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 دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط
 

های کلی اصل چهل و  قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست» 11در اجرای مادۀ 
مجلس شورای اسالمی، به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار،  1388، مصوب آذرماه «چهارم قانون اساسی

عالی بورس و  به تصویب شورای 11/5/1389در تاریخ ، تبصره 1و  ماده 9در « واسط دستورالعمل فعالیت نهادهای»
 اوراق بهادار رسید.

 
قانون  1و مادۀ  1384قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذرماه  1در مادۀ  رفتهکار های به اصطالحات و واژه (1) مادۀ

ی کلی اصل چهل و چهارم قانون ها توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست
 اند.  کار رفته ، به همان معانی در این دستورالعمل به1388اساسی، مصوب آذرماه 

با موضوع سهامی خاص صورت به « مدیریت دارایی مرکزی»به منظور نظارت بر نهادهای واسط، شرکت  (2) مادۀ
ز نهادهای مالی موضوع قانون شود. این شرکت یكی ا مینهاد واسط براساس مقررات تشكیل   و ادارۀتأسیس 

 باشد.  است و سازمان بورس و اوراق بهادار در آن سهامدار نمیبازار اوراق بهادار 
توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی )سهامی  «شرکت با مسئولیت محدود»نهاد واسط در قالب حقوقی  (3) مادۀ

نون تجارت و اساسنامۀ شرکت گردد. فعالیت شرکت و ادارۀ آن براساس قا تشكیل می براساس مقررات، خاص(
 انجام خواهد شد.

بدیهی است حق امضای شود.  تمامی امور پشتیبانی نهاد واسط توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی انجام می (4) مادۀ

 مدیر نهاد واسط است. ةاسناد و اوراق تعهدآور، بر عهد

فعالیت در اساسنامۀ خود، مجاز به هیچگونه فعالیت دیگری شده در موضوع  نیعیتموارد در واسط جز  نهاد (5) مادۀ
 باشند. نمی

د نها تواند برای تأمین مالی بیش از یک طرح، اوراق بهادار منتشر نماید. هر نهاد واسط در هر زمان نمی (6) مادۀ
 واسطی که قبالً نسبت به انتشار اوراق بهادار موضوع این دستورالعمل اقدام نموده است، به شرطی مجاز به

 را تصفیه نموده باشد.قبلی بهادار اوراق تمامی تعهدات مربوط به باشد که  انتشار اوراق جدید می
که وجوه  حسابیافتتاح و بستن باشد.  ها مجاز می افتتاح هرگونه حساب توسط نهاد واسط، صرفاً نزد بانک (7) مادۀ

ه از آن حساب طبق ضوابط باشد و برداشت و انتقال وجو حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می
  پذیر است.  مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امكان

 اجرای موضوع انتشار اوراقاز ردی غیر مومصرف وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار توسط نهادهای واسط در  (8) مادۀ
 گذاری سرمایهپس از انتشار اوراق بهادار و مصرف وجوه حاصل در موضوع انتشار،  باشد. بهادار ممنوع می

، صرفاً در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ توسط نهاد واسط بهادار اوراقمنافع  ازحاصل جریانات نقدی 
 های بانكی مجاز است.  گذاری و سود آن و سپرده سرمایه

 گذاران انجام دهد.  در اختیار را با رعایت صرفه و صالح سرمایهمدیریت وجوه نهاد واسط موظف است  تبصره:

هایی است که به تصویب سازمان  نتشار اوراق بهادار مصوب شورا توسط نهاد واسط، براساس دستورالعملا (9) مادۀ
 خواهد رسید.

 


