1بیانیۀ ثبت اوراق مرابحه که عالوه بر مفاد مادة  6دستورالعمل ثبت و عرضۀ عموم اوراق بهادار،
مصوب  1385/10/1شورا ،حسب مورد شامل موارد زیر م باشد:
الف) مشخصات بان  ،شامل:
 نام و نوع شخصیت حقوق ؛
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 شمارة ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها؛
 مدت شرکت؛
 ترکیب سهامداران /مالکان؛
 مشخصات مدیران؛
 موضوع فعالیت.
ب) مشخصات اوراق.
ج) مشخصات دارای .
د) مقررات و شرایط خاص حاکم بر تولید ،مصرن ،قیمتگذاري ،واردات یا صادرات دارای .
هال) گزارش تحلیل ریسکهاي مرتبط با موضوع فعالیت بان .
و) رتبۀ اعتباري اوراق در صورت وجود.
ز) مدت و مبل اقساط و نحوة پرداخت آن به سرمایهگذاران.
( )2صورتهاي مال حسابرس شدة دو سال مال اخیر بان یا حسب مورد سال گذشته با رعایت
تبصرة  2مادة  .2در هر حال صورتهاي مال سال مال اخیر بان باید توسط حسابرس معتمد
سازمان حسابرس شده باشد.
( )3گزارش کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسم دادگستري درخصوص عمر
اقتصادي دارای و ارزش آن یا سایر مدارک مرتبط.
( )4مستندات مربوط به دارای :
در صورت که دارای مواد و کاال باشد ،مستندات آن باید به شرح زیر ارایه شود:
 گواه استاندارد کاال .درخصوص کاالهای که مشمول استاندارد اجباري نم باشند ،باید
گواه کنترل کیفیت از آزمایشگاههاي مورد تأیید مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعت ارائه
شود.
 اسناد کاال از گمرکات جمهوري اسالم ایران .در مورد کاالهاي واردات از جمله موارد زیر:
 برگ سبز گمرک ،
 گواه بازرس مبدا و مقصد،
 کپ برابر اصل پروفرماي ثبت سفارش شده،
 قبض انبار یا سایر اسناد مثبت مالکیت؛
( )5گزارش توجیه تأمین مال بان از طریق انتشار اوراق مرابحه به همراه گالزارش حسالابرس بالان
درخصوص آن و رعایت شرایط دارای و سایر مقررات مندرج در این دستورالعمل.
( )6سایر اطالعات مهم به تشخیص سازمان.
مادۀ ( )18صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه ،منوط به انعقاد قراردادهاي الزم میان ارکان در چارچوب تعیینشده
توسط سازمان م باشد.
مادۀ ( )19در صورت که دارای در نظر گرفته شده جهت انتشار اوراق مرابحه قابل تفکیک به واحدهاي معین
نباشد ،استفاده از متعهد پذیرهنویس در عرضۀ اوراق مرابحه الزام م باشد .استفاده از تعهد
پذیرهنویس در انتشار اوراق مرابحه براي دارای هاي قابل تفکیک به واحدهاي معین با درخواست
بان و تأیید سازمان الزام نیست.
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مادۀ ( )21اوراق مرابحه باید قبل از دریافت مجوز انتشار در صورت فعالیت مؤسسات رتبهبندي داراي مجوز
فعالیت از سازمان ،از مؤسسات یادشده رتبۀ اعتباري دریافت نمایند.
بخش ششم – سایر

مادۀ ( )21در صورت که بان نزد سازمان به ثبت نرسیده باشد ،پس از تأمین مال از طریق انتشار اوراق مرابحه
تا زمان تصفیۀ اوراق ،ملزم به ارائۀ اطالعات زیر به سازمان م باشد:
( )1صورتهاي مال ساالنۀ حسابرس شده توسط حسابرس معتمد سازمان ،ظرن مهلتهاي
مقرر قانون ،
( )2حسب مورد سایر اطالعات با اهمیت براساس مادة  13دستورالعمل اجرای افشاي اطالعات
شرکتهاي ثبتشده نزد سازمان مصوب  86/5/3هیئتمدیرة سازمان از جمله:
 -1رویدادهاي مؤثر بر فعالیت ،وضعیت مال و نتایج عملکرد بان
 -2تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مال بان
 -3تغییر در ساختار مالکیت بان
 -4اطالعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهاداري که براي تأمین مال منتشر شده است.
مادۀ ( )22معاملۀ دارای مبناي انتشار اوراق مرابحه در بورس کاالي ایران ،خارج از جلسۀ رسم معامالت و با
رعایت مقررات مربوطه انجام خواهد شد.
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