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 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران

 مجلس شورای اسالمی 4831مصوب آذرماه 

 

 فصل اول:  تعاریف و اصطالحات

 باشند: هایی كه در این قانون به كار رفته است، دارای معانی زیر می اصطالحات و واژه: 1ماده 

شود، و بعد از این  ( این قانون تشكیل می8ماده ) : شورایی است كه به موجب. شورای عالی بورس و اوراق بهادار1

 شود. نامیده می« شورا»

شود، و بعد از این  ( این قانون تشكیل می5سازمانی است كه به موجب ماده ) . سازمان بورس و اوراق بهادار:2

 شود. نامیده می« سازمان»

گران طبق  دار در آن توسط كارگزاران و یا معاملهبازاری متشكل و خودانتظام است كه اوراق بها . بورس اوراق بهادار:3

شود( در قالب شركت  گیرد. بورس اوراق بهادار )كه از این پس بورس نامیده می مقررات این قانون، مورد دادوستد قرار می

 شود. سهامی عام تأسیس و اداره می

 شود. این قانون تشكیل می 83هیئتی است كه به موجب ماده  داوری: . هیئت4

گذاران و سایر مجامع مشابه،  گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه های كارگزاران، معامله كانون .كانون:5

منظور تنظیم روابط بین اشخاصی كه طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار  های خود انتظامی است كه به تشكل

صورت مؤسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت   به« سازمان»های مصوب  اشتغال دارند، طبق دستورالعمل

 رسند. می
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چنین  تشكلی است كه برای حسن انجام وظایفی كه به موجب این قانون بر عهده دارد و هم . تشكل خودانتظام:6

ای و  ستانداردهای حرفهبخشیدن به روابط بین اعضا، مجاز است ضوابط و ا ای خود و انتظام های حرفه برای تنظیم فعالیت

 داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا كند. انضباطی را كه الزم می

شركتی است كه امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال  گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: . شركت سپرده7

 دهد. مالكیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می

بازاری است در قالب شبكه ارتباط الكترونیک یا غیرالكترونیک كه معامالت اوراق بهادار  بورس: . بازارهای خارج از8

 گیرد. در آن بر پایه مذاكره صورت می

شود و منابع حاصل  نویسی اوراق بهادار جدیداالنتشار در آن انجام می بازاری است كه اولین عرضه و پذیره . بازار اولیه:9

 گیرد. در اختیار ناشر قرار می از عرضه اوراق بهادار

 گیرد. بازاری است كه اوراق بهادار، پس از عرضه اولیه، در آن مورد دادوستد قرار می . بازار ثانویه:11

 شود. بازاری است كه در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا كاال دادوستد می . بازار مشتقه:11

 كند. شخص حقوقی است كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر می . ناشر:12

 .كند ها معامله می شخص حقوقی است كه اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن . كارگزار:13

نام و حساب خود  ها و یا به حساب آن شخص حقوقی است كه اوراق بهادار را برای دیگران و به گر: . كارگزار/معامله14

 كند. معامله می

تقاضای  و گری است كه با اخذ مجوز الزم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه كارگزار/معامله . بازارگردان:15

 پردازد. به دادوستد آن اوراق می نوسان قیمت آن،  اوراق بهادار معین و تحدید دامنه

شخص حقوقی است كه در قالب قراردادی مشخص، درباره خریدوفروش اوراق بهادار، به  گذاری: . مشاور سرمایه16

 دهد. گذار مشاوره می سرمایه
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شخص حقوقی است كه در قالب قراردادی مشخص و به منظور كسب انتفاع، به خریدوفروش اوراق  . سبدگردان:17

 پردازد. گذار می ار برای سرمایهبهاد

گذاران فعالیت  عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه شركتی است كه به . شركت تأمین سرمایه:18

نویسی و  نویسی، تعهد پذیره گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره های كارگزاری، معامله تواند فعالیت كند، و می می

 انجام دهد. "سازمان"ای مشابه را با اخذ مجوز از ه فعالیت

گذاری، مزایای  انداز و سرمایه های پس گذاریی است كه با استفاده از طرح صندوق سرمایه . صندوق بازنشستگی:19

 كند. تكمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می

باشد و مالكان آن  گذاری در اوراق بهادار می آن سرمایه نهادی مالی است كه فعالیت اصلی گذاری: . صندوق سرمایه21

 اند. گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک به نسبت سرمایه

« كارگزاران،»توان به  : منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهاداراند كه از آن جمله می. نهادهای مالی21

های  صندوق« »بندی، مؤسسات رتبه« »گذاری، مشاوران سرمایه« »بازارگردانان،« »گران، كارگزاران/معامله»

و « های تأمین سرمایه شركت« »های پردازش اطالعات مالی، شركت« »گذاری، های سرمایه شركت« »گذاری، سرمایه

 اشاره كرد.« های بازنشستگی صندوق»

قدر حق رأی  ت كسب انتفاع، آنپذیر جه گذاری در شركت سرمایه شركتی كه با سرمایه . شركت مادر )هلدینگ(:22

 مدیره مؤثر باشد. مدیره را انتخاب كند و یا در انتخاب اعضای هیئت كند كه برای كنترل عملیات شركت، هیئت كسب می

 دهد. ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار  ای است كه دارایی كارشناس مالییاب:  . ارزش23

عین و یا منفعت  وانتقال برای مالک  نقل هر نوع ورقه یا مستندی است كه متضمن حقوق مالی قابل :. اوراق بهادار24

معامله را تعیین و اعالم خواهد كرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون،  اوراق بهادار قابل« شورا،»آن باشد. 

 معادل هم در نظر گرفته شده است.
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 عمومی.  شار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضهانت . انتشار:25

 عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش. . عرضه عمومی:26

 گذاران نهادی است. به سرمایه "ناشر": فروش مستقیم اوراق بهادار توسط . عرضه خصوصی27

 فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه كامل آن طبق قرارداد. نویسی: . پذیره28

 فروش نرسد. به "نویسی پذیره"تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری كه ظرف مهلت  نویسی: . تعهد پذیره29

نویسی  ات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیرهای است كه از طریق آن، اطالع اعالمیه نویسی: . اعالمیه پذیره31

 گیرد. در اختیار عموم قرار می

« سازمان»ها، اطالعات، و اسناد و مداركی است كه در مرحله تقاضای ثبت شركت، به  مجموعه فرم. بیانیه ثبت: 31

 شود. داده می

ر مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، طو نشده برای عموم كه به هرگونه اطالعات افشاء . اطالعات نهانی:32

گذاران برای معامله اوراق بهادار  شود، و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه معامالت یا ناشر آن مربوط می

 گذارد. مربوط تأثیر می

 شود. گذاران خریداری می های مالی است كه از محل وجوه سرمایه مجموعه دارایی . سبد:33

 

 ل دوم: اركان بازار اوراق بهادارفص

گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارای   در راستای حمایت از حقوق سرمایه: 2ماده 

با تركیب، وظایف و اختیارات مندرج در « سازمان»و « شورا»اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، 

 شود. تشكیل میاین قانون 



 

5 
 

های كالن آن بازار را برعهده دارد. اعضای  باالترین ركن بازار اوراق بهادار است كه تصویب سیاست "شورا": 3ماده 

 باشد: به شرح ذیل می« شورا»

 وزیر امور اقتصادی و دارایی

 وزیر بازرگانی

 رییس كل بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران

 معادن ایران و اتاق تعاون رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و

 نیز انجام وظیفه خواهد كرد« سازمان»و سخنگوی « شورا»عنوان دبیر  كه به« سازمان»رییس 

 دادستان كل كشور یا معاون وی

 ها ”كانون“یک نفر نماینده از طرف 

یشنهاد وزیر امور ای بازار اوراق بهادار به پ های حرفه سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشكل

 اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران

 ”بورس كاالیی“ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر  یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی

 ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.: 1تبصره 

توان از میان  سال است، و آنان را نمی پنج 9و  3، 3مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای : 2تبصره 

 انتخاب كرد. "سازمان"مدیره و كاركنان  اعضای هیئت

پذیر  دوره امكان این ماده حداكثر برای دو  9و  3، 3انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای: 3تبصره 

 خواهد بود. 

 كنند. همان بورس شركت میگیری  ، فقط در جلسات مربوط به تصمیم9اعضای موضوع بند  :4تبصره 

 باشد: به شرح زیر می« شورا»وظایف .  4ماده 
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 . اتخاذ تدابیر الزم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.4

 ات مربوط.های كلی نظام و قوانین و مقرر مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست ها و خط . تعیین سیاست2

 های الزم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیئت وزیران. نامه . پیشنهاد آیین8

 . تصویب ابزارهای مالی جدید.1

گذاری مركزی اوراق  های سپرده شركت« »بازارهای خارج از بورس،»ها، «بورس». صدور، تعلیق، و لغو مجوز فعالیت 5

 «.سرمایههای تأمین  شركت»و « بهادار و تسویه وجوه

 ."سازمان"های مالی  . تصویب بودجه و صورت6

 «.سازمان»و رسیدگی به شكایت از   . نظارت بر فعالیت3

 ها. و نظارت بر آن« سازمان»های  . تصویب نوع و میزان وصولی3

 الزحمه آن. و تعیین حق« سازمان». انتخاب بازرس/حسابرس 9

 «.سازمان»مدیره  . انتخاب اعضای هیئت41

 «.سازمان»مدیره  تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت. 44

 الزحمه آنان. و تعیین حق« داوری هیئت». انتخاب اعضای 42

 شده خود در بازارهای خارجی. های پذیرفته منظور عرضه اوراق بهادار شركت به«بورس«. اعطای مجوز به48

 . «بورس». اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به 41

 «.بورس»جهت معامالت اشخاص خارجی در « بورس». اعطای مجوز به 45

 وزیران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد. . سایر اموری كه به تشخیص هیئت46

 اجراء خواهد بود. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی الزم تبصره:
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ه دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل مؤسسه عمومی غیردولتی است ك« سازمان،»: 5ماده 

ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع الزم برای  «بورس»ها در  كارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شركت

ار اندازی سازمان یادشده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهاد آغاز فعالیت و راه

 شود. تهران تأمین می

ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط  حداكثر ظرف سه "سازمان"اساسنامه و تشكیالت  تبصره:

 تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.  "شورا"

ی شهرت و تجربه در رشته مال عضو است كه از میان افراد امین و دارای حسن 5دارای  "سازمان"مدیره  هیئت: 6ماده 

« شورا»شوند. رئیس  انتخاب می« شورا»و با تصویب « شورا»منحصراً از كارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس 

 كند. مدیره را صادر می حكم اعضای هیئت

 به شرح زیر است:« سازمان»مدیره  وظایف و اختیارات هیئت: 7ماده 

 نهاد آن به شورا.های الزم برای اجرای این قانون و پیش نامه . تهیه آیین4

 های اجرایی این قانون.  العمل . تهیه و تدوین دستور2

 . نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.8

 اوراق بهادار و نظارت بر آن.« عرضه عمومی». ثبت و صدور مجوز 1

 ست.«شورا»بر عهده ها  ها و سایر نهادهایی كه تصویب آن«بورس». درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس 5

« شورا»موضوع این قانون كه در حوزه عمل مستقیم « نهادهای مالی»و « ها كانون». صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس 6

 نیست.

 موضوع این قانون.” مالی  نهادهای“و ” ها، كانون” “ها، بورس“. تصویب اساسنامه 3

 بازار اوراق بهادار. گیری از وقوع تخلفات در . اتخاذ تدابیر الزم جهت پیش3
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است به مراجع « سازمان»ها طبق این قانون بر عهده  دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعالم آن . اعالم آن9

 ها. گیری آن صالح و پی ذی

به چنین وضعیت بازار اوراق بهادار  و هم« سازمان»های ادواری در مورد عملكرد  های مالی و گزارش . ارائه صورت41

 «.شورا»

 گذاران در بازار اوراق بهادار. . اتخاذ تدابیر ضروری وانجام اقدامات الزم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه44

 گذاری و نظارتی. های الزم در بازار اوراق بهادار و همكاری با سایر نهادهای سیاست . ایجاد هماهنگی42

 جدید در بازار اوراق بهادار به شورا. «ابزارهای مالی»كارگیری  . پیشنهاد به48

 «.بورس»گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در  . نظارت بر سرمایه41

 «.شورا»جهت تصویب توسط « سازمان»های خدمات  . تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ45

 موضوع این قانون. «نهادهای مالی»و سایر « بورس،»های خدمات و كارمزدهای  . تصویب سقف نرخ46

بر آن « سازمان»ها و نظارت  های سهامی عام نزد مرجع ثبت شركت قبل از ثبت شركت« سازمان». صدور تأییدنامه 43

 ها. شركت

 «.سازمان»شده نزد  های ثبت . بررسی و نظارت بر افشای اطالعات بااهمیت توسط شركت43

 ویژه هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی. . همكاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به49

 های آتی بازار اوراق بهادار. . انجام تحقیقات كالن و بلندمدت برای تدوین سیاست21

 ای و جهانی. های مرتبط منطقه المللی و پیوستن به سازمان . همكاری و مشاركت با مراجع بین24

 ل شده باشد.محو« سازمان»به « شورا». انجام سایر اموری كه از طرف 22

سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بالمانع  مدیره پنج مدت عضویت هر یک از اعضای هیئت: 8ماده 

 است.
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ماه  برای مدت سی« شورا»مدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب  از بین اعضای هیئت« سازمان»مدیره  رییس هیئت: 9ماده 

 تعیین خواهد شد.

 سازمان و باالترین مقام اجرایی آن خواهد بود. "رییس"مدیره،  هیئترییس : 1تبصره 

 تعیین خواهد شد. "سازمان"در اساسنامه  "سازمان"وظایف و حدود اختیارات رییس : 2تبصره 

وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت  هیچ  وقت بوده و به مدیره به صورت موظف و تمام اشتغال اعضای هیئت: 11ماده 

 ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت. ها، بنگاه سایر دستگاه دیگری در

مانده،  مدیره، جانشین وی برای مدت باقی در صورت بركناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئت: 11ماده 

قید « سازمان»در اساسنامه  ( منصوب خواهد شد. شرایط بركناری6ترتیب مقرر در ماده ) روز حسب مورد به ظرف پانزده

 خواهد شد.

سوگند یاد كنند كه وظایف  "شورا"اند در جلسه  موظف« سازمان»كار در  مدیره قبل از شروع به اعضای هیئت: 12ماده 

طرفی را به كار برند و كلیه تصمیماتی را كه  قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بی

مدیره را بنمایند. متن سوگندنامه در  و هیئت« سازمان»یرند مقرون به صالح كشور بوده و رعایت حفظ اسرار گ می

 مندرج خواهد شد.« سازمان»اساسنامه 

 شود. پرداخت می« سازمان»از محل بودجه « سازمان»مدیره  حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت: 13ماده 

و با تصویب « شورا»در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس « شورا»حق حضور اعضای غیردولتی تبصره: 

 شود. پرداخت می« سازمان»تعیین و از محل بودجه « شورا»

تكفل  های خود، همسر، و افراد تحت مدیره باید فهرست دارایی در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیئت: 14ماده 

 گزارش نمایند.« شورا»خود را به 
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سال توسط  از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک« سازمان،»برس/بازرس حسا: 15ماده 

 پذیر خواهد بود. شود؛ انتخاب حسابرس/بازرس حداكثر برای دو دوره امكان انتخاب می« شورا»

فعالیت و مشاركت  یا هرگونه« سازمان»شده یا در شرف ثبت نزد  انجام هر گونه معامالت اوراق بهادار ثبت: 16ماده 

مدیران و شركای مؤسسه حسابرسی « سازمان،« »شورا،»مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معامالت مذكور توسط اعضای 

 ها ممنوع است. و نیز اشخاص تحت تكفل آن« سازمان»

وقت یا  مهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تما اند، فعالیت موظف« سازمان»و « شورا»اعضای : 17ماده 

 اند یا دارند، به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند. وقت خود را كه طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته پاره

اند از افشای مستقیم یا  مكلف« سازمان»مدیران و شركای مؤسسه حسابرسی « سازمان،« »شورا،»اعضای : 18ماده 

شوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی  ها مطلع می از آن ای كه در اجرای وظایف خود غیرمستقیم اطالعات محرمانه

 شود. ( این قانون محكوم می16های مقرر در ماده ) خود، خودداری كنند. متخلف به مجازات

تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان كل كشور، اطالعات مورد نیاز در چارچوب  می« سازمان»: 19ماده 

هایی  های دولتی و عمومی، از جمله دستگاه های دولتی، دستگاه ها، مؤسسات اعتباری، شركت یه بانکاین قانون را از كل

هاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبه  ها مستلزم ذكر یا تصریح نام آن كه شمول حكم نسبت به آن

 شده ارائه نمایند. را در موعد تعیین« زمانسا»اند اطالعات موردنیاز  ها و اشخاص مذكور مكلف نماید. كلیه دستگاه

 

 فصل سوم:  بازار اولیه

با رعایت مقررات این قانون « سازمان»منوط به ثبت آن نزد « بازار اولیه» اوراق بهادار در « عرضه عمومی»: 21ماده 

 اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.« عرضه عمومی»باشد، و  می
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و « سازمان»منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات  به« سازمان»ثبت اوراق بهادار نزد : 21ماده 

های  ها یا طرح منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شركت شفافیت اطالعاتی بوده و به

 قید گردد.« نویسی اعالمیه پذیره»این موضوع باید در باشد.  نمی« سازمان»مرتبط با اوراق بهادار توسط 

جهت اخذ « نویسی اعالمیه پذیره»و « بیانیه ثبت»ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با : 22ماده 

 تسلیم نماید.« سازمان»مجوز عرضه عمومی به 

كه باید به « نویسی عالمیه پذیرها»و « بیانیه ثبت»فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات  تبصره:

و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت « نویسی اعالمیه پذیره»تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار « سازمان»

« شورا»تنظیم و به تأیید  "سازمان"موجب دستورالعملی است كه توسط  به« سازمان»ها و  شركت

 رسد. می

ها با مقررات، نسبت  اق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آنپس از بررسی تقاضای ثبت اور« سازمان»: 23ماده 

 كند. اقدام می« نویسی اعالمیه پذیره»به تأیید 

كند.  تعیین می« سازمان»اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد كه « عمومی  عرضه": 1تبصره 

« ناشر»نویسی را با تقاضای  پذیرهتواند مدت  می« سازمان»روز تجاوز نخواهد كرد.  مدت مذكور از سی

 مدت سی روز دیگر تمدید كند. و احراز ادله موجه حداكثر به

« عرضه عمومی،"موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت « ناشر»: 2تبصره 

معین خواهد نمود، مطلع « سازمان»و فروش اوراق بهادار از طریقی كه   را از نتایج توزیع« سازمان»

 شود. مشخص می« نویسی اعالمیه پذیره»فروش كامل، در  درخصوص عدم « ناشر« نماید. نحوه برخورد

 "سازمان،"توسط  "عرضه عمومی"شده، پس از تأیید تكمیل فرآیند  استفاده از وجوه تأدیه :3تبصره 

 مجاز است.
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حداكثر ظرف مدت شده باید  وجوه گردآوری "عرضه عمومی،"در صورت عدم تكمیل فرآیند  :4تبصره 

 گذاران عودت داده شود. پانزده روز به سرمایه

شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص  فرم تقاضای تكمیل« سازمان»اگر : 24ماده 

در صورت « نسازما»نماید.  رسانده و درخواست اصالحیه می« ناشر»روز مراتب را به اطالع   تشخیص دهد، طی مدت سی

موافقت  روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم كامل بودن مدارک، موظف است حداكثر ظرف سی

 اعالم كند.« ناشر»خود را با ثبت اوراق بهادار به 

، اجازه انتشار ها های سهامی عام یا افزایش سرمایه آن االجراشدن این قانون، برای ثبت شركت از تاریخ الزم: 25ماده 

 شود. صادر می« سازمان»ها، پس از موافقت  توسط مرجع ثبت شركت« نویسی اعالمیه پذیره»

( 1االجراشدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران موضوع ماده ) از تاریخ الزم :26ماده 

 شود. واگذار می« سازمان»به  81/6/4836قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، مصوب 

ن ماده باشد، از شمول ای« سازمان»اوراق مشاركتی كه به موجب این قانون معاف از ثبت نزد تبصره: 

 مستثنی است.

 است:« معاف»اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان  :27ماده 

 ها . اوراق مشاركت دولت، بانک مركزی و شهرداری4

 نظارت بانک مركزی ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت . اوراق مشاركت منتشره توسط بانک2

 «های خصوصی عرضه»شده در  . اوراق بهادار عرضه8

 باشد.« سازمان»شده توسط  ر شركت سهامی عامی كه كل حقوق صاحبان سهام آن كمتر از رقم تعیین. سهام ه1

ها و مراجع  نیاز به ثبت نداشته باشند، از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان« شورا». سایر اوراق بهاداری كه به تشخیص 5

 قانونی دیگر.
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، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و اوراق بهاداری كه از ثبت معاف است« ناشر» تبصره:

گزارش « سازمان»كند، به  تعیین می« سازمان»نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی كه 

 كند.

« موضوع این قانون منوط به ثبت نزد« نهادهای مالی«و«بازارهای خارج از بورس»ها، «بورس»تأسیس : 28ماده 

 شود. انجام می« سازمان»نظارت ها تحت  است و فعالیت آن« سازمان

مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه  ای اعضای هیئت صالحیت حرفه :29ماده 

 برسد.« سازمان»موضوع این قانون، باید به تأیید « نهادهای مالی»های ویژه حسابرسی  دهی و نوع گزارش گزارش

 

 فصل چهارم:  بازار ثانویه

 "سازمان"و به تصویب  "بورس"طبق دستورالعملی است كه به پیشنهاد هر  "بورس"پذیرش اوراق بهادار در :31ماده 

 ثبت نشده است. "سازمان"مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست كه نزد  "بورس"رسد.  می

 اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول این ماده مستثنی است. تبصره:

شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب  است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معاملهمكلف « بورس»: 31ماده 

داری خواهد  اطالع عموم برساند. این فهرست در حكم سند رسمی است، و در سوابق بورس نگاه تهیه و به « سازمان»

 شد.

توقف انجام معامالت هر یک از  مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا« سازمان»: 32ماده 

مدت مزبور با تصویب   ها را، حداكثر به مدت سه روز كاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری،« بورس»

 قابل تمدید خواهد بود.« شورا»
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به تأیید  "سازمان"خواهد بود كه به پیشنهاد   آن دستورالعمل اجرایی  شرایط اضطرار براساستبصره: 

 رسد. می "شورا"

به هر شكل و تحت هر عنوان، منوط « بازارگردانی»و « گری كارگزاری/معامله« »كارگزاری،»شروع به فعالیت : 33ماده 

 های اجرایی آن است. ها و دستورالعمل نامه مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین« كانون»به عضویت در 

تشكیل نشده است، وظایف « بازارگردانان»و « گران  لهكارگزاران/معام» "كانونِ»تا زمانی كه تبصره: 

در سطح كشور « كانون»كه تعداد اعضای  دهد. هنگامی انجام می« سازمان»را « كانون»مربوط به آن 

 الزامی است.« بازارگردانان»و « گران كارگزاران/معامله» "كانونِ»به یازده نفر رسید، تشكیل 

موكول به پذیرش در آن « بورس»در هر « بازارگردانی»و « گری گزاری/معاملهكار« »كارگزاری،»فعالیت : 34ماده 

 رسد. می« سازمان»به تأیید « بورس»طبق دستورالعملی است كه به پیشنهاد « بورس،»

و  "ناشران" "بازارگردانان،" "گران، كارگزار/معامله" "كارگزاران،"به تخلفات انضباطی  "بورس"مدیره  هیئت. 35ماده 

نماید.  نامه انضباطی خود رسیدگی می ربط طبق آیین های ذی نامه اعضای خود از هریک از مقررات این قانون یا آیینسایر 

االجرا  قطعی و الزم "سازمان"باشد. رأی  می "سازمان"ماه از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در  مدت یک به  "بورس"رأی 

 باشد. می

« ناشران،« »گذاری، مشاوران سرمایه« »گران، كارگزار/معامله« »بازارگردانان،» «كارگزاران،»اختالفات بین : 36ماده 

ها توسط  «كانون»سازش در  ها، در صورت عدم  ای آن ربط ناشی از فعالیت حرفه گذاران، و سایر اشخاص ذی سرمایه

 شود. رسیدگی می« داوری   هیئت»

یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و  باشد كه متشكل از سه عضو می "داوری   هیئت": 37ماده 

به اختالفات رسیدگی  "شورا"و تأیید  "سازمان"های اقتصادی و مالی به پیشنهاد  نظران در زمینه دو عضو از بین صاحب

لی تعیین و البد عالوه بر نماینده اصلی خود، هریک عضو علی "شورا"با تأیید  "سازمان"نمایند. رییس قوه قضاییه و  می
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البدل همانند  شركت نمایند. شرایط عضو علی "داوری هیئت"نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در  معرفی می

 باشد. عضو اصلی می

 با نماینده قوه قضائیه خواهد بود.« داوری   هیئت»ریاست : 1تبصره 

نتخاب مجدد آنان حداكثر برای باشد و ا البدل دوسال می مدت مأموریت اعضای اصلی و علی: 2تبصره 

 دو دوره دیگر بالمانع است.

 گردد. تشكیل می« سازمان»است كه در محل  ای  دارای دبیرخانه« داوری   هیئت»: 3تبصره 

 شود. منظور و پرداخت می« سازمان»در قالب بودجه « هیئت داوری»بودجه : 4تبصره 

  عهده االجراست و اجرای آن به  عی و الزمقط "داوری   هیئت"آرای صادر شده از سوی : 5تبصره 

 باشد. ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و امالک می اداره

های  و سایر تشكل« گذاری، مشاور سرمایه« »بازارگردان،« »گر، كارگزار/معامله« »كارگزار،»كه  در صورتی: 38ماده 

و نیز به « كانون« »سازمان،»گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند، مراتب را به  مشابه درخواست كناره

ها و وثایق مربوط تا تعیین  نمایند. تضمین تودیع می« انونك»مربوطه اعالم نموده و مجوز فعالیت خود را نزد « بورس»

ها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به  شده و سایر تعهدات آن تكلیف معامالت انجام

ضویت های مشابه كه ع و سایر تشكل« گذاری، مشاوران سرمایه« »بازارگردانان،« »گران، كارگزار/معامله« »كارگزاران،»

 شود، نیز مجری است. این قانون تعلیق یا لغو می  (85ها براساس ماده ) آن

های مشابه  و سایر تشكل« گذاری، مشاوران سرمایه« »بازارگردانان،« »گران،  كارگزار/معامله« »كارگزاران،»: 39ماده 

ربط  الزم را تهیه و به مراجع ذیهای  شود، گزارش تنظیم و ابالغ می« سازمان»اند طبق دستورالعملی كه توسط  ملزم

 تسلیم نمایند.
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 رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه فصل پنجم: اطالع

موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطالعاتی كه در فرایند ثبت اوراق بهادار به دست « سازمان»: 41ماده 

 دسترس عموم قرار گیرد. نامه مربوطه در آورد، حداكثر ظرف مدت پانزده روز، طبق آیین می

« بازارگردانان،« »گران معامله« »كارگزاران،«اوراق بهادار،« ناشرانِ»ها، » بورس»موظف است « سازمان»: 41ماده 

های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای حسابداری و  تشكل و كلیه « گذاری، مشاوران سرمایه»

 اطالعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.حسابرسی ملی كشور، 

های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و  اوراق بهادار موظف است صورت« ناشر»: 42ماده 

 شود، تهیه كند. ابالغ می« سازمان»های اجرایی كه توسط  ها و دستورالعمل نامه دهی مالی و آیین گزارش

و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارات « یابان ارزش»حسابرس و « شركت تأمین سرمایه،« »ناشر،»: 43ماده 

دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه  گذارانی هستند كه در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به وارده به سرمایه

 اند. دهها باشد، متضرر گردی فعل آن اولیه كه ناشی از فعل یا ترک

سال پس از تاریخ كشف  توانند حداكثر ظرف مدت یک دیدگان موضوع این ماده، می خسارت: 1تبصره 

شكایت كنند، مشروط بر این كه بیش از سه سال از  "هیئت داوری"یا  "بورس"مدیره  تخلف به هیئت

 نگذشته باشد.« ناشر»عرضه عمومی توسط 

ر موضوع این ماده را قبل از كشف و اعالم تخلف خریده فقط اشخاصی كه اوراق بهادار ناش: 2تبصره 

 باشند. می  باشند، مجاز به ادعای خسارت

در « ناشر»كننده از طرف  تواند در صورت آگاهی از ارائه اطالعات خالف واقع، ناقص یا گمراه  می« سازمان»: 44ماده 

 ای كه باشد، متوقف كند. دار را در هر مرحلهاوراق بها« عرضه عمومی« »نویسی، اعالمیه پذیره»یا « بیانیه ثبت»
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دریافت كرده است، مكلف است حداقل موارد زیر « سازمان»هر ناشری كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از : 45ماده 

 ارائه نماید:« سازمان»تعیین خواهد شد، به « سازمان»را طبق دستورالعمل اجرایی كه توسط 

 شده. حسابرسیهای مالی ساالنه  . صورت4

 ماهه های مالی سه شده، و صورت ماهه حسابرسی 6های مالی  ای شامل صورت دوره های مالی میان . صورت2

 مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس . گزارش هیئت8

 گذاران دارد. . اطالعاتی كه اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه1

 

 ها مجازاتفصل ششم: جرایم و 

دست آمده  ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به  اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه: 46ماده 

 نشده یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد: یا زیان متحمل

اختیار وی  مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را كه حسب وظیفه در« اطالعات نهانی». هر شخصی كه 4

ها به هرعنوان نمایندگی  قرارگرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی كه از طرف آن

ها را در غیر موارد مقرر فراهم  از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آن داشته باشد، قبل 

 نماید.

 به معامالت اوراق بهادار مبادرت نماید.« اطالعات نهانی»با استفاده از  كه . هر شخصی 2

های  كننده از روند معامالت اوراق بهادار یا ایجاد قیمت . هر شخصی كه اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه8

 كاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود.

منظور عرضه  به« نویسی اعالمیه پذیره»عایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا . هر شخصی كه بدون ر1

 عمومی اوراق بهادار نماید.

 شوند: شركت شناخته می« اطالعات نهانی»اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای : 1تبصره 
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 آنان.عامل، مدیرعامل و معاونان  مدیره، هیئت الف( مدیران شركت شامل اعضای هیئت

 ب( بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكالی شركت.

درصد سهام شركت را در اختیار دارند یا   از ده تكفل خود، بیش ج( سهامدارانی كه به تنهایی و یا به همراه افراد تحت

 . نمایندگان آنان

مادر )هلدینگ( كه مالک حداقل ده درصد های  ربط یا نمایندگان شركت مدیره و مدیران ذی د( مدیرعامل و اعضای هیئت

 پذیر باشند. مدیره شركت سرمایه سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیئت

 دسترسی دارند.« اطالعات نهانی»هـ( سایر اشخاصی كه با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به 

امالت اوراق بهادار خود را اند آن بخش از مع اشخاص موضوع تبصره یک این ماده موظف: 2تبصره 

« بورس»و « سازمان»نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به « اطالعات نهانی«كه مبتنی بر

 مربوط گزارش كنند.

ارائه نمایند یا تصدیق « بورس»و یا « سازمان»اشخاصی كه اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی را به : 47ماده 

های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب  سناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشكنند و یا اطالعات، ا

 محكوم خواهند شد. 6/8/4835های مقرر در قانون مجازات اسالمی مصوب  مورد به مجازات

را كه برحسب  كه اسرار اشخاصی« گذاری مشاور سرمایه»و « بازارگردان« »گر، كارگزار/معامله« »كارگزار،»: 48ماده 

( قانون 613های مقرر در ماده ) ها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازات وظیفه از آن

 محكوم خواهد شد. 6/8/4835مجازات اسالمی مصوب 

دست آمده  برابر سود بهماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه  ماه تا شش اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک: 49ماده 

 یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
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« كارگزاری،»هایی از قبیل  رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیت  . هر شخصی كه بدون4

ک از عناوین مزبور كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر ی« بازارگردانی»ی یا «گر كارگزار/معامله»

 معرفی كند.

و « سازمان». هر شخصی كه به موجب این قانون مكلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطالعات، اسناد و یا مدارک مهم به 2

 مربوط بوده و از انجام آن خودداری كند.« بورس»یا 

ها جهت  و امثال آن« نویسی پذیره اعالمیه»یا « بیانیه ثبت». هر شخصی كه مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطالعات، 8

باشد و نیز هر شخصی كه مسؤولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا  می« سازمان»ارائه به 

 هرگونه تصدیق مستندات و اطالعات مذكور را برعهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.

های خالف واقع مربوط به اوراق بهادار را به  كه عالماً و عامداً هرگونه اطالعات، اسناد، مدارک یا گزارش. هر شخصی 1

 هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

كه اوراق بهادار و وجوهی را كه برای انجام معامله به وی « بازارگردانی»یا « گر كارگزار/معامله« »كارگزار،»: 51ماده 

های جداگانه است، برخالف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد  داری آن در حساب ی موظف به نگاهسپرده شده و و

 محكوم خواهد شد. 6/8/4835( قانون مجازات اسالمی مصوب 631های مقرر در ماده ) استفاده قرار دهد، به مجازات

شده بر حسب  بینی های پیش ی، مجازاتدر صورت ارتكاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوق :51ماده 

گیری را بر  شود كه از طرف اشخاص حقوقی یادشده، مسئولیت تصمیم مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می

 اند. عهده داشته

مكلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع این قانون را گردآوری كرده و به مراجع « سازمان»: 52ماده 

عنوان شاكی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرائم مذكور ضرر و  نموده و حسب مورد موضوع را به صالح اعالم  قضایی ذی
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تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات،  دیده می زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان

 دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

 

 هفتم:  مقررات متفرقهفصل 

ماه از  و سایر فعاالن بازار اوراق بهادار مكلفند ظرف شش« بازارگردانان« »گران كارگزاران/معامله« »كارگزاران»: 53ماده 

 خود، پس از تصویب اساسنامه آن اقدام كنند.« كانون»نسبت به ایجاد « سازمان»تشكیل 

طور مستقیم  را به« بورس»%( از سهام 5/2اند بیش از دو و نیم درصد )تو هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی: 54ماده 

 یا غیرمستقیم در مالكیت داشته باشد.

گذاری مركزی اوراق  شركت سپرده»%( از سهام 5تواند بیش از پنج درصد ) هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی: 55ماده 

 ر مالكیت داشته باشد.طور مستقیم یا غیرمستقیم د را به« بهادار و تسویه وجوه

كلیه سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون تأسیس بورس اوراق  "سازمان،»پس از تشكیل : 56ماده 

 شود. منتقل می« سازمان»، به 4815بهادار تهران، مصوب 

های  جوه نقد، سپردههای موجود اعم از منقول و غیرمنقول، و كارگزاران بورس  های سازمان اموال و دارایی: 57ماده 

 "بورس،"چنین وجوه ذخیره گسترش  ها و هم ها پس از كسر بدهی بانكی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی

احصا و حسب  "شورا"مربوط و نماینده  "بورس"نماینده منتخب كارگزاران  "سازمان،"ای مركب از رئیس  در كمیته

عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم  ترتیب به به "سازمان"مربوط و  "رسبو"ضرورت و نیاز بین شركت سهامی 

 باشد. االجرا می شود. تصمیمات این كمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی الزم می

موجب مقررات قانون كار بازخرید  به "بورس،"هر  "سازمان كارگزاران"سوابق كاركنان تبصره: 

 گردد. می
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كارهای قانونی  های كاالیی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راه كردن بورس دولت اقدامات الزم برای فعال: 58ه ماد

 عمل خواهد آورد. موردنیاز را به

االجرا است و هیئت وزیران و سایر مراجع مذكور در این  طور كامل الزم این قانون چهارماه پس از تصویب به: 59ماده 

ند به نحوی اقدام نمایند كه مقررات اجرایی و سازمانی و تشكیالت مناسب اجرایی این قانون، ظرف این ا قانون، موظف

 مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد.

و كلیه  23/2/4815های مقرر در این قانون، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب  پس از انقضای مهلت: 61ماده 

 شود. مغایر با این قانون است، لغو میقوانین و مقرراتی كه 

شنبه مورخ آول آذرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای  قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز سه

 به تأیید شورای نگهبان رسید. 2/9/4831اسالمی تصویب و در تاریخ 

 

 

 

 

 

2 
 متشكل پولیقانون تنظیم بازار غیر 

 مجلس شورای اسالمی 28/41/4838مصوب 

 

اشتغال به عملیات بانكی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشكل  :1  ماده

برای انجام عملیات بانكی، بدون دریافت مجوز از بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است. عملیات بانكی در 
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صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و  اعتبار بهكنندگان و متقاضیان وجوه و  گری بین عرضه این قانون به امر واسطه

های  های الكترونیكی پرداخت و كارت موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیالت و صدور كارت

 شود.  اعتباری اطالق می

اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند  هایی كه قبالً به موجب قوانین خاص تأسیس شده ها و صندوق بانک 

 داد. 

: اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری كه بدون دریافت مجوز از بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران به عملیات بانكی 2

 االجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مركزی جمهوری اند ظرف یک ماه از تاریخ الزم مبادرت دارند موظف

اسالمی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارایه نمایند. در غیر این صورت بنا به درخواست بانک مركزی جمهوری 

اسالمی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران متوقف خواهد شد. در 

مراجعه نماید. بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران نیز صالح قضایی  تواند به مراجع ذی صورت اعتراض، متقاضی می

موظف است ظرف مدت سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعالم نماید. در صورت عدم صدور مجوز، 

 بانک یاد شده ایرادهاو نواقص پرونده را برای اصالح و رفع آن باید به متقاضی اطالع دهد. 

چنین مسئولیت مدیران و سهامداران  سیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همنامه ناظر بر تأ : آیین8

و  43/1/4854ها براساس قوانین پولی و بانكی كشور مصوب  عمده، انحالل و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تأسیس آن

 ت وزیران خواهد رسید. با تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئ 3/6/4862عملیات بانكی بدون ربا مصوب 

كه موفق به اخذ مجوز فعالیت  اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده كه به عملیات بانكی اشتغال دارند در صورتی

االجرا شدن این قانون نشوند بنا به اعالم بانک  تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ الزم

ن حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حكم در صورت شكایت بانک مركزی جمهوری اسالمی ایرا

 دار به مجازات حبس تا شش ماه محكوم خواهند شد.  یاد شده از طریق مقامات قضایی صالحیت
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ی های پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مركزی جمهور نظارت بر حسن اجرای سیاست 

اند اطالعات الزم را در اختیار  عهده بانک یاد شده است. مؤسسات و اشخاص فعال در این زمینه مكلف اسالمی ایران به

 بازرسان بانک یاد شده قرار دهند. 

تواند نسبت به تعلیق  در صورت ارایه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران، این بانک می 

متخلف اقدام نماید. در این موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، مكلف به جلوگیری از ادامه  مجوز مؤسسات

تواند  باشد. در صورت اعتراض، متقاضی می فعالیت متخلفین و همكاری الزم با بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران می

 صالح قضایی مراجعه نماید.  به مراجع ذی

اسالمی ایران پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان در  : بانک مركزی جمهوری2

 چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:

الف( برای مؤسساتی كه شرایط ارتقا به سایر مؤسسات مالی، اعتباری غیربانكی یا بانكی را دارا باشند مجوز الزم توسط 

 شود. سالمی ایران صادر میبانک مركزی جمهوری ا

 شود.  دست آمده توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران كامالً محرمانه تلقی می ها و اطالعات به  ب( كلیه گزارش

نامه این تبصره توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب  ج( آیین

 هیئت وزیران خواهد رسید. 

منظور امكان نظارت كامل بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران بر بازار متشكل و غیرمتشكل پولی و تفكیک بازار  به 

 باشد.  عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می به پول و سرمایه، ریاست شورای بورس

نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مركزی جمهوری اسالمی  آیین 

 رسد.  ایران ظرف دو ماه به تصویب هیئت وزیران می

 گردد.  االثر می كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی 
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مجلس  4838ماه  شنبه مورخ بیست و دوم دی علنی روز سه  قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه

 به تأیید شورای نگهبان رسید. 81/41/4838شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

3 
 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

 مجلس شورای اسالمی 81/6/4836مصوب 

 

 

های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه ساالنه كل كشور و  منظور مشاركت عموم در اجرای طرح به :1ماده 

ها و نهادهای  ها و مؤسسه های دولتی و شهرداری های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شركت طرح

های سهامی  چنین شركت های مذكور و هم دستگاههای وابسته به  المنفعه و شركت های عام عمومی غیردولتی و مؤسسه

شود طبق مقررات این قانون، قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای  های تعاونی تولیدی اجازه داده می عام وخاص و شركت

و های مذكور شامل منابع مالی الزم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار  اجرای طرح

 عرضه عمومی اوراق مشاركت تأمین نمایند. 

های عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی  تشخیص انتفاعی بودن طرح تبصره:

عهده هیئتی مركب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و  به« طرح انتفاعی»

های عمرانی  ها در پیوست طرح باشد. این قبیل طرح بودجه و بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران می

 لوایح بودجه ساالنه كل كشور با عالمت مشخص درج خواهد شد. 

 مشخص اسمی قیمت به قانون این موجب به كه است نامی بی یا نام با بهادار اوراق مشاركت، اوراق :2ماده 

 (1) ماده موضوع های طرح اجرای در مشاركت قصد كه گذارانی سرمایه به و شود می منتشر معین مدت برای
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 از حاصل سود در مشاركت، زمان مدت و اسمی قیمت نسبت به اوراق این دارندگان .گردد می واگذار دارند را

خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز  .بود خواهند شریک مربوط طرح اجرای

 باشد.  می

های عمرانی  انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح :3ماده 

شود مجاز خواهد بود.  بینی می ( به میزانی كه در قوانین بودجه ساالنه كل كشور پیش4انتفاعی دولت موضوع ماده)

قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از  الحساب و سود تحقق یافته این تضمین بازپرداخت اصل و سود علی

های خاصی كه توسط سازمان برنامه و بودجه به همین منظور در قوانین بودجه ساالنه كل كشور  محل اعتبارات ردیف

 شود به عمل خواهد آمد.  بینی می پیش

های عمرانی انتفاعی  حمنظور تأمین منابع مالی الزم برای اجرای طر انتشار اوراق مشاركت به تبصره:

ها  های دولتی ویا شهرداری ها شركت دولت مندرج در قوانین بودجه ساالنه كل كشور كه مجری آن

 باشد. باشند، نیز مشمول حكم این ماده می می

های مشمول این قانون به استثنای طرح عمرانی انتفاعی دولت  بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران، طرح :4ماده 

( 4های غیردولتی موضوع ماده ) ها و شركت ها و مؤسسه های دولتی، شهرداری (، را كه توسط شركت8ده )موضوع ما

كه دارای توجیهات كامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارایه تضمین كافی  شود، بررسی نموده و در صورتی ارایه می

 راق مشاركت را به میزان الزم صادر خواهد كرد.توسط مؤسسه و یا شركت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار او

مركزی   های دولتی قبل از ارایه به بانک درخواست انتشار اوراق مشاركت توسط شركت :1تبصره

های مربوطه رسیده  جمهوری اسالمی ایران، باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شركت

 باشد.
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های موضوع این ماده در هر  حداكثر میزان )سقف( اوراق مشاركت قابل انتشار برای طرح :2تبصره

 گردد.  های پولی و مالی كشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعالم می سال با توجه به سیاست

های موضوع این ماده در مورد هر یک  میزان )سقف( اوراق مشاركت قابل انتشار برای طرح :3تبصره

 ها( باشد. ها منهای مجموع بدهی های وی )مجموع دارایی از متقاضیان باید متناسب با خالص دارایی

(، در صورت انتشار اوراق 4های غیردولتی موضوع ماده ) ها و شركت ها و مؤسسه های دولتی، شهرداری شركت :5ماده 

در اوراق مذكور، تعهد و تضمین نمایند. در اند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر  مشاركت مكلف

( رأساً 1صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانک عامل مكلف است از محل تضمین مذكور در ماده )

 اقدام نماید.

 باشد.  شود مجاز می الحساب به ترتیبی كه در اوراق مشاركت قید می پرداخت سود علی تبصره:

توانند طبق این قانون اوراق مشاركت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر كنند.  سهامی عام می های شركت :6ماده 

 نامه اجرایی این قانون خواهد بود.  شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین

مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد  :7ماده 

كنندگان سود  گیرد. پرداخت گونه مالیات دیگری تعلق نمی باشد و به سود اوراق مشاركت و معامالت اوراق مذكور هیچ می

رداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذكور كسر و اند، در هر پ الحساب و قطعی مكلف اوراق مشاركت اعم از علی

شود، واریز و رسید آن را  داری كل تعیین می روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی كه توسط خزانه 41ظرف مدت 

 روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 81ظرف 

( قانون 499كنندگان سود اوراق مشاركت، در صورت تخلف از انجام تكالیف مذكور مشمول مقررات متن ماده ) پرداخت

 ، خواهند بود. 4866های مستقیم مصوب اسفند ماه  مالیات
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پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشاركتی كه قبل از تاریخ اجرای این  تبصره:

 باشد. های منتشركننده اوراق مذكور می ده است با نرخ مقرر در این ماده برعهده دستگاهقانون منتشر ش

( این قانون به سهامی عام 4های مذكور در ماده ) های سهامی خاص وابسته به دستگاه كه شركت در صورتی :8ماده 

 باشند.  خوردار میهای مزبور در خرید سهام از اولویت بر تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشاركت شركت

قانون  413های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده  سود پرداختی به دارندگان اوراق مشاركت جزو هزینه :9ماده 

 گردد.  های مستقیم محسوب می مالیات

های مربوط، در حكم تصرف غیرقانونی در  مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشاركت در غیر اجرای طرح :11ماده 

 وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد. 

های ذیل مواد مذكور شامل اوراق  ( این قانون و تبصره42( و )41(، )9(، )3(، )3(، )5(، )2مقررات مواد ) :11ماده 

 گردد.  اند نیز می مشاركتی كه تا قبل از اجرای آن منتشر شده

های بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمول قانون استخدام نیروهای  كلیه صندوق :12ماده 

های دولتی و  ها، مؤسسات دولتی و شركت خانه مسلح جمهوری اسالمی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و كلیه وزارت

ها مستلزم ذكر نام است و  مورد آن ها و مؤسساتی كه شمول قوانین و مقررات عمومی در وابسته به دولت از جمله شركت

عنوان برای  ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را كه به هر  ها و مؤسسات وابسته به شهرداری شهرداری

نمایند به اوراق مشاركت منتشره از سوی دولت  های مربوط وارد و ثبت می انداز دریافت و یا در حساب بازنشستگی یا پس

ها و ذخایر قانونی خود را كه  های تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپرده چنین كلیه شركت تبدیل كنند. هم

شود به اوراق مزبور تبدیل نمایند. توسط هیئت وزیران تعیین می
4

[1][1] 

                                                           
 7/21/2771براساس مصوبه مورخ  الحاقی - [1][1]1
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از  -26/44/4836مصوب  -انداز كاركنان دولت وجوه موضوع قانون تشكیل حساب پس :1تبصره

 باشد.  ی میشمول حكم این ماده مستثن

نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مركزی جمهوری  آیین :2تبصره

 رسد. ریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه

ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان های سودآور تولیدی،  نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرح آیین :13ماده 

های سهامی عام و  و نحوه انتشار و عرضه اوراق مشاركت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذكور با سهام شركت

چنین نحوه اعمال نظارت براجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه  هم

كزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصویب هیئت و بودجه و بانک مر

 وزیران خواهد رسید. 

اند، گزارشی متضمن میزان و  وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران مكلف :14ماده 

ظر درخصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذكور برای اطالع انواع اوراق مشاركت منتشره طی هر سال را همراه با اظهار ن

های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسالمی ارسال  كمیسیون

 نمایند. 

مجلس شورای  4836ام شهریورماه  شنبه مورخ سی ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یک 48قانون فوق مشتمل بر 

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 2/3/4836اسالمی تصویب و در تاریخ 
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4 
 قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی

 و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  

 قانون اساسی 44های كلی اصل  و اجرای سیاست

 شورای اسالمیمجلس  3/44/4836مصوب 

 

 

 فصل اول: تعاریف 

 شود:   كار برده می : در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به4ماده 

شود كه در آن خریداران و فروشندگان، كاالها و خدمات مشابه یا   ـ بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطالق می4

 كنند.   جانشین نزدیک را مبادله می

 گیرد.  تواند مورد مبادله و استفاده قرار   منقول و یا غیرمنقول كه می : هرشیء ـ كاال2
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 ـ خدمت: محصول غیرملموسی كه استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفكیک نیست. 8

 قیقی باشد. كه دارای شخصیت حقوقی یا ح كند، اعم از آن  ـ بنگاه: واحد اقتصادی كه در تولید كاال یا خدمت فعالیت می1

 شركت: شخص حقوقی كه با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشكیل شده باشد.  5

سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت  6

 مدیره شركت دارد. 

كه دارنده آن قادر به تعیین اكثریت اعضاء هیأت مدیره شركت  برای آنـ سهام كنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز 3

 باشد. 

 4831ایران مصوب  شركت تعاونی: شخص حقوقی است كه با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی 3

آنها  است و اصالحات بعدی كه نسخ نشده 4851مجلس شورای اسالمی و موادی از قانون شركتهای تعاونی مصوب 

 شود.   تشكیل شده باشد. این نوع شركت تعاونی متعارف نیز نامیده می

های مذكور در این  عام است كه با رعایت قانون تجارت و محدودیت عام: نوعی شركت سهامی ـ شركت تعاونی سهامی9

 قانون تشكیل شده باشد. 

ت كه برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی عام اس ـ شركت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی41

%( اعضاء آن باید 31شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشكیل حداقل هفتاد درصد)  تشكیل می

 دهک پائین درآمدی باشند.  از سه

قل برای تولید، خرید و یا فروش كاال یا ـ رقابت: وضعیتی در بازار كه در آن تعدادی تولیدكننده، خریدار و فروشنده مست44

یک از تولیدكنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار  طوری كه هیچ كنند، به  خدمت فعالیت می

 نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد. 
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كننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار  كه سهم یک یا چند بنگاه یا شركت تولید ـ انحصار: وضعیتی در بازار42

به میزانی باشد كه قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با 

 محدودیت مواجه باشد. 

تواند كاال یا خدمت را به قیمتی   كه یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می ـ انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار48

 عرضه كند كه بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. 

ر انحصار یک ـ انحصار قانونی: وضعیتی از بازار كه به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید كاال و یا خدمت خاص د41

 گیرد.   یا چند بنگاه معین قرار می

ـ وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار كه در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای كاال یا خدمت یا 45

 شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد. 

كه براساس آن چند شركت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی  ـ ادغام: اقدامی46

 تشكیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند. 

كه براساس آن یک شركت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید  ـ تجزیه: اقدامی43

 تشكیل دهد. 

كننده: بنگاه یا شركتی كه از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از  كنترل ـ بنگاه یا شركت43

 كند.   طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شركتهای دیگر را در یک بازار كنترل می

ـ مدیران شركت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری كه مسؤولیت 49

صالح قانونی به آنها  ، یا به موجب حكم دادگاه و یا مراجع ذی گیری در شركت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن تصمیم

 واگذار شده باشد. 
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موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمركز و تداول ـ اخالل در رقابت: مواردی كه 21

 ثروت در دست افراد و گروههای خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر كشور شود. 

 

 های دولتی، تعاونی و خصوصی  فصل دوم: قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش

ایران شامل تولید، خرید و یا فروش كاالها و یا خدمات به سه گروه زیر  الیتهای اقتصادی در جمهوری اسالمیفع :2ماده

 شود:   تقسیم می

 فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذكور در گروه دو و سه این ماده.  گروه یک تمامی

اساسی به جز موارد مذكور در گروه سه این  ( قانون11گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذكور درصدراصل چهل و چهارم )

 ماده. 

 های مشمول این گروه عبارتند از:  ـ فعالیتها، مؤسسات و شركت گروه سه

 های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد)فركانس(،  ( شبكه4

 های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،  ( شبكه2

 و امنیتی به تشخیص فرماندهی كل نیروهای مسلح،  ، انتظامی ا ضروری نظامی( تولیدات محرمانه ی8

 های استخراج و تولید نفت خام و گاز،  ( شركت ملی نفت ایران و شركت1

 ( معادن نفت و گاز، 5

ک توسعه صادرات، بان ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک ( بانک مركزی جمهوری اسالمی6

 كشاورزی، بانک مسكن و بانک توسعه تعاون، 

 ( بیمه مركزی و شركت بیمه ایران، 3

 های اصلی انتقال برق،  ( شبكه3
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 ایران،  ( سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی جمهوری اسالمی9

 های بزرگ آبرسانی،  ( سدها و شبكه41

 ( رادیو و تلویزیون، 44

بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت  قهتشخیص، انطباق و طب

( گروه سه، مصوبه هیأت وزیران 8رسد و در مورد بند )  ماه به تصویب هیأت وزیران می و دارایی ظرف شش اموراقتصادی 

 باید به تصویب فرماندهی كل نیروهای مسلح برسد. 

 شود:   شرح زیر تعیین می الیتهای اقتصادی دولت بهقلمرو فع: 3ماده

گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی كه موضوع فعالیت آنها مشمول  الف( مالكیت، سرمایه

ای، تأسیس مؤسسه و یا شركت دولتی،  ( این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه2گروه یک ماده )

 های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.  ت با بخشمشارك

،  الشركه، حقوق مالكانه الشركه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم دولت مكلف است سهم، سهم :1تبصره

، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی كه موضوع  برداری و مدیریت خود را در شركتها حق بهره

، ( این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی2فعالیت آنها جزء گروه یک ماده)

غیردولتی واگذار  های خصوصی، تعاونی و عمومی ایران به بخش اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

 نماید. 

( این 2تداوم مالكیت، مشاركت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده) :2تبصره

و یا  وری اسالمی قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمه

و برای مدت  شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی

 معین مجاز است. 
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تواند  های نوین و صنایع پرخطر، دولت می در مناطق كمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری :3تبصره

ای مانند سازمان گسترش و نوسازی  های توسعه( از طریق سازمان2برای فعالیتهای گروه یک ماده)

گذاری كند. دراین  های غیر دولتی مشتركاً سرمایه %( با بخش19ونه درصد ) صنایع ایران تا سقف چهل

برداری به  موارد دولت مكلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداكثر ظرف سه سال پس از بهره

 بخش غیر دولتی واگذار كند. 

%( از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده 31لف است هشتاددرصد)ب( دولت مك

 غیردولتی واگذار نماید.  های خصوصی، تعاونی و عمومی آهن را به بخش ( این قانون به استثناء راه و راه2)

( این 2دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده ) :1تبصره

قانون با توجه به حفظ حاكمیت دولت، استقالل كشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به 

تر %( ارزش این فعالیتها در بازار بیش21گذاری نماید كه سهم دولت از بیست درصد ) میزانی سرمایه

 نباشد. 

بخشهای  آهن هستند. سهم بهینه  بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه :2تبصره

ای خواهد بود كه به پیشنهاد مشترک  نامه دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین

ی اجراء سیاستهای كلی اصل وترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عال وزارت راه

 ( قانون اساسی خواهد رسید. 11چهل و چهارم)

دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین كاالهای اساسی مانند گندم و : 3تبصره

 سوخت برای مدت معین، تمهیدات الزم را بیندیشد. 

( این قانون منحصراً در اختیار دولت 2) ل گروه سه مادهگذاری، مالكیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمو ج( سرمایه

 است. 
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های غیردولتی درفعالیتهای  خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش :1تبصره

نامه ای كه ظرف  %( دولت طبق آئین411) ( این قانون به شرط حفظ مالكیت صددرصد 2گروه سه ماده)

ربط به تصویب  اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی وزارت امورماه به پیشنهاد  مدت شش

 رسد، مجاز است.  هیأت وزیران می

و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط  ، انتظامی  نامه مربوط به كاالها و خدمات نظامی آئین

 به فرماندهی كل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب

های سالمت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و  فعالیتهای حوزه: 2تبصره

هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در 

سال از ابالغ این قانون به تصویب مجلس  مدت یکای خواهد بود كه ظرف  ها مطابق الیحه این حوزه

 رسد.  شورای اسالمی می

 شود :  قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می: 4ماده

( این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی 2گذاری، مالكیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک ماده ) الف( سرمایه

 است. 

( این قانون مجاز 8( بند)الف( ماده )8( و)2های) ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره تبصره:

 است. 

های خصوصی، تعاونی و  ( این قانون برای بخش2گذاری، مالكیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده ) ب( سرمایه

 غیردولتی مجاز است.  مؤسسات عمومی

( این قانون با رعایت 2غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده ) نی و عمومیج( فعالیت بخشهای خصوصی و تعاو

 ( این قانون مجاز است.  8ماده )« ج»( بند 4تبصره)
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بانكهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی كه قبل و بعد از تصویب این قانون : 5ماده

  عام و تعاونی  سهامی  شود صرفاً در قالب شركتهای  ای دولتی كه سهام آنها واگذار میشوند و بانكه  تأسیس شده یا می

عام    سهامی  طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شركت عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به   سهامی

( و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص %41) درصد  غیردولتی ده عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی   یا تعاونی سهامی

های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذكور  شود. معامالت بیش از سقف %( تعیین می5حقوقی پنج درصد )

األثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حكم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها  باطل و ملغی

ازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایـش قهری سـقف ملزم به فروش م

 های مجاز این ماده كاهش یابد.  ماه به سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه

اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر،  :1تبصره

تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند كه   دان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراًفرزن

 نتوانند مشتركاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین كنند. 

رسد، اقدامات   دولت مكلف است با پیشنهاد بانک مركزی كه به تأیید شورای پول و اعتبار می: 2تبصره

نونی الزم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به قا

 انجام رساند. 

سال از تاریخ تصویب این  بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک: 3تبصره

 قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. 

ای كه منحصراً به امر  الحسنه های قرض و صندوق الحسنه  ضهای اعتباری قر تعاونی :4تبصره

 باشند.   پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می  الحسنه می قرض
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و اصالحات بعدی آن و  4866مصوب  ( قانون محاسبات عمومی5غیردولتی موضوع ماده) مؤسسات عمومی: 6ماده

%( سهم بازار هر كاال 11ا حق مالكیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد )شركتهای تابعه و وابسته آنه

 و یا خدمت را دارند. 

های دولت به این مؤسسات، نهادها و شركتها از طریق واگذاری سهام موضوع  تأدیه بدهی :1تبصره

 های مقرر در این قانون مجاز است.  این قانون تنها با رعایت سقف

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حُسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت كند و  :2تبصره

( 11عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم ) در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای 

 جهت اتخاذ تصمیم اعالم نماید. 

های غیردولتی در  اری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخشگذ به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه: 7ماده

شهر، شهرداریها و مجامع و  ( این قانون، شوراهای اسالمی36قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده)

ذاری و كسب گ ها و مجوزهای سرمایه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا كلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه اتحادیه

سازی فعالیتهای اقتصادی حداكثر  وكار با رویكرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف 

ای اصالح، تهیه و تدوین شود كه پاسخ متقاضی حداكثر ظرف ده روز از  ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه

ربط موظف است  داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی ربط كتباً تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی

فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را كتباً به متقاضی اعالم و پس از دریافت مدارک كامل 

پروانه، مجوز یا ماه نسبت به انجام كار، صدور  و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعالم شده، حداكثر ظرف یک

الذكر قادر به  ماه فوق عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یک

 ماه دیگر فرصت خواهد یافت.  بار و حداكثر یک گذاری استان برای یک انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه
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ربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب  ودن پاسخ، مرجع ذیدر صورت منفی ب :1تبصره

 به متقاضی اعالم نماید. 

ربط در پایان مدت اعالم شده به تعهد خود  در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی: 2تبصره

 عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض

 گذاری استان قابل طرح است.  متقاضی در ستاد سرمایه

ریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد  گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ستاد سرمایه

ن زیست هر استا كشاورزی، كاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات كل تعاون و حفاظت محیط

شود. این ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات   تشكیل می

ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی  دستگاههای ذی

گونه  نماید. چنانچه هیأت، تخلف این  ربط معرفی می ات اداری ذیكند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلف را صادر می

( قانون رسیدگی به تخلفات اداری )مصوب 9به بعد ماده)« د» افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای

ریت مطلق ( محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اكث3/9/4832

 حاضرین معتبر است. 

در مواردی كه طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشكل از 

و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره   الذكر به ریاست وزیر امور اقتصادی ربط فوق معاونین دستگاههای ذی

 . رسیدگی خواهد شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همكاری  :3تبصره

گذاری در كلیه  برداری یا نظایر آن كتاب راهنمای سرمایه كلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه كاری یا بهره

بار با رویكرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر  فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک
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ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این كتاب راهنما تنها مستند تعیین تكالیف متقاضیان 

ایطی بیشتر گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شر سرمایه

 از موارد مصرح در آن را مطالبه كند. 

زدایی و تسهیل شرایط صدور  رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات :4تبصره

فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مكلف است برای مواردی كه تحقق این اهداف   مجوزها و پروانه

 رد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید. محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مو

كنند، موظفند هر شش   كلیه مراجعی كه به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می: 5تبصره

بار اطالعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها  ماه یک

 اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطالع عموم منتشر نمایند.  به مجوز یا پروانه نیاز دارد در

 ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  ودارایی ظرف مدت سه نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی آئین

شود، عیناً و با  قانون مقرر  ( این2هر امتیازی كه برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ): 8ماده

 غیردولتی باید درنظر گرفته شود.  اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی

دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون كلیه امتیازات موجود موضوع این  تبصره:

 ماده را لغو كند یا تعمیم دهد. 

 

 سیاستهای توسعه بخش تعاون  فصل سوم:

، دولت 4898%( تا پایان سال 25)  درصد و پنج  منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بیست   به: 9ماده

 موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: 
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ریزی كشور،  و برنامه كشاورزی، سازمان مدیریت الف( سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاری وزارت جهاد

مركزی جمهوری  تعاون  ایران و اطاق  و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مركزی جمهوری اسالمی وزارت اموراقتصادی

%( و مسؤولیت هر یک از دستگاهها 25وپنج درصد ) ایران كه در آن مجموعه راهكارهای نیل به سهم بیست اسالمی

های ساالنه قرار  شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه  وزیران تقدیم می به هیأتتعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب 

 گیرد. 

كند، این حمایت برای   جز مالیاتها ارائه می ب( در كلیه مواردی كه دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را به

 %( بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود. 21درصد ) تعاونیها بیست

 تعاونی انجام خواهد گرفت:   های زیر در شركتهای این ماده، حمایت« ب» وه بر حمایت موضوع بند ج( عال

كه اعضاء آن   الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شركتهای تعاونی ـ كمک بالعوض و پرداخت تسهیالت قرض4

 در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند. 

 %(. 21میزان بیست درصد )  بیمه سهم كارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به تخفیف حق ـ2

 صورت رایگان.  وری، آموزش كارآفرینی، مهارت، كارآموزی، به ـ ارائه مشاوره، كمک به ارتقاء بهره8

 اندازی شركت تعاونی.  گذاری اولیه برای راه های سرمایه ـ پرداخت یارانه سود تسهیالت بانكی و سایر هزینه1

 سازی اراضی.  اندازی بانک اطالعاتی، تملک و آماده كمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه 5

های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه  عام و تعاونی  د كمک به تشكیل شركتهای تعاونی سهامی

 تعاونی تخصصی. 

 هـ( حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون. 

ارزی توسط دولت برای  و تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره

 ای بخش تعاون.  تأمین منابع سرمایه



 

41 
 

ایت قوانین و مقررات بانكی با پیشنهاد اساسنامه این بانک حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رع

رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع  مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می

 بانک مذكور خواهد بود.  عمومی

صندوق تعـاون پس از تأسـیس بانک توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت  :1تبصره

 شود.   ذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل میگ سرمایه

 شود.   شعب صندوق با كلیه امكانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می

دارایی، رئیس  و  اقتصادی  مابین صندوق و بانک توسط كارگروهی متشكل از وزیر تعاون، وزیر امور حساب فی تسویه

 گردد.   ماه پس از واگذاری شعب انجام می ریزی كشور ظرف حداكثر سه یت و برنامهسازمان مدیر

های دولت به  سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از كمک :2تبصره

 شود.   بخش تعاون صرف می

حمایتهای مذكور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل  :3تبصره

 روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود. 

ی گیری و توانمند ساز شكل» ز( منـابع الزم برای اجراء این ماده در بودجه ساالنه در ردیف مستقلی تحت عنوان 

 منظور خواهد شد. « ها تعاونی

ح( وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه 

ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به  ایران ظرف شش بخش، با همكاری اطاق تعاون مركزی جمهوری اسالمی

 اكم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید. بازنگری در قوانین و مقررات ح

ونه درصد  های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف چهل كلیه شركتها و اتحادیه: 11ماده

ی كرسیهای هیأت مدیره به همین %( كل آراء و تصد85وپنج ) %( سهـام خود را با امكان اعمال رأی حداكثر تا سی19)
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نسبت به شرط عدم نقض حاكمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو كه در اساسنامه 

معین خواهد شد به اشخاص حقیـقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات 

 رجی باشد. گذاری خا حاكم بر سرمایه

( قانون 62( و )64های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد ) همچنین شركتهای تعاونی مجازند نسبت به تشكیل اتحادیه

( قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری 18ماده )« 2»و بدون رعایت تبصره  4851شركتهای تعاونی مصوب سال 

 اقدام نمایند.  4831 ایران مصوب اسالمی

های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معامالت آنها  ی انواع اتحادیهدر مجمع عموم

 گردد.   با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می

 ( قانون تجارت خواهد بود. 429های تعاونی مشمول ماده ) معامالت مدیران شركتهای تعاونی و اتحادیه

و اصالحات بعدی آن  4866( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 415به ماده )« 6»متن زیر به عنوان تبصره  :11ماده

 گردد:   الحاق می

های تعاونی متعارف و شركتهای تعاونی  درآمد مشمول مالیات ابرازی شركتها و اتحادیه 6تبصره

 باشد.   ده میتخفیف از نرخ موضوع این ما %(25عام مشمول بیست وپنج درصد) سهامی

عام با رعایت شرایط  های سهامی وزارت تعاون موظف است تمهیدات الزم را به منظور تشكیل و توسعه تعاونی: 12ماده

 زیر معمول داشته و بر حُسن اجراء آن نظارت نماید: 

صد سرمایه ـ حداكثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم در4

 شركت تجاوز كند. 
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عام باشند  فراگیرملی یا تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شركت تعاونی ـ اشخاص حقوقی سهامدار شركت تعاونی سهامی2

%( سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و 41درصد ) حداكثر حق مالكیت ده

 %( از سهام را دارند. 5كیت پنج درصد )غیرمستقیم خود حداكثر حق مال

ونه  یافته تا چهل ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق كمتر توسعه8

%( فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشاركت با تعاونی از منابع 21درصد) %( و در سایر مناطق تا بیست19درصد )

%( مجاز به 19) درصد ونه %( و جمعاً تا چهل21د هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد)داخلی خو

 مشاركت هستند. 

غیردولتی و شركتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان  در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی

 %( بیشتر گردد. 19درصد ) ونه های هیأت مدیره نباید از چهل سهام و چه در كرسی

ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی كه تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غیرسهامدار 1

 شركت در خرید این سهام تقدم دارند. 

بندی برگزار خواهد شد.   عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوک در تعاونی سهامی مجامع عمومی 5

حضور یابند. برای  هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب كنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی

تعاون و وزارت امور  شود كه مشتركاً توسط وزارت  ای تعیین می نامه در آئینبندی  رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک

 رسد.   اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می

كلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعایت سقف مالكیت سهام  6

خیص هیأت مدیره است كه نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز كند. هر توافقی بر خالف حكم مقرر در اساسنامه به تش

 این بند باطل و بالاثر خواهد بود. 

 های تعاون درآیند.  توانند به عضویت اطاق  عام می ـ شركتهای تعاونی سهامی3
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 فصل چهارم: ساماندهی شركت های دولتی 

وری و اداره مطلوب  استفاده مطلوب از شركتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره منظور ساماندهی و به : 13ماده

 مانند دولت مكلف است:   ( این قانون در بخش دولتی باقی می8شركتهایی كه با رعایت ماده )

ایی و گذاری و اعمال وظایف حاكمیتی را كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دار الف( كلیه امور مربوط به سیاست

ها و  شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شركتهای دولتی منفک و به وزارتخانه  تصویب دولت تعیین می

 ربط محول كند.  مؤسسات دولتی تخصصی ذی

تبدیل وضعیت كاركنان شركتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مكتسبه در قالب  تبصره:

 ب هیأت وزیران خواهد رسید. ای خواهد بود كه به تصوی نامه آئین

ها صرفاً  شوند به استثنای بانكها و بیمه  مانند و یا براساس این قانون دولتی تشكیل می  ب( شركتهایی كه دولتی باقی می

 در دو قالب فعالیت خواهند كرد: 

 هور است. جم ( شركت مادرتخصصی یا اصلی كه سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس4

( شركتهای عملیاتی یا فرعی كه سهامداران آنها شركتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شركت جدید یا 2

ای كه قانون برای آنها تعیین كرده  تملک شركتهای دیگر توسط این شركتها به شرطی مجاز است كه اوالً در محدوده

 یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.  %( سهام شركتهای تأسیس411باشد و ثانیاً صددرصد )

گذاری هر شركت دولتی در سایر شركتهای دولتی فقط در صورتی مجاز  مشاركت و سرمایه :1تبصره

گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن  پذیر با فعالیت شركت سرمایه است كه موضوع فعالیت شركت سرمایه

گذاری آنها  ها و شركتهای سرمایه را صادر كند. این حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباری، بیمه

 شود.   نمی
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میزان و چگونگی مالكیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانكهای تجاری و تخصصی : 2تبصره

دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت 

كی به متقاضیان ای باشد كه در اختصاص منابع بان گذاری بانكها در بنگاههای دیگر نباید به گونه سرمایه

 تسهیالت، خللی ایجاد نماید. 

افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک  :3تبصره

وزیران مجاز است.  كشور و تصویب هیأت ریزی  مدیریت و برنامه و دارایی و سازمان  وزارت اموراقتصادی 

 شمول این حكم مستثنی هستند. های دولتی از  بانكها و بیمه

دولت مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید كه تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و  :4تبصره

گیرند به تصویب مراجع   وابسته به دولت كه بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می

 صالح برسد.  ذی

های آن  های مغایر با موضوع این ماده و تبصره العمل تورها و دس نامه دولت موظف است آئین: 5تبصره

 االثر اعالم نماید.  را ملغی

ها خاتمه  كلیه واگذاری 4898عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد كه حداكثر تا پایان سال : 14ماده

 یابد. 

ای را به صورت سازمانهای  های صنفی حرفههای تأسیس انجمن ماه زمینه است حداكثر ظرف شش دولت موظف: 15ماده

و  ای و توسعه علمی حرفه ای، اصول اخالق مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه

نمایند. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصالح ضوابط و مقررات از این  های مرتبط فعالیت می تكنولوژی در رشته

 نظر مشورتی اخذ نمایند. ها  انجمن
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منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت  به: 16ماده

در برابر بیكاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را  واگذاری مكلف است كلیه كاركنان هر شركت را پیش از واگذاری،

 انجام دهد: 

كه برای  26/41/4835( قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 41( و )9شستگی پیش از موعد براساس مواد )ـ بازن4

 گردد.   تمدید می 4898این بنگاهها تا پایان سال 

 ـ بازخرید بر اساس توافق. 2

را در شرایط  ـ پس از اقدامات فوق، تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط8

 واگذاری بگنجاند كه مدیران شركتهای واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خویش را ندارند. 

ـ برای خریداران شركتهایی كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا 1

 اید. غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعالم نم

كارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به كمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای  آموزش و به 5

 وغیرمالی.  مالی

اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود كه به  :1تبصره

( قانون 11پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم )

 اساسی خواهد رسید. 

مالی، برنامه كتبی خود را برای خریداران مكلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیر: 2تبصره

 حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی كاركنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه كنند. 

 

 فصل پنجم: فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی 
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ه ماه از تصویب این قانون كلی ( این قانون مكلفند ظرف شش36كلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده): 17ماده

( این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شركت، 2( ماده)2( و )4های ) بنگاههای دولتی مشمول گروه

بندی  آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف كننده نسبت به محصول تولیدی شركت طبقه فن

( این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه 8ماده)« 4»صره نموده و فهرست شركتها و حقوق و داراییهای مصرح در تب

تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، كلیه اطالعات و مدارک الزم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی 

 شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند. 

های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری  است اطالعات و مدارک و صورتالف( وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف 

 را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید. 

ب( وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است در صورت تقاضای خریدار، اطالعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده 

 نها قرار دهد. را در اختیار آ

سازی مكلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و  ج( سازمان خصوصی

 بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.  فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذكور در این قانون با زمان

نگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا بندی ب نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه آئین

 ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  و دارایی حداكثر ظرف مدت سه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی 

تخلف از احكام این ماده و یا ارائه اطالعات ناقص یا نادرست یا كتمان اطالعات مشمول  :1تبصره

 ( این قانون است. 35ه )حكم ماد

مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی كه اقدام به كتمان وقایع مالی یا  اعضاء هیأت :2تبصره

های مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به  انتشار گزارش

 ( این قانون محكوم خواهند شد. 35( و )32مجازاتهای مقرر در مواد )
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سازی مكلف است خسارات ناشی از كتمان وقایع مالی و یا انتشار  سازمان خصوصی :3تبصره

 ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.  های مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذی گزارش

جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری : 18ماده

 شود:   نجام میاقدامات زیر ا

 شود.   و دارایی منتقل می  ـ كلیه حقوق مرتبط با اعمال مالكیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی4

ـ از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و 2

 محسوب و قابل پیگرد قانونی است. دارایی در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی 

شود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی)صرفاً  می ـ به هیأت واگذاری اجازه داده 8

سال و قابل تمدید تا دوسال( در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شركتها، اصالحات  در مدت یک

 نجام دهد. در دوره زمانی مذكور این شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهای دولتی نیستند. الزم را ا

ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است كلیه شرایط الزم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای 1

 ( این قانون فراهم نماید. 21ماده )« الف» مشمول بند 

انون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصـدیهای اقتصادی و زیربنایی در اجراء این ق 5

شوند و به نحو   شوند و یا در قالب غیرشركتی اداره می دولتی قابل واگذاری را كه به صورت شركت مستقل اداره نمی

بدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا ت موجود قابل واگذاری نمی

( این قانون اقدام 8ماده )« الف» بند« 8»و « 2»های  واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره

 معتبر است.  4892نماید. این حكم تا پایان سال 

تواند از خدمات حقوقی و فنی   وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می تبصره:

 اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده كند. 
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هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از كلیه روشهای ممكن برای واگذاری  :19ماده 

ذاری اموال( و واگذاری مدیریت )اجاره، بنگاهها و مالكیت )اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگ

 و پیمان مدیریت(، تجزیه، واگذاری، انحالل و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید:  پیمانكاری عمومی 

 دهد.   الف( واگذاری: در مواردی كه شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می

ساختاری: در مواردی كه مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصالحات ساختاری بنگاه ب( بازسازی 

كند، بنگاه را حداكثر   شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی كه هیأت واگذاری مشخص می  واگذاری می قابل

 موارد خاص قابل تمدید است. ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در 

تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به   همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری می

برداری از شركت مورد  های غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره بخش

 از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام كند.  الحیت فنی و علمیاجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی ص

( این قانون موجب انتقال موقعیت 4) ( ماده42ج( تجزیه: در مواردی كه واگذاری شركت دولتی در چهارچوب بند )

بنگاه قابل تواند در جهت كاهش سهم بازار   واگذاری می  شود، هیأت  های غیردولتی می انحصاری شركت دولتی به بخش

وری آن، نسبت به تفكیک و تجزیه شركت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حكم به واگذاری  واگذاری و یا افزایش بهره

 شركت دهد. 

تواند چند شركت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی   د( ادغام: دولت می

 ن اقدام نماید. اجازه دهد نسبت به واگذاری آ

تواند سهام چند شركت قابل واگذاری )تحصیل شونده( را بدون محو شخصیت حقوقی هركدام به  ه( تحصیل : دولت می

یک شركت قابل واگذاری دیگر )تحصیل كننده( منتقل كرده و سپس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت 

 د. به واگذاری شركت تحصیل كننده اقدام نمای



 

50 
 

و( انحالل: در مواردی كه بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهی، واگذاری شركت 

ممكن نگردد، یا ارزش خالص داراییهای شركت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحالل آن مناسب تشخیص داده شود، 

 . تواند رأی به انحالل شركت دهد  هیأت واگذاری می

تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض   ز( هبـه یا صلح غیرمعوض : در چهـارچوب مجوزهای قانونی، دولت می 

غیردولتی  ( این قانون كه غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی 2شركتهای دولتی موضوع گروه دو ماده)

نامه اجرائی  گیری نماید. آئین سسه مذكور باشد، تصمیمكه شركت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤ مشروط بر این

ماه به  ریزی كشور تهیه وظرف شش مدیریت و برنامه این ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان

 رسد.   تصویب هیأت وزیران می

شمول واگذاری در الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههای م نقل و انتقال سهام، سهم :1تبصره

فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحالل تا زمانی كه بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت 

شوند یا بین دستگاههای  وانتقال معاف است. بنگاههایی كه در اجراء این قانون واگذار می مالیات نقل

و انتقال معاف هستند. همچنین  مول مالیات نقل یابند تا زمان واگذاری نیز از ش  وانتقال می اجرائی نقل

و انتقال  انتقال سهام به شركتهای تأمین سرمایه كه ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل 

 معاف است. 

پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده كه : 2تبصره

 واگذاری باشد بر عهده دولت است. متعلق به دوره پیش از 

 ( این قانون به شرح زیر خواهد بود: 8تمام شركتهای قابل واگذاری مشمول ماده ) ح( نحوه واگذاری طرحهای نیمه

 ـ واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده، 4
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گذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی تمام به عنوان سهم دولتی، و وا ـ مشاركت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه2

 برداری آن،  ظرف سه سال بعد از بهره

 برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی،  ـ واگذاری حق بهره8

 های طرح،  برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تكمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه ـ واگذاری حق بهره1

، اجتماعی و سیاسی دارد از  توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومیطرحهایی كه  تبصره:

 شركتهای قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

 گیرد:   بند)الف( و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح : 21ماده

 سهام در بورسهای داخلی یا خارجی،  ( فروش بنگاه از طریق عرضه عمومیالف

 در بازارهای داخلی و یا خارجی،  ب( فروش بنگاه یا سهام بلوكی از طریق مزایده عمومی

 ج( فروش بنگاه یا سهام بلوكی از طریق مذاكره، 

گذاری   مجوزعرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه :1تبصره

واگذاری  به پیشنهاد هیأت 4/9/4831ایران مصوب  خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی

 شود.   ( قانون اساسی صادر می11چهل و چهارم) توسط شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل 

در مواردی كه پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از  :2هتبصر

طریق مذاكره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاكره به غیر از 

كه  های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شركتهای مشاور و دانش پایه واگذاری به تعاونی

دارای داراییهای فیزیكی و مالی محدودی بوده و ارزش شركت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز 

عام كه در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از  شركتهای سهامی
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خصصین بر مدیران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و مت

 عهده هیأت واگذاری است. 

%( از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و 5فروش اقساطی حداكثر پنج درصد ) :3تبصره

%( به سایر مدیران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز 5كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد )

 شود.   هیأت واگذاری تعیین می است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط

» وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی كه با روشهای  :4تبصره

شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یكسان، بخش تعاونی در اولویت  این ماده واگذار می« ج» و « ب

 خرید قرار گیرد. 

 4831گذاری خارجی مصوب  ده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهدر كلیه موارد این ما :5تبصره

 است.  الزامی

بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای  گذاری و زمان قیمت: 21ماده

 زیر خواهد بود: 

گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته  سهام، قیمت الف( در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی

سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام كنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب 

سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در  مورد پس از انجام مطالعات كارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی

 است.  الزامی 9/4831/ 4ایران مصوب اسالمی  سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری  عرضه عمومی 

االجاره و  ب( در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مال

الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط الزم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب  حق

 سازی و تصویب هیأت واگذاری باشد.  قانون مناقصات و معامالت دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی
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مجلس  4838ات مصوب ای در چهارچوب قانون مناقص ای و دو مرحله مـزایده یـک مرحله تبصره:

قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احكام این قانون، قوانین و مقررات  شورای اسالمی

 ناظر بر معامالت دولتی مجری است. 

گذاری جهت تعهد  تواند از خدمات بانكها و شركتهای تأمین سرمایه و سرمایه  سازی می سازمان خصوصی: 22ماده

توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد   گونه مؤسسات می ا تعهد خرید سهام استفاده نماید. ایننویسی ی پذیره

 نویسی كه به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.  پذیره

ادی و دارایی ماه از تـصویب این قـانون به تصویب وزیر اموراقتص دسـتورالعمل اجرائی این مـاده حـداكثر ظرف مدت سـه

 رسد.  می

الزحمه بانكها، مؤسسات اعتباری و  شود، حق  سازی اجازه داده می به سازمان خصوصی تبصره:

نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده  شركتهای تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، كه تعهد پذیره

الزحمه مزبور در  حقگیرند به صورت درصدی از ارزش كل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت   می

 دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد. 

سازی مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و كنترلی بنگاهها،  سازمان خصوصی: 23ماده

 بالفاصله با انتشار اطالعیه ای در روزنامه كثیراالنتشار موارد زیر را اعالم كند: 

 خالصه اطالعات مالی و مدیریتی آن، نام بنگاه و 

 خالصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده، 

 اند،  ای داده سازی، خدمات مشاوره نام مشاور یا مشاورانی كه در فرایند معامله به سازمان خصوصی

 نام و نشانی خریدار، 

 ردیده است، نام شركت تأمین سرمایه كه پذیره نویسی سهام را متعهد گ
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 اند،  گذاری بنگاه را انجام داده دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی كه قیمت نام كارشناس رسمی

وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است گزارش فعالیتهای واگذاری ساالنه طـبق این قانون  تبصره:

 اند. برس را، تا پایان اردیبـهشت ماه سال بعـد به اطالع مجلس شورای اسالمی 

وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از كاركنان این وزارتخانه كه در امر واگذاری : 24ماده

( قانون اساسی، وزراء، مشاوران، 11دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل)

گیرد )حسب مورد(،  ام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار میمعاونان و مدیران دستگاههایی كه سه

های فنی و تخصصی  سازی و اعضاء شركتهای مشاور و كمیته اعضاء هیأت عامل، رئیس و كاركنان سازمان خصوصی

حق تقدم ناشی از سهام و الشركه،  طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم اندركار واگذاری حق ندارند به دست

 برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.  الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره سهم

گیرد، باطل است و   هایی كه بر خالف حكم این ماده صورت می كلیه معامالت و واگذاری :1تبصره

را مجدداً به مالكیت دولت  دادگاه رسیدگی كننده مكلف است كلیه موارد معامله شده یا واگذار شده

 برگرداند. 

حكم این ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله : 2تبصره

 یابد.   و اصالحات بعدی آن تسری می 4883كاركنان دولت مصوب 

ورد شرایطی نظیر سازی قبل از واگذاری سهام كنترلی شركتهای دولتی، حسب م سازمان خصوصی: 25ماده

وری شركت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و  گذاری جدید در همان شركت، ارتقاءكارایی و بهره سرمایه

نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد   افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می

واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را كاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در سازی هیأت  سازمان خصوصی

 اصل قیمت تخفیف دهد. 
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انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این 

رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی  شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود كه با

 سازی ظرف سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید. 

االختیار خود در اعمال  عنوان نماینده تام سازی را به تواند رئیس سازمان خصوصی  وزیر امور اقتصادی و دارایی می: 26ماده

 تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین كند. 

اقتصادی و دارایی تدوین و به  سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اساسنامه سازمان خصوصی :27ماده

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

های سازمانی  سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست سازمان خصوصی :1تبصره

 مصوب، كارمند استخدام نماید. 

سازی كارشناسان خود را به آن  دستگاههای اجرائی مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی: 2تبصره

 سازمان مأمور یا منتقل نمایند. 

سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی كارشناسان، اشخاص حقیقی و  سازمان خصوصی: 3تبصره

 حقوقی دولتی ویا غیردولتی به شكل ساعتی و كار معین استفاده كند. 

دولت مجاز است برای آموزشهای كوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش كاركنان  :4بصرهت

سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید. اعتبارات این ردیف 

 ای كه به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل نامه طبق آئین

 شود.   ( قانون اساسی خواهد رسید هزینه می11چهل و چهارم )

( قانون اساسی به 11منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم ): 28ماده

 شرح زیر است: 
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حداقل ده میلیارد  ایران مكلفند ساالنه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مركزی جمهوری اسالمی4

های غیردولتی از خارج از كشور فراهم  گذاریهای بخش ( دالر خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه41011101110111)

 نمایند. 

ـ دولت مكلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید كه از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مركزی جمهوری 2

%( از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص 11چهل درصد )ایران و بانكهای عامل  اسالمی

دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. 

رزی در آن سال كمتر %( برداشت از حساب ذخیره ا11درصد) درهرصورت سهم بخش غیردولتی درهرسال نباید از چهل

 باشد. 

منظور افزایش سهم  شود به  ایران اجازه داده می ـ به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مركزی جمهوری اسالمی8

ایران را  تسهیالت ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مركزی جمهوری اسالمی

ی عامل جهت باز كردن خط اعتباری ارزی توسط بانكهای عامل و بانكهای خارجی و پرداخت عنوان سپرده در بانكها به

 تسهیالت بیشتر منظور نماید. 

های موضوع این قانون از جمله شركتهای  باتوجه به بند)د( سیاستهای كلی، وجوه حاصل از واگذاری: 29ماده

 شود:   ور واریز و در موارد زیر مصرف میداری كل كش مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه

 های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،  ـ ایجاد خوداتكائی برای خانواده4

منظور فقرزدایی، شامل  های فراگیر ملی به %( از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی81ـ اختصاص سی درصد )2

 ( این قانون، 81تخفیفهای موضوع ماده)

 یافته،  جاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق كمتر توسعهـ ای8
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ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت  ـ اعطاء تسهیالت )وجوه اداره شده( برای تقویت تعاونی1

ته و تقویت منابع یاف های غیردولتی در توسعه مناطق كمتر توسعه گذاری بخش بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه

 بانک توسعه تعاون، 

منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر  %( به19های غیردولتی تا سقف چهل و نه ) مشاركت شركتهای دولتی با بخش 5

 یافته،  توسعه

 تمام شركتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،  تكمیل طرحهای نیمه 6

 ی نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر، ها ـ ایفاء وظایف حاكمیتی دولت در حوزه3

 سازی بنگاهها جهت واگذاری.  بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده 3

 اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه ساالنه در جدولی واحد درج خواهد شد.  :1تبصره

توسط وزارت امور اقتصادی ماه از تصویب این قانون  نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه آئین: 2تبصره

ریزی كشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت  و دارایی با همكاری سازمان مدیریت و برنامه

 رسد.   وزیران می

 گردد.   ایران تنفیذ می ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی21( تا )21مواد ): 31ماده

ماه از تصویب این  ( قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سه21مل اجرائی موضوع ماده )دستورالع :1تبصره

 قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید. 

( قانون 483( و یكصد و سی و هشتم)35مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم) :2تبصره

گردد. در صورت اعالم  ی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال میاساسی جمهوری اسالم

مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود 

 اقدام كند. 
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ردد و آن دسته گ  ربط قطع می كاركنان بنگاههای دولتی واگذارشده با دستگاههای اجرائی ذی ارتباط استخدامی : 31ماده

های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و  از كاركنان بنگاههای دولتی كه از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق

ربط در اجراء سیاستهای فروش  مؤسسات و شركتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی ذی

رت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه توانند در صو  گردد، می  سهام، قطع می

 مقرر به تفكیک سهم بیمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

كلیه قوانین و مقررات مربوط به كسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور تبصره: 

( قانون تأمین 51( و )19مه و أخذ جرائم ناشی از دیركرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد )دریافت حق بی

 های فوق مجری خواهد بود. نسبت به افراد و صندوق 4851اجتماعی مصوب 

قانون و قانون بازار اوراق بهادار  قوه قضائیه مكلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این : 32ماده 

شعب خاصی را تعیین كند. این شعب منحصراً به دعاوی و شكایات مربوط به ـ  4/9/4831ایران مصوب  جمهوری اسالمی

 نماید.  این دو قانون رسیدگی می

ف است الیحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداكثر ظرف قوه قضائیه مكل تبصره:

 ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید. مدت شش

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مكلف به انطباق نظام های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین  : 33ماده 

نامه اجرائی این ماده شامل زمان بندی  باشد. آئین اعمال تدریجی و قانونمند آن در كلیه بنگاههای اقتصادی میالمللی و 

اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران 

 خواهد رسید. 

 

 فصل ششم: توزیع سهام عدالت
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منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد  به  گسترش مالكیت عمومی ر اجراء سیاستد : 34ماده 

( این قانون را با ضوابط ذیل به 2%( مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده )11)

 اتباع ایرانی مقیم داخل كشور واگذار نماید:

%( تخفیف در قیمت سهام واگذاری 51درصد) دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاهالف در مورد دو  

 با دوره تقسیط ده ساله.

 سال حسب مورد داده خواهد شد. در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده ب ـ 

 گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. مبناء قیمت : 1تبصره 

های بالعوض به اقشار كم  این ماده به حساب كمک« الف»های مذكور در بند  تخفیف : 2تبصره 

 شود.  درآمد منظور می

وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر  : 3تبصره 

ول این ماده را با ربط حداكثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشم نهادهای ذی

 و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشموالن را فراهم نماید. سازوكارهای علمی

( این قانون در قالب شركتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و 81ماده)« ب»و« الف»مشمولین بندهای  : 35ماده 

كنند.   تجارت فعالیت می تشكیل وبراساس قانون  سهامی گذاری استانی به صورت شركتهای ازتركیب آنها شركتهای سرمایه

 های الزم را انجام دهد. است جهت پذیرفته شدن شركتهای مذكور دربورس اوراق بهادار كمک دولت موظف 

( از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین 81سازی موظف است سهام موضوع ماده) سازمان خصوصی :36ماده 

گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء  اری استانی تقسیم كند. سهم هر یک از شركتهای سرمایهگذ شركتهای سرمایه

 های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد. تعاونی
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گذاری استانی از مالیات  سازی به شركتهای سرمایه نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی :1تبصره 

 معاف است.

گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان  ركتهای سرمایهافزایش سرمایه در ش :2تبصره 

سازی، همچنین افزایش سرمایه در شركتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی  خصوصی

 گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است. شركتهای سرمایه

اری استانی قبل از ورود این شركتها به بورس به میزانی كه گذ فروش سهام واگذار شده به شركتهای سرمایه : 37ماده 

اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام 

 شود.  واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می

ای واگذار نماید كه موجبات افزایش یا تداوم مالكیت و  ونه( را به گ81دولت مكلف است سهام موضوع ماده ) : 38ماده 

( 36مدیریت دولت در شركتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

با پیشنهاد  نامه اجرائی این فصل گذاری استانی نخواهند بود. آئین این قانون مجاز به أخذ وكالت از شركتهای سرمایه

ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از  ذی مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همكاری نهادهای 

( قانون اساسی جمهوری 11تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم )

 ایران خواهد رسید. اسالمی

( قانون 483(و یكصد و سی و هشتم)35ن شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم)مصوبات ای تبصره:

گردد. در صورت اعالم  اساسی جمهوری اسالمی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال می

مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود 

 اقدام كند.
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 هیأت واگذاری و وظایف آن فصل هفتم:

اقتصادی و دارایی متشكل از  منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور به : 39ماده

 گردد:   اعضاء زیر تشكیل می

 وزیر امور اقتصادی و دارایی،  -4 

 وزیر دادگستری،  -2 

 ریزی كشور بدون حق رأی،  رئیس سازمان مدیریت و برنامه -8 

 ربط بدون حق رأی،  ذی وزیر وزارتخانه  -1 

 . عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسالمی دو نفر از نمایندگان مجلس به -5 

 كند.  دارایی ابالغ می اقتصادی و سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذكور را وزیر امور دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی

 وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است:: 41ماده 

 الف :

 های كلی واگذاری و تعیین تكلیف بنگاههای مشمول واگذاری،  مشی ها و خط اجراء برنامه 4

 نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،  تهیه آئین 2

 های مذكور در همین چهارچوب،  گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه های قیمت مه شیوهنا تهیه آئین 8

 تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،  1

یانت نیروی انسانی تهیه ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و ص 5

 شاغل، 

 ،  نامه فعالیتهای فرهنگی تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری تهیه نظام 6

 تهیه پیشنهاد واگذاری بلوكی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی،  3
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 نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و كاركنان،  تهیه آئین 3

( قانون 11) چهارم و چهل موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل:  1تبصره 

 اساسی برسد.

( قانون 483هشتم) و ( و یكصدوسی35مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم ): 2تبصره 

رت اعالم گردد و در صو اساسی جمهوری اسالمی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال می

مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود 

 اقدام كند.

 ب :

 اندركاران امر واگذاری،  نامه نحوه بیمه مجریان و دست تصویب آئین 4

بندی الزم به  ت و زمانـ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحالل، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیری2 

بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط  همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمان

 شود،   ربط تهیه می واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی

 ذاری، تصویب قیمت موارد واگ 8

تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و  1

 تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی،

خاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاكره تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای الزم و نحوه انت 5

 با رعایت مفاد این قانون، 

نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه  تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره 6

 الزحمه آنها،  متضمن ضوابط پرداخت حق
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 ( این قانون. 81تصویب دستورالعمل ماده ) 3 

 

 ( قانون اساسی و وظایف آن44فصل هشتم: شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم )

( قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این 11شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم ) :41ماده 

 شود:  قانون مركب از اعضاء زیر تشكیل می

 عنوان رئیس شورا،  رئیس جمهور یا معاون اول وی به -4 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی )دبیر شورا(،  -2 

 وزیر تعاون،  -8 

 ربط،  های ذی یا وزراء وزارتخانهوزیر  -1 

 وزیر دادگستری،  -5 

 وزیر اطالعات،  -6 

 ریزی كشور،  رئیس سازمان مدیریت و برنامه -3 

 ایران،  رئیس كل بانک مركزی جمهوری اسالمی -3 

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،  -9 

 دادستان كل كشور،  -41 

 رئیس سازمان بازرسی كل كشور،  -44 

 ئیس دیوان محاسبات كشور، ر -42 

 ،  سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسالمی -48 

 ایران،  رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی -41 
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 رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،  -45 

 ایران،  رئیس اطاق تعاون مركزی جمهوری اسالمی -46 

های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حكم  بنظر اقتصادی از بخشسه نفر خبره و صاح -43 

 رئیس جمهور، 

 سازی،  رئیس سازمان خصوصی -43 

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار. -49 

( به 6( تا)4ای اداره خواهد شد كه توسط اعضاء مذكور در بندهای) نامه این شورا طبق آئین :1تبصره 

 ( خواهد بود.12نامه مشمول تبصره ماده) رسد و این آئین تصویب می

 شود. دبیرخانه شورا زیرنظر وزارت اموراقتصادی و دارایی تشكیل می : 2تبصره 

 ( قانون اساسی به شرح زیر است:11) وچهارم چهل راء سیاستهای كلی اصلوظایف واختیارات شورای عالی اج:  42ماده 

 های اجرائی ساالنه،  مشی تبیین سیاستها و خط -4 

 ( قانون اساسی، 11) وچهارم چهل نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای كلی اصل -2 

 ( قانون اساسی، 11) وچهارم چهل اجراء سیاستهای كلی اصلتبلیغاتی برای  -سازماندهی فعالیتهای فرهنگی -8 

 ها و ضوابطی كه در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،  نامه ها، نظام ها، دستورالعمل نامه تصویب آئین -1 

منظور اعمال  ( قانون اساسی به11) وچهارم چهل های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای كلی اصل تصویب شاخص -5 

 نظارت دقیق بر اجراء آنها، 

 تدوین سازوكارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،  -6 

 تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،  -3 

 ( قانون اساسی، 11) وچهارم چهل هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای كلی اصل ایجاد -3 
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 گذاری، كارآفرینی و بهبود فضای كسب و كار. تمهیدات الزم برای تشویق عموم به سرمایه 9

 نماید.  مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابالغ می تبصره:

 

 ابت و منع انحصارفصل نهم: تسهیل رق

، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل  های عمومی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تمامی : 43ماده 

 هستند.

هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم )اعم از كتبی، الكترونیكی، شفاهی و یا عملی( بین اشخاص  :44ماده 

 ال داشته باشد به نحوی كه نتیجه آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممنوع است :كه یک یا چند اثر زیر را به دنب

 مشخص كردن قیمتهای خرید یا فروش كاال یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم. -4

 محدود كردن یا تحت كنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش كاال یا خدمت در بازار. -2

 آمیز در معامالت همسان به طرفهای تجاری تحمیل شرایط تبعیض -8

 ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل كردن شروط قرارداد به آنها. -1

موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكمیلی توسط طرفهای دیگر كه بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد  -5

 تباطی ندارد.ار

 تقسیم یا تسهیم بازار كاال یا خدمت بین دو یا چند شخص. -6

 محدود كردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار. -3

منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون  های كارگری و كارفرمایی به قراردادهای میان تشكل تبصره:

 كار است.

 شود، ممنوع است:  اعمال ذیل كه منجر به اخالل در رقابت می :45ماده 
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 احتكار و استنكاف از معامله -الف 

 استنكاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود كردن مقدار كاال یا خدمت موضوع معامله. -4

 رقیب. وادار كردن اشخاص دیگر به استنكاف از معامله و یا محدود كردن معامالت آنها با -2

سازی، اقدام یا  ذخیره یا نابود كردن كاال یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی كه این ذخیره -8

كه به طور مستقیم یا با واسطه انجام  امتناع منجر به باال رفتن ساختگی قیمت كاال یا خدمت در بازار شود، اعم از این

 گیرد.

 میزآ گذاری تبعیض قیمت -ب

عرضه و یا تقاضای كاال یا خدمت مشابه به قیمتهایی كه حاكی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت 

 های جانبی آن باشد. های حمل و سایر هزینه بین مناطق مختلف به رغم یكسان بودن شرایط معامله و هزینه

 تبعیض در شرایط معامله -ج

 در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یكسان.آمیز  قائل شدن شرایط تبعیض

  تهاجمی گذاری قیمت –د 

تر از هزینه تمام شده آن به نحوی كه لطمه جدی به دیگران وارد كند یا مانع  عرضه كاال یا خدمت به قیمتی پائین -4

 ورود اشخاص جدید به بازار شود.

 ن لطمه جدی به دیگران شود.ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن كه موجب وارد شد -2

 تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است. تبصره:

 كننده: اظهارات گمراه -هـ 

 هر اظهار شفاهی، كتبی یا هر عملی كه:
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كاال یا خدمت را به صورت غیرواقعی با كیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا كاال و یا  -4

 ا نازل جلوه دهد.خدمت رقبا ر

 كاالی تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا كهنه را نو معرفی كند. -2

وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر كاال یا هر قسمتی از آن و یا تكرار یا تداوم  -8

 ی وجود نداشته باشد.خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء كند، در حالی كه چنین امكانات

 شود، فریب دهد.  اشخاص را از حیث قیمت كاال یا خدمتی كه فروخته یا ارائه شده است یا می -1

 فروش یا خرید اجباری -و

 منوط كردن فروش یک كاال یا خدمت به خرید كاال یا خدمت دیگر یا بالعكس. -4

كه اتمام معامله به عرضه یا تقاضای كاال یا خدمت وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی  -2

 دیگری ارتباط داده شود.

 معامله با طرف مقابل با این شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد. -8

 عرضه كاال یا خدمت غیراستاندارد -ز

صالح از جمله راجع به كاربرد، تركیب،  ع ذیعرضه كاال و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعالم شده توسط مراج

 بندی. كیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تكمیل و یا بسته

 مداخله در امور داخلی و یا معامالت بنگاه یا شركت رقیب -ح

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا كاركنان یک بنگاه و یا شركت رقیب از 

های مشابه دیگر به  ق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معامالت بنگاهها و یا شركتها یا روشطری

 انجام عملی كه به ضرر رقیب باشد.

 سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط -ط 
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 های زیر: سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یكی از روش

 یمت یک كاال یا خدمت به صورتی غیرمتعارف، تعیین، حفظ و یا تغییر ق -4

 تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،  -2

 منظور افزایش و یا كاهش قیمت بازار،  تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به -8

 منظور مشكل كردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شركتهای رقیب در یک فعالیت خاص،  ایجاد مانع به -1

كردن قراردادها به پذیرش شرایطی كه از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی مشروط  -5

 نداشته باشد، 

 صورتی كه منجر به اخالل در رقابت شود. تملک سرمایه و سهام شركتها به -6

 محدود كردن قیمت فروش مجدد -ی

 شرایط زیر:مشروط كردن عرضه كاال یا خدمت به خریدار به پذیرش 

 اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود كردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شكلی. -4

مقید كردن خریدار به حفظ قیمت فروش كاال یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شركتی كه از او كاال یا خدمت خریداری  -2

 یین قیمت به هر شكلی.كند یا محدود كردن بنگاه یا شركت مزبور در تع می

 كسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطالعات و موقعیت اشخاص -ک 

برداری غیرمجاز از هرگونه اطالعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا  كسب و بهره -4

 اشخاص ثالث.

، قبل از افشاء یا اعالن عمومی آنها و یا كتمان  رسمیبرداری غیرمجاز از اطالعات و تصمیمات مراجع  كسب و بهره -2

 آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.

 سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث. -8
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هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر كاركنان شركت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخالل  :46ماده 

ر یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شركت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه در رقابت د

 باشند.

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شركتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک كند كه  :47ماده

 موجب اخالل در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.

 موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است: تبصره:

گری كه به كار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد،  وسیله كارگزار یا كارگزار معامله تملک سهام یا سرمایه به -4

 كه از حق رأی سهام برای اخالل در رقابت سوءاستفاده نشود. مادامی

و سرمایه شركتها و بنگاههای فعال در بازار یک كاال یا یک خدمت  دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام -2

 كه منجر به اعمال حق رأی در این شركتها یا بنگاهها نشود. مشروط بر این

كه حداكثر ظرف یک ماه از  در صورتی كه سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این -8

 كند، تملک ادامه نیابد.  شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی كه شورا تعیین میتاریخ تملک، موضوع به اطالع 

 ادغام شركتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است: :48ماده 

 ( اعمال شود.15در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذكور در ماده) -4

 متعارفی افزایش یابد.هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت كاال یا خدمت به طور نا -2

 هرگاه ادغام موجب ایجاد تمركز شدید در بازار شود. -8

 كننده در بازار شود. هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شركت كنترل -1

در مواردی كه پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شركتها یا دسترسی آنها به دانش فنی  : 1تبصره 

 ( این ماده شود، مجاز است.1( و )8ذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای )پ جز از طریق ادغام امكان
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 كند.  دامنه تمركز شدید را شورای رقابت تعیین و اعالم می : 2تبصره 

( این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت كسب 13( و )13توانند در مورد شمول مواد )  بنگاهها و شركتها می:  49ماده 

كنند. شورای رقابت مكلف است حداكثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذكور آن را تكلیف 

وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعالم كند. در صورت اعالم عدم شمول مواد  طور كتبی یا به بررسی و نتیجه را به

رسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور ( این قانون به اقدامات موضوع استعالم یا عدم ا13( و )13)

 شود.  صحیح تلقی می

پردازند، از   افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی كه به عرضه جزئی )خرده فروشی( كاالها یا خدمات می: 51ماده 

 شمول این فصل مستثنی هستند.

( این قانون شود، در این 13( تا)11د موجب نقض مواد)حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالكیت فكری نبای :51ماده 

 صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ كند:

 الف( توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری، 

ری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در ب( منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصا

 آن.

و « الف»ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای  ج( ابطال قراردادها، توافق

 این ماده.« ب»

ترجیح، اطالعات یا مشابه آن(، به هرگونه كمک و اعطاء امتیاز دولتی )ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف،  :52ماده 

 آمیز به یک یا چند بنگاه یا شركت كه موجب تسلط در بازار یا اخالل در رقابت شود، ممنوع است. صورت تبعیض

شود. تركیب و شرایط انتخاب   تشكیل می« شورای رقابت»برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان : 53ماده 

 ست:شرح زیر ا اعضاء شورا به
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 تركیب اعضاء -الف 

سه نماینده مجلس از بین اعضای كمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر  -4

 عنوان ناظر. به كمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسالمی

 دو نفر از قضات دیوان عالی كشور به انتخاب و حكم رئیس قوه قضائیه. 2

 ظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حكم رئیس جمهور.دو صاحبن -8

 جمهور. یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حكم رئیس -1

 دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حكم رئیس جمهور. -5

 پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حكم رئیس جمهور.یک صاحبنظر در صنعت به  -6

 ریزی كشور و حكم رئیس جمهور. یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه -3

 یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حكم رئیس جمهور. -3

 و صنایع و معادن ایران .یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی  -9

 ایران . یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مركزی جمهوری اسالمی -41

( به پیشنهاد اعضاء و با 2رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند ) : 1تبصره 

 شود.  حكم رئیس جمهور منصوب می

 شود.  ضاء و با حكم رئیس شورا منصوب مینایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اع : 2تبصره 

 شرایط انتخاب اعضاء -ب 

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران،  -4

 دارا بودن حداقل چهل سال سن،  -2
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دارا بودن مدرک دكترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک كارشناسی برای  -8

 نایی و مالی، صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیرب

و یا محكومیت قطعی به ورشكستگی به تقصیر  ( مكرر قانون مجازات اسالمی62نداشتن محكومیتهای موضوع ماده) -1

 یا به تقلب، 

 دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفید و مرتبط،  -5

تخلفات اداری )مصوب  (قانون رسیدگی به9به باال موضوع ماده)« د»از بند  نداشتن محكومیت قطعی انتظامی -6

3/9/4832) 

 . بود نخواهد انتخاب مانع افراد بودن بازنشسته قاضی، استثناء به –تبصره

ای شورای رقابت، مركز ملی رقابت در قالب  منظور انجام امور كارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه به: 54ماده 

شود كه تشكیالت آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و   ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشكیل می مؤسسه

شود. تغییرات بعدی تشكیالت مركز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید   دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می

 ریزی كشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه

 باشد. ركز ملی رقابت نیز میرئیس شورای رقابت، رئیس م -4تبصره 

ها و دستگاهها و  و پیمانی وزارتخانه در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مركز ملی رقابت اولویت با كاركنان رسمی -2تبصره 

 مؤسسات دولتی است.

و دارایی به  نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و كاركنان مركز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی آئین -8تبصره 

 رسد.   تصویب هیأت وزیران می

 شرح زیر است: دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به :55ماده 
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دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و  -4

 گر مجاز خواهد بود.برای سایر اعضاء یک دوره دی

 شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.  دوره تصدی كسانی كه به دالیلی جانشین اعضاء شورا می -2

 است. اعطاء مأموریت به كارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی -8

توانند همزمان شغل و یا مسؤولیت   وقت است. افراد مذكور نمی صورت تمام به اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت -1

 ، خصوصی یا تعاونی داشته باشند. دیگری در بخش عمومی

دانشگاهها در صورتی كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدریس كنند و  اعضاء هیأت علمی تبصره:

 ( این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.58( بند)الف( ماده)41(و)9(،)3اعضاء مذكور در اجزاء)

به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز كارمندان مركز ملی  -5

رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات 

 قضات رسیدگی خواهد شد. های انتظامی ی در دادسراها و دادگاهقانون

 شرح زیر است: تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقالل آن به: 56ماده 

 توان برخالف میل او از عضویت در شورا بركنار كرد مگر در موارد زیر:  هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی -4

 ظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.ناتوانی در انجام و -الف

 ( این قانون.58ماده )« ب»بند « 5»و « 8»محكومیتهای مذكور در جزءهای  -ب 

 ( این قانون.36( و )35استفاده از مقررات مواد ) محكومیت قطعی به دلیل سوء -ج

 .استیفاء اهلیت دادن دست از –د 

سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اكثریت اعضاء غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و  -هـ 

 شورای رقابت.
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( به تشخیص 36( و )35( این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد )63نقض تكالیف و محدودیتهای موضوع ماده ) -و

 اكثریت اعضاء شورای رقابت.

عضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از ا در صورت كناره -2

در فوق، مراتب همراه با دالیل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع 

یخ شود. مرجع مزبور مكلف است حداكثر ظرف یک ماه از تار  كننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعالم می انتصاب

 ( این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی كند.58وصول تقاضا، در چهارچوب ماده )

و یا اظهاراتی كه به استناد   توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی  اعضاء شورای رقابت را نمی -8

 كنند، تحت تعقیب قرار داد.  قانون می

 گیری مطابق مقررات این فصل از استقالل كامل برخوردار است. ر رسیدگی و تصمیمشورای رقابت د -1

جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. : 57ماده 

خواهد بود و تصمیمات كه از پنج رأی كمتر نباشد معتبر  تصمیمات شورا با رأی اكثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن

( این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت كه رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت 64شورا درخصوص ماده )

 باشد.

 عالوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد: :58ماده 

یتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در های ضدرقابتی و معاف تشخیص مصادیق رویه -4

 خصوص امور موردی مندرج در این قانون.

 (.13( تا )11ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازاركاالها وخدمات مرتبط با مواد ) -2

 های داخلی شورا. لمنظور اجراء این فصل و دستورالعم های الزم به تدوین و ابالغ راهنماها و دستورالعمل -8

 ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز. -1
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تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كاالها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت  -5

 مقررات مربوط.

تواند در حوزه كاال یا خدمتی خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشكیل   شورای رقابت می :59ماده 

خود در حوزه مزبور  كننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی نهاد تنظیم

 كننده بخشی واگذار نماید. را به نهاد تنظیم

شود. شرایط   كننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین می اعضاء نهادهای تنظیم تركیب

( این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض 58ماده)« ب»انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند 

 شورای رقابت را برعهده دارند.بینی شده در این قانون برای اعضاء  شده، مسؤولیتهای پیش

تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت   كننده بخشی نمی در هر حال هیچ نهاد تنظیم

 كند. بگیرد یا اقدامی تصمیمی

 شرح زیر است: اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به :61ماده 

 بازرسی -الف 

های طرح شده، بنگاهها و  ارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پروندهشورای رقابت اختیار د

ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای  شركتها را بازرسی كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه

آوری اطالعات مورد  و جمع ا صادر كند. شركت در جلسات مجامع عمومیها، دفاتر و سایر اوراق ر اقتصادی، اموال، رایانه

 نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است. 

 تحقیق -ب

شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یک یا چند راهكار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با 

 انون و شكایات را انجام دهد:این ق
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 منظور انجام تحقیقات از او. احضار مشتكی عنه برای حضور در شورا یا مركز به -4

 منظور رسیدگی به شكایات ضروری تشخیص داده شود. احضار شهود و یا هر شخص دیگر كه حضور آنها به -2

های ضدرقابتی  ذی یا الكترونیكی( مرتبط با رویهدرخواست گزارش، اطالعات، مدارک، مستندات و سوابق )اعم از كاغ -8

 از اشخاص حقیقی و حقوقی.

 دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی. -1

ورد شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب م -4تبصره 

قاضی كه بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه )از بین قضات با حداقل ده سال  از یكی از قضات عضو شورا یا یكی از پنج

شوند، درخواست كند. قاضی موظف است حداكثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات   سابقه( انتخاب و معرفی می

 و بازرسی منوط به حكم قاضی است. 

تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و   شورا می : 2تبصره 

 اند، ارجاع كند. حقوقی كه طبق قوانین خاص تشكیل و احراز صالحیت شده

های  هرگاه شورا پس از وصول شكایات یا انجام تحقیقات الزم احراز كند كه یک یا چند مورد از رویه :61ماده 

تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم   ( این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می13( تا )11مواد )ضدرقابتی موضوع 

 زیر را بگیرد:

 ( این قانون.13(تا )11های ضدرقابتی موضوع مواد ) دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه -4

 های ضدرقابتی مورد نظر. با آن از ادامه رویههای مرتبط  دستور به توقف طرفین توافق یا توافق -2

 ضدرقابتی یا عدم تكرار آن. دستور به توقف هر رویه -8

 در جهت شفافیت بیشتر بازار. رسانی عمومی اطالع -1

 اند. ( این قانون انتخاب شده16دستور به عزل مدیرانی كه برخالف مقررات ماده ) -5
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 ( این قانون حاصل شده است.13گاهها یا شركتها كه برخالف ماده )دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بن -6

( این قانون انجام شده و یا الزام به 13الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخالف ممنوعیت ماده ) -3

 تجزیه شركتهای ادغام شده.

( این 13( تا )11های ضدرقابتی موضوع مواد ) تكاب رویهدستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی كه از طریق ار -3

 صالح قضائی. است از طریق مراجع ذی قانون تحصیل شده

 دستور به بنگاه یا شركت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص. -9

مدیره شركتها یا ارائه پیشنهاد الزم به یا هیأت  دستور به اصالح اساسنامه، شركتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی -41

 . های شركتها و مؤسسات بخش عمومی دولت درخصوص اصالح اساسنامه

 الزام بنگاهها و شركتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری. -44

( ریال، در صورت نقض 4011101110111( ریال تا یک میلیارد )4101110111تعیین جریمه نقدی از ده میلیون ) -42

 ( این قانون.15ممنوعیتهای ماده )

های امور اقتصادی و  نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتكابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه آئین

 رسد.  تصویب هیأت وزیران می بازرگانی و دادگستری تهیه و به دارایی، 

های ضدرقابتی است و مكلف است رأساً و یا براساس شكایت هر  جع رسیدگی به رویهشورای رقابت تنها مر :62ماده 

كل یا دادستان محل، دیوان محاسبات كشور، سازمان بازرسی كل  شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان

های حمایت از حقوق  های صنفی، انجمن های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشكل كننده كشور، تنظیم

های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب  كنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه مصرف

 بگیرد. ( این قانون تصمیم64ماده )



 

78 
 

د توانن  شورا مكلف است برای رسیدگی به موضوع شكایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابالغ نماید. طرفین می

 شخصاً در جلسه حضور یابند یا وكیل معرفی نمایند یا الیحه دفاعیه به شورا تقدیم كنند.

تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخالل در رقابت باشد مطابق  تبصره:

ای مركب از یكی  مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختالف، حل اختالف با كمیته

( 58از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده )

قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اكثریت اعضاء این هیأت 

 قطعی است. محل استقرار كمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.

نفع قابل تجدیدنظر در  (، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ به ذی64موجب ماده ) ای رقابت بهتصمیمات شور :63ماده 

( این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت 61هیأت تجدیدنظر موضوع ماده )

هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در 

 قطعی است.

داشته باشد، پس از قطعیت باید  در مواردی كه تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی تبصره:

 به هزینه محكوم علیه در یكی از جراید كثیراالنتشار منتشر شود.

 شرح زیر است: یری در این هیأت بهگ محل استقرار، تركیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم : 64ماده 

 شود:  هیأت تجدیدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشكیل می -4

 سه قاضی دیوان عالی كشور به انتخاب و حكم رئیس قوه قضائیه. -الف

 دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حكم رئیس جمهور. -ب

نظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حكم دو صاحب -ج

 رئیس جمهور.
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اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه كار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و  -2

تغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اش

( این قانون ذكر شده 56( و )55( و مواد )58ماده )« ب»و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود كه در بند  استخدامی

 است.

 شرح زیر است: گیری هیأت تجدیدنظر به نحوه تصمیم -8

تصویب اكثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده  ط به تصمیمات هیأت تجدیدنظر منو -الف

 ( این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.64)

تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص كه   هیأت تجدیدنظر می -ب

 اند، ارجاع كند. خاص تشكیل و احراز صالحیت شدهطبق قوانین 

تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصالح كند یا مستقالً   هیأت تجدیدنظر می -ج

 تصمیم دیگری بگیرد.

 االجراءخواهد بود. شرح بند فوق قطعی و الزم تصمیمات هیأت تجدیدنظر به -د

تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وكیل آنها بنا به   دنظر میهیأت تجدی -1

توانند حضوراً یا با ارائه الیحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه   تشخیص خود می

 ستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و م

نفع قابل اجراء است و  این قانون پس از ابالغ به ذی ( 64ماده )« 42»تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند : 65ماده 

 ( مانع اجراء نخواهد شد.68موجب ماده ) نفع به تجدید نظرخواهی ذی
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گیری هیأت تجدیدنظر، توقف  تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم تواند همزمان با  نفع می در هر صورت ذی

تواند با أخذ تأمین یا   اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا كند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی كرده و می

 تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر كند.

توانند حداكثر ظرف یک   های ضدرقابتی مذكور در این قانون، می دیده از رویه ی و حقوقی خسارتاشخاص حقیق :66ماده 

منظور جبران  های ضدرقابتی، به  سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه

ت این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی خسارت به دادگاه صالحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررا

 كند كه خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذكور پیوست كرده باشد.  می

داشته و پس از  در مواردی كه تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبه عمومی تبصره:

توانند با أخذ گواهی از   نفع می شود، اشخاص ثالث ذی  منتشر میقطعیت از طریق جراید كثیراالنتشار 

شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذكور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صالحیتدار بدهند. 

صدور حكم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذكور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان 

گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعالم پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری مبنی بر تقاضای صدور 

 نماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.  می

تواند در كلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاكی داشته باشد و از دادگاه صالحیتدار برای   شورای رقابت می :67ماده 

 درخواست رسیدگی كند. بران خسارت وارد شده به منافع عمومیج

 شرح زیر است: های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و كاركنان مركز ملی رقابت به تكالیف و محدودیت :68ماده 

و  ( قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی94گیری در موارد موضوع ماده ) ممنوعیت شركت در جلسات و تصمیم -4

 انقالب در امور مدنی.
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تصمیماتی كه بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تكلیفی 

 برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.

أت تجدیدنظر از چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هی تبصره:

گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع  شركت در جلسات شورا و تصمیم

 كند.  كننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می معرفی

 وظیفه حفظ اطالعات داخلی -2

مركز ملی رقابت و هر شخصی كه قبالً در این سمتها مشغول  اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین كاركنان

به كار بوده است، نباید اطالعات داخلی بنگاهها، شركتها یا اشخاصی را كه در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از 

 طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند. اند، فاش كنند یا به آنها اطالع یافته

 ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم -8

اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز كاركنان مركز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات 

 بنگاهها، شركتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت كتبی یا شفاهی اظهارنظر كنند.

های مرتبط با این فصل  ها و دستورالعمل نامه مكان دسترسی عموم به ضوابط، آئینشورای رقابت موظف است ا :69ماده 

 را فراهم و گزارش عملكرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر كند.

تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احكام مدنی دادگستری : 71ماده 

 شود.  اجراءمی

نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعالمات و وصول شكایات به  آئین :71ماده 

 رسد.  تصویب هیأت وزیران می ماه به پیشنهاد شورای رقابت حداكثر ظرف مدت شش
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های ضدرقابتی اعم از  یههر كس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رو: 72ماده 

تواند در نتیجه   مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خالف واقع كند و یا از ارائه اطالعات و اسناد و مداركی كه می

تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری كند و همچنین هر كس كه به شورای رقابت، هیأت 

رک و اسناد جعلی یا خالف واقع تسلیم كند یا اطالعات، مدارک و اسناد مرتبط با تجدیدنظر و مركز ملی رقابت مدا

طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود كند، تغییر دهد یا تحریف كند، به حبس  نظر از قالب آنها به های ضدرقابتی را صرف رویه

( ریال 41101110111ال تا یكصد میلیون )( ری4101110111تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون )

 یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خالف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذكور در این فصل 

ب مورد حكم به ابطال گواهی یا مجوز نفع، حس ذی شده باشد، دادگاه عالوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای

 كند.  مزبور صادر می

هر كارشناس یا خبره یا صاحبنظری كه شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و  :73ماده 

برخالف واقع شهادتی دهد كه در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا 

ریال یا هر دو مجازات  (81101110111(ریال تا سیصدمیلیون)8101110111سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون)

 محكوم خواهد شد.

نیز  عالوه بر مجازاتهای فوق، شهادت كذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی تبصره:

 باشد.  می

ای بنگاهها یا شركتها و یا مدیران یا صاحبان آنها  ری و حرفههر كس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجا :74ماده 

شكایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم كرده باشد كه پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، عالوه بر 
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جازات محكومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو م

 محكوم خواهد شد.

هر كس كه به موجب این فصل مكلف به حفظ اطالعات داخلی شركتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده  :75ماده 

بگیرد، حسب مورد به حبس  است، آن را منتشر و یا افشاء كند و یا از این اطالعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره 

( 11101110111( ریال تا چهارصد میلیون )1101110111ای نقدی از چهل میلیون )تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جز

 ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطالعات محكوم خواهد شد.

ن هر یک هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و كاركنان مركز ملی رقابت و همچنی :76ماده 

 بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و  از حقوق

ای اشخاص حقیقی  زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه نیز هر شخص دیگری كه از مقررات این قانون برای ضربه

پنجاه میلیون  تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از استفاده كند، عالوه بر جبران خسارات به حبس یا حقوقی سوء

 ( ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.51101110111میلیون ) ( ریال تا پانصد5101110111)

شود و مرتكب   محسوب می ( این قانون تخلف انتظامی63ماده )« 8»و « 2»، «4»نقض هر یک از بندهای  :77ماده 

 ( محاكمه خواهد شد.55ماده )« 5»عالوه بر مجازاتهای مذكور در این قانون حسب مورد در یكی از مراجع مذكور در بند 

ی مأموران و بازرسان مركز ملی رقابت شود، به جزای هر كس كه به هر شكلی مانع از انجام تحقیقات و بازرس :78ماده 

( ریال محكوم خواهد شد و در صورت ادامه 2101110111( ریال تا بیست میلیون )501110111نقدی از پنج میلیون )

 ( ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.401110111تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون ) مانع

 شرح زیر است: مجازات اشخاص حقوقی به :79ماده 

در صورت ارتكاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتكاب  -4

 حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محكوم خواهند شد.
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بگیران آن انجام گیرد، عالوه بر  ا تقصیر هر یک از حقوقچنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد ی -2

 شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت كیفری خواهد داشت.  ( می4آنچه كه مشمول بند )

آنان بگیران اشخاص حقوقی ثابت كند كه جرم بدون اطالع آنان انجام گرفته یا  چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق -8

اند یا بالفاصله پس از اطالع از وقوع جرم آن را به شورای  همه توان خود را برای جلوگیری از ارتكاب آن به كار برده

 اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد. صالح اعالم كرده رقابت یا مراجع ذی

اساسنامه یا دخالت اشخاص در در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در  تبصره:

 این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذكور در این ماده مسؤول خواهند بود.

 صالح است. مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی :81ماده 

بینی شده باشد،  قوانین دیگر پیشتری در  چنانچه درخصوص جرائم مذكور در این فصل، مجازاتهای سنگین :81ماده 

 تر اعمال خواهد شد. مجازاتهای سنگین

، مطابق مقررات جاری و  (این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی33( تا )32به جرائم موضوع مواد ): 82ماده 

 شود.  مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می

تری مكلف به همكاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مركز ملی در اجراء این قانون، ضابطان دادگس: 83ماده 

 رقابت هستند.

مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای كاالها و خدمات  :84ماده 

رای رقابت و تصویب شود، با پیشنهاد شو  اعالم می طور رسمی ایران به اسالمی مصرفی كه توسط بانک مركزی جمهوری

 شود  هیأت وزیران تعدیل می

 

 فصل دهم : مواد متفرقه
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( این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع 36باالترین مقام هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) :85ماده 

بار به شورای  اه یکباشد و موظف است گزارش پیشرفت كار را هر سه م  تكالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می

( قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام 11عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم )

وظایف مشخص شده در این قانون باالترین مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت 

( قانون رسیدگی 9ظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای )ج( تا )ط( ماده)تخلفات اداری معرفی كند. هیأت مو

به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشكال و یا نارسایی در قانون 

ید یک فوریت به مجلس باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، الیحه اصالح قانون را با ق

 تقدیم نماید.  شورای اسالمی

كشور مصوب  ( قانون محاسبات عمومی1های دولتی و شركتهای دولتی موضوع ماده) ها، مؤسسه كلیه وزارتخانه :86ماده 

و همچنین كلیه دستگاههای اجرائی، شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت كه شمول قوانین  4/6/4866

بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام آنها است، از جمله شركت ملی نفت ایران و شركتهای تابعه و  قررات عمومیو م

وابسته به آن، سایر شركتهای وابسته به وزارت نفت و شركتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و 

تصفیه  zایع معدنی ایران و شركتهای تابعه آن، سازمان در حالشركتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صن

صنایع ملی ایران و شركتهای تابعه آن، مركز تهیه و توزیع كاال و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و 

عتباری در باشند و بانكها و مؤسسات ا  الذكر در شركتهای غیردولتی و شركتهایی كه تابع قانون خاص می شركتهای فوق

 فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

های مورد نیاز این قانون كه مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور  نامه كلیه آئین – 87ماده 

های موضوع فصل سوم این  نامه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آئینماه  شش اقتصادی و دارایی حداكثر ظرف مدت
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قانون كه مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و 

 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

ماه یک بار گزارش عملكرد اجراء این قانون را به تفكیک  شوزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است هر ش –88ماده 

 ارائه و برای اطالع عموم منتشر نماید.  ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسالمی مواد و تبصره

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  ( قانون برنامه چهارم464این قانون از شمول ماده ) – 89ماده 

 ایران مستثنی است. اسالمی

هردلیل قیمت فروش كاالها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش  چنانچه دولت به 91ماده 

التفاوت قیمت تكلیفی و هزینه تمام شده را  غیردولتی را به قیمتی كمتر از قیمت بازار تكلیف كند، دولت مكلف است مابه

منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی كسر  تعیین و از محل اعتبارات و

 نماید.

پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای  به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشاركت و مسؤولیت 91ماده  

 اقتصادی:

رسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعاالن توانند در بر  می الف كلیه كمیسیونهای مجلس شورای اسالمی 

 اقتصادی را كسب و مورد استفاده قرار دهند.

گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعاالن  ب كلیه كمیسیونها، هیأتها، شوراها و ستادهای تصمیم

 اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند. 

رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای دولت موظف است عضویت 

های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی  نامه گیری اقتصادی را از طریق اصالح قانون یا آئین تصمیم

اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره  به تركیب اعضاء شورای عنوان عضو رسمی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به
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گذاری خارجی( و هیأت عالی واگذاری)موضوع  گذاری خارجی )موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه ارزی، هیأت سرمایه

 شود.  ایران( اضافه می قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

ها و همچنین  گونه پرونده های اقتصادی به داوری، در داوری این وندهج قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پر

 عمل آورد. بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای كارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به

ساز و  وه،د اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه ق

كار الزم برای ساماندهی و هماهنگی تشكلهای اقتصادی و كسب نظرات فعاالن اقتصادی را فراهم نموده و با كمک به 

ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با اركان حكومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای كارشناسانه الزم را ارائه 

( قانون 11چهل وچهارم) أسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای كلی اصلنمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با ت

تقدیم  ( قانون اساسی 11عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم) های منظم الزم را به شورای اساسی، گزارش

 هیه و ارائه كنند.را ت «ایجاد فضای مساعد كارآفرینی و رفع موانع كسب و كار»نویس قانون  نمایند و همچنین پیش

گردد و مادام كه در قوانین بعدی نسخ و   از تاریخ تصویب این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می :92ماده 

 یا اصالح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذكر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود. 

هشتم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای  شنبه مورخ تبصره در جلسه علنی روز دو 91ماده و  92قانون فوق مشتمل بر 

 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 25/8/4833تصویب و در تاریخ  اسالمی
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 قانون مبارزه با پولشوئی

 مجلس شورای اسالمی 2/44/4836مصوب 

 

 

( قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد این 2اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاری موضوع ماده ) :1ماده

 .قانون خالف آن به اثبات برسد. استیالی اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالكیت شود، دال بر ملكیت است

 :ازجرم پولشویی عبارت است : 2ماده

های غیرقانونی با علم به این كه به طور مستقیم یا  الف( تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت

 .غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد
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مستقیم یا  ب( تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشا غیرقانونی آن با علم به این كه به طور

نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم  غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا كمک به مرتكب به

 .نگردد

جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور  كردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه ج( اخفاء یا پنهان یا كتمان

 .ر نتیجه جرم تحصیل شده باشدمستقیم یا غیرمستقیم د

عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست : 3ماده

 .آمده باشد

آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک،  ربط در امر جمع كردن دستگاههای ذی : به منظور هماهنگ4ماده

گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطالعاتی هوشمند، شناسایی معامالت مشكوک و به منظور مقابله با جرم اطالعات و 

پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، 

 :گردد یاطالعات، كشور و رئیس بانک مركزی با وظایف ذیل تشكیل م

ای  بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی كه قرینه آوری و كسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه ـ جمع4

 .بر تخلف وجود دارد طبق مقررات

 .وزیران های الزم درخصوص اجراء قانون به هیات نامه ـ تهیه و پیشنهاد آئین2

 .اجراء كامل قانون در كشور ربط و پیگیری كردن دستگاههای ذی ـ هماهنگ8

ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی كه به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از 1

 .اهمیت برخوردار است

 (.44تبادل تجارب و اطالعات با سازمانهای مشابه در سایر كشورها در چهارچوب مفاد ماده ) -5

 .عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود شورایدبیرخانه : 1تبصره
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ساختار و تشكیالت اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب  :2تبصره

 .وزیران خواهد رسید هیات

وزیران برای تمامی  الذكر پس از تصویب هیات های اجرائی شورای فوق نامه كلیه آئین: 3تبصره

االجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری  ربط الزم حقیقی و حقوقی ذیاشخاص 

 .و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد

، ها كلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران، بانكها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه :5ماده

وزیران  های مصوب هیات نامه الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مكلفند آئین بیمه مركزی، صندوقهای قرض

 .در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند

دفاتر اسناد رسمی، وكالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی  : 6ماده

كند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با  وزیران مصوب می مكلفند اطالعات مورد نیاز در اجراء این قانون را كه هیات

 .پولشویی، ارائه نمایند

( برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی 6و  5اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون )موضوع مواد : 7ماده

 :زیر هستند خود مكلف به رعایت موارد

الف( احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وكیل، احراز سمت و هویت نماینده و وكیل و اصیل در 

 .ای بر تخلف وجود دارد مواردی كه قرینه

تصویب این قانون ناقض مواردی كه در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است،  تبصره:

 .باشد نمی

ب( ارائه اطالعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب 

 .وزیران نامه مصوب هیات آئین
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 .كند عالی مبارزه با پولشویی تعیین می صالحی كه شورای ج( گزارش معامالت و عملیات مشكوک به مرجع ذی

نامه اجرائی  ه شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معامالت به مدتی كه در آئیند( نگهداری سوابق مربوط ب

 .شود تعیین می

های اجرائی  نامه هـ( تدوین معیارهای كنترل داخلی و آموزش مدیران و كاركنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین

 .آن

این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با اطالعات و اسناد گردآوری شده در اجراء :  8ماده

پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطالعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور 

تخلف به مجازات مندرج مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و م

 .، محكوم خواهد شد29/44/4858در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 

مرتكبین جرم پولشویی عالوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل )و : 9ماده

شوند كه باید به  چهارم عواید حاصل از جرم محكوم می ی نقدی به میزان یکاگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن( به جزا

 .حساب درآمد عمومی نزد بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران واریز گردد

چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد  :1تبصره

 .شد

ایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ صدور و اجراء حكم ضبط دار :2تبصره

 .جرم منشا، مشمول این حكم قرار نگرفته باشد

مرتكبین جرم منشا، در صورت ارتكاب جرم پولشویی، عالوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به : 3تبصره

 .بینی شده در این قانون نیز محكوم خواهندشد جرم ارتكابی، به مجازاتهای پیش
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كلیه اموری كه در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه  :11ماده

 .موظف است طبق مقررات همكاری نماید

امر رسیدگی به جرم پولشویی و  شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراكز استانها به :11ماده

 .باشد یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی م مرتبط اختصاص میجرائ

در مواردی كه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر كشورها قانون معاضدت قضایی و اطالعاتی در امر  :12ماده

 .اهد گرفتمبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همكاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خو

شنبه مورخ دوم بهمن ماه یكهزارو سیصد و  قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه

 .به تایید شورای نگهبان رسید 43/44/4836هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
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6 
 قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانكی 

 های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی  و كاهش هزینه

 و افزایش منابع مالی و كارآیی بانكها

 مجلس شورای اسالمی 36/ 5/1مصوب 

 

 

گذاری در طرحهای تولیدی )اعم از كاال یا خدمت( دریافت وثیقه خارج  به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه: 1ماده

طرح، از گیرندگان تسهیالت كه توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین از ارزش دارایی و عواید آتی 

 رسد، توسط بانكهای عامل ممنوع است. طرح آنها به تأیید بانک می

بانكها موظفند صورت مدارک موردنیاز را به متقاضی اعالم و پس از تكمیل پرونده حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز 

نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداكثر ظرف طرح را بررسی 

 مدت یک ماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهیالت طی دوران مشاركت اقدام نمایند.

برداری طرح تا  بهره بانكها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و

 تسویه حساب كامل با مشتری اقدام نمایند.

بانک موظف است حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تكمیل پرونده در صورت عدم  :1تبصره

 پذیرش دالیل خود را به صورت مستند و مكتوب به متقاضی اعالم نماید.
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یشتر متقاضی برخوردار باشند در تأیید طرح الشركه ب طرحهایی كه از بازدهی و یا نسبت سهم: 2تبصره

 گیرند. و پرداخت تسهیالت در اولویت قرار می

توانند در ازاء اصل تسهیالت پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق  بانكها می: 3تبصره

 خارج از طرح مطالبه نمایند.

 شود. ح محسوب میهای طر ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینه :4تبصره

به منظور افزایش ضریب اطمینان بانكها برای وصول تسهیالت اعطائی به بانكهای عامل : 5تبصره

%( ارزش كسری وثایق طرح را به عنوان كارمزد پوشش 2شود حداكثر معادل دو درصد ) اجازه داده می

 ریسک برای یک بار دریافت نمایند.

عامل موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته مازاد  در صورت درخواست متقاضی بانک :6تبصره

ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری كه 

 كند اعالم نماید. متقاضی معرفی می

توانند بخشی از سهم  به منظور تأمین منابع موردنیاز طرحهای بزرگ، كلیه بانكها می: 7تبصره

بانكی( عمل نمایند. « سندیكای»ت اعطائی خود را از طریق مشاركت با سایر بانكها )اتحادیه تسهیال

پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأیید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانكهای 

 نماید. مشاركت كننده كفایت می

رای اجراء طرحهای تولیدی یا برداری زمین ب قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره:  8تبصره

گیرد به عنوان اسناد قابل قبول  خدماتی كه توسط دستگاههای اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می

 شود. پذیرفته می
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های مسكن و شهرسازی و جهاد كشاورزی، سازمان صنایع كوچک و شهركها و نواحی صنعتی و سایر  وزارتخانه

ازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیالت اعطائی بنا به درخواست دستگاههای اجرائی به استثناء س

نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح  بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی

آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری  موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و كلیه حقوق و تعهدات ناشی از

نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذكور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد  ذی

 بنابه تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.

الشركه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب  متقاضی تسهیالت، كل سهم آورده خود را نسبت به سهمچنانچه : 2ماده

مشترک با بانک به صورت یكجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام كند بانكها موظف به پذیرش 

%( كل طرح 41ا و بخشهای محروم تا ده درصد )%( و در شهرستانه21الشركه متقاضی معادل حداكثر بیست درصد ) سهم

 باشند. می

در روش مذكور بانكها موظفند سهم آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حسابهای  تبصره:

 گذاری كوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند. سپرده

لی در اجراء طرحها بوده و شركتهای دولتی موظف به قبول اسناد بانكها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخ: 3ماده

 باشند. اعتباری ریالی داخلی می

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات الزم را برای : 4ماده

به سهم برای تأمین منابع اجراء طرحهای  انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشاركت و یا اوراق مشاركت قابل تبدیل

تولیدی به نحوی فراهم نماید كه بخشی از منابع موردنیاز اجراء طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از 

 این طریق تأمین شود.
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پیشنهاد مشترک  ای خواهد بود كه به نامه نحوه تبدیل اوراق مشاركت به سهم مطابق آئین تبصره:

 رسد. های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می انهوزارتخ

دولت مكلف است ترتیبی اتخاذ نماید كه ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به كارگیری : 5ماده

مشتریان، گروههای مشاور مالی و بندی و اعتبار سنجی  نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطالعات، رتبه

گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیالت  سرمایه

 بانكی را فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همكاری بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ابزارهای جدید مالی 

 را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانكی كشور به جریان اندازد. اسالمی

به منظور ارتقاء كارآیی و هماهنگی اختیارات و مسؤولیتها در مدیریت بانكها از تاریخ تصویب این قانون، شورای : 6ماده

 گردد. مدیره بانكها واگذار می عالی بانكها منحل و وظایف آن به هیأت

و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانكهای دولتی را اصالح  وزارت امور اقتصادی

 و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانكها خواهدبود. انتخاب عضو یا  تبصره:

مدیره و همچنین مدیرعامل بانكها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع  اعضاء هیأت

 عمومی بانكها و با حكم وی خواهدبود.

گردد در حكم اسناد  شتری در اجراء قانون عملیات بانكی بدون ربا منعقد میكلیه قراردادهایی كه بین بانک و م: 7ماده

رسمی بوده و از كلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته 

 باشد. برخوردار می

 نماید. های بانكها معیّن می پروندهدر اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی 
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نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مركزی جمهوری اسالمی  آئین: 8ماده

ریزی كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابالغ این  ایران و با هماهنگی وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه

 وزیران خواهد رسید ن به تصویب هیأتقانو

االثر خواهدبود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس كل بانک مركزی  قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی: 9ماده

 باشند. جمهوری اسالمی ایران مسؤول حسن اجراء این قانون می

شنبه مورخ پنجم تیرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و  روز سهقانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی 

 به تأیید شورای نگهبان رسید. 48/1/4836شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 

 

7 
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  95و  94مواد 

 جمهوری اسالمی ایران

4838-4839 

 

سرمایه ایران جهت انجام دادوستد الكترونیكی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات  ای بازار : شبكه رایانه94ماده 

رسانی و مبادله الكترونیكی  المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطالع رسانی در سطح ملی و بین اطالع

اله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و س ( قانون برنامه پنج26های انجام شده در قالب تبصره ) و هماهنگ با فعالیت

شود. شورای بورس موظف است حداكثر طی مدت شش  ایجاد می 21/9/4838فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

های شبكه بانكی  ها، با هماهنگی ماه پس از تصویب این قانون، مقررات الزم در زمینه نوع اطالعات، نحوه انتشار آن



 

98 
 

اجرایی دادوستد الكترونیكی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معامالت با پیشنهاد دولت  كشور را تصویب كند. ضوابط

 به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید.

 : شورای بورس مجاز است: 95ماده 

 ای در سطح كشور در چارچوب قانون بورس اقدام كند.  های منطقه اندازی بورس الف( نسبت به راه

نی الزم جهت قابل معامله نمودن سایر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، عالوه بر موارد مندرج در ب( تمهیدات قانو

 را فراهم كند.  23/2/4815( قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 4( ماده)2بند )

 ربط اقدام نماید. های ذی نسبت به ایجاد بورس كاال با همكاری دستگاه ج( 

8 
 (15ماده )

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 مجلس شورای اسالمی 4838مصوب 

 های برنامه چهارم به عمل آورد:  الف( شورای بورس مكلف است اقدامات ذیل را در طول سال

  استانی، ایجاد شبكهای و  اندازی تاالرهای منطقه كارهای مناسب از جمله راه گسترش جغرافیایی بورس از طریق راه -4

 كارگزاری و پذیرش كارگزاران محلی

 ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی )بورس كاال( -2

 ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس -8

 منظور مبادله اطالعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار ای و جهانی به های منطقه برقراری ارتباط با بورس -1

اندازی شبكه ملی دادوستد الكترونیک اوراق بهادار در چارچوب  ف است نسبت به طراحی و راهب( شورای بورس موظ

 تنظیمی و نظارتی وسازوكار اجرایی آن اقدام نماید. 
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اند با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و  ج( بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت اقتصادی و دارایی موظف

المللی كردن بورس اوراق بهادار  گذاری خارجی در بازار سرمایه كشور و بین الزم، امكان سرمایه نظارتی و سازوكار اجرایی

 را فراهم آورند. 

 نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. آیین

 
9 

 ( قانون تنظیم بخشی از مقررات 17ماده )

 تسهیل نوسازی صنایع كشور

 مجلس شورای اسالمی 26/5/4832مصوب 

 

 

های پذیرفته  انتشار اوراق مشاركت )بدون تضمین دولت و بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران( برای شركت :17ماده 

حداكثر   های نوسازی و توسعه شركت ها در طرح منابع آن شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از

درصد ارزش ویژه شركت مجاز است. این اوراق قابل  31گذاری ریالی پروژه و تا سقف  درصد كل سرمایه 51به میزان 

 معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.
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 ( قانون تنظیم بخشی از مقررات 17ماده )

 صنایع كشورتسهیل نوسازی 

 مجلس شورای اسالمی 26/5/4832مصوب 

 

 

های پذیرفته  انتشار اوراق مشاركت )بدون تضمین دولت و بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران( برای شركت :17ماده 

حداكثر   های نوسازی و توسعه شركت ها در طرح شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آن

درصد ارزش ویژه شركت مجاز است. این اوراق قابل  31گذاری ریالی پروژه و تا سقف  درصد كل سرمایه 51به میزان 

 معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.
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 نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار آئین

 جمهوری اسالمی ایران 

 هیئت وزیران 8/1/36مصوب 

 

 

وزارت امور اقتصادی و  43/13/4835مورخ  81393بنا به پیشنهاد شماره  18/11/4836وزیران در جلسه مورخ هیئت 

نامه اجرایی  آیین -4831-( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب1( ماده )8دارایی و به استناد بند )

 قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

های اختصاری تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  حات و واژهاصطال: 1ماده 

نامه به  شوند. سایر اصطالحاتی كه در این آئین نامه نیز به همان مفاهیم به كار برده می ، در این آیین4831مصوب آذرماه 

 باشند: كار رفته است، دارای معانی زیر می

 -4831-ظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب من قانون : -1
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هایی كه براساس قانون، مجوز تأسیس یا فعالیت خود را  كلیه نهادها و تشكل های تحت نظارت : نهادها و تشكل -2

های  ای مشتقه، بورسها، بازاره ها، بازارهای خارج از بورس، كانون از شورا یا سازمان دریافت نموده باشند از قبیل بورس

 گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالی. های سپرده كاالیی، شركت

قانون، معامالت آن در هر بورس براساس مقرراتی خواهد بود كه به  81پس از پذیرش اوراق بهادار براساس ماده : 2ماده

 رسد. تصویب شورا می

گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،  های سپرده بازارهای خارج از بورس و شركتها،  ها، كانون بورس: 3ماده 

 شوند. های خودانتظام توسط شورا تعیین می شوند. مصادیق سایر تشكل تشكل خودانتظام محسوب می

ها از  انگذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شركتهای مادر )هلدینگ( و سبدگرد های سپرده شركت: 4ماده 

( قانون توسط شورا تعیین 4( ماده )24شوند. سایر مصادیق نهادهای مالی با رعایت بند ) مصادیق نهاد مالی محسوب می

 میشوند.

، این آییننامه و همچنین مقرراتی كه در چارچوب «قانون» نهادها و تشكلهای تحت نظارت مشمول مقررات : 5ماده 

 ح بازار اوراق بهادار وضع میگردد، هستند.اختیارات قانونی توسط اركان ذیصال

( قانون است. سازمان از 4( ماده )21موضوع بند )« اوراق بهادار قابل معامله»شورا مرجع تعیین و تصویب انواع : 6ماده 

این  كند. مقررات الزم در اند جلوگیری می انتشار و یا معامله انواع اوراقی كه هنوز در زمره اوراق مذكور قرار نگرفته

 خصوص به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورا خواهد رسید.

گیری و ابالغ مصوبات آن طبق دستورالعملی  یافتن و اداره جلسات شورا، تصمیم چگونگی تشكیل، رسمیت: 7ماده 

 رسد. خواهد بود كه به تصویب شورا می

انتشار این نشریه با رعایت مقررات قانونی مربوطه یكسال  سازمان باید نشان، مهر و یک نشریه ویژه داشته باشد.: 8ماده 

 پس از شروع فعالیت سازمان با درج موارد زیر الزامی است.



 

103 
 

االجرا  مقررات و ضوابط مربوط به بازار اوراق بهادار با ذكر تاریخ تصویب، مرجع یا مراجع تصویب كننده و تاریخ الزم -4

 شدن آنها.

لیق شده توسط اركان بازار اوراق بهادار به همراه سایر اطالعاتی كه در این زمینه مطابق مجوزهای صادر، لغو یا تع -2

 مقررات باید به اطالع عموم برسد.

 مشخصات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان -8

صوص بازار ها و سایر مراجع قانونی در خ های صادره سازمان، هیئت داوری، و یا احكام قطعی دادگاه آراء یا اجرائیه -1

 اوراق بهادار، مگر این كه هیئت مدیره نشر آنها را مغایر مصالح بازار تشخیص دهد.

 هرگونه تغییر در اساسنامه، نشانی مركز اصلی، نام و محل شعب و دفاتر سازمان. -5

 سایر اموری كه به تشخیص سازمان انتشار آنها در نیل به اهداف سازمان مؤثر باشد. -6

اندازی یک پایگاه  سال از شروع فعالیت، اقدام به راه 2سازمان مكلف است، حداكثر ظرف مدت  تبصره:

 الكترونیكی نماید كه حداقل حاوی موارد مذكور در این ماده باشد.

ناشران و نهادها و تشكلهای تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطی را كه سازمان با رعایت مقررات مربوط : 9ماده 

 نماید رعایت كنند. اطالعات و تبلیغات اوراق بهادار وضع می درخصوص نشر

به منظور حفظ استقالل و اطمینان از كیفیت كار ارزشیابان، تحلیلگران مالی و حسابرسان معتمد سازمان كه : 11ماده 

ویب به شورا ارائه دهند سازمان ضوابط و مقررات الزم را تهیه و جهت تص ای در بازار اوراق بهادار ارائه می خدمات حرفه

 نماید.  می

راهكارها، ضوابط و مقررات مربوط به عملیات بانكی كه معامالت اوراق بهادار و تسویه وجوه ناشی از معامالت : 11ماده 

رسد. مصوبات شورا به بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران  نماید، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می را تسهیل می

 مركزی در چهارچوب اختیارات و مقررات قانونی بانكی ترتیبات اجرای مصوبات شورا را فراهم مینماید.اعالم و بانک 
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های فنی و مخابراتی مورد نیاز جهت توسعه بازار  آوری اطالعات موظف است زیر ساخت وزارت ارتباطات و فن: 12ماده 

 اوراق بهادار را فراهم نماید.

گذاری و نظارتی  هماهنگی الزم در بازار اوراق بهادار و همكاری با سایر نهادهای سیاستبه منظور ایجاد : 13ماده 

ها و شوراهائی كه به موجب قوانین و مقررات خاص تشكیل شده  ( قانون، كلیه كمیسیونها، كمیته3( ماده )42موضوع بند )

گیری درخصوص  وظفند در مواردی كه تصمیمشوند از قبیل كمیسیون اقتصادی دولت، شورای اقتصاد و امثال آن، م یا می

گذاری یا ایجاد تغییر و تحول در بازار اوراق بهادار در دستور كار آنها باشد، از رئیس  اوراق بهادار كشور و یا هرگونه سرمایه

 گیری بدون حق رأی دعوت نمایند. سازمان جهت حضور در جلسات تصمیم

( 3ماده ) 41شخاص خارجی در بورس و نحوه نظارت بر آن موضوع بند گذاری ا مقررات مربوط به سرمایه: 14ماده 

 رسد. قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می

بندی اطالعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن به موجب مقرراتی است كه به پیشنهاد سازمان  طبقه: 15ماده 

 رسد. به تصویب شورا می

ها و نهادهای مالی به  دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و كاالها و كلیه ضوابط و مقررات نظارتی بورس: 16ماده 

 رسد. تصویب سازمان می

ها  االجرا شدن قانون منتشر شده یا در بورس پذیرش اوراق بهادار و كاالهایی كه قبل از الزم تبصره:

 رسد، مجاز خواهد بود. ملی كه به تصویب سازمان میاند، براساس دستورالع شده پذیرفته 

( قانون، هیئت مدیره بورسها موظفند طبق مقررات آییننامه مربوط و براساس دستورالعملی 85در اجرای ماده ): 17ماده 

سایر اعضای گران، بازارگردانان، ناشران و  كه توسط سازمان ابالغ میشود به تخلفات انضباطی كارگزاران، كارگزار/معامله

روز پس از  8بورس رسیدگی كنند. یک نسخه از آرای صادر شده در مورد تخلفات انضباطی یاد شده باید حداكثر ظرف 

 صدور به سازمان ارسال شود.
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( قانون به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بورسها و اركان سایر 3( ماده )44( و )8در اجرای بندهای ): 18ماده 

خودانتظام در خصوص تكالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمتهای یادشده مطابق دستورالعملی كه به تصویب تشكلهای 

 شود. مدیره سازمان رسیدگی می شورا میرسد، در هیئت

های  كننده از روند معامالت در بورسها یا ایجاد قیمت مصادیق اقداماتی كه نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه: 19ماده 

 رسد. شوند، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می ب یا اغوای اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار میكاذ

مطابق دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب « قانون( »16( ماده )2نحوه ارائه گزارش موضوع تبصره ): 21ماده 

 رسد. سازمان می
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 قانون برنامه چهارم  15اجرایی بند ج ماده   نامه آیین

 توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

 گذاری اشخاص خارجی در بورس اوراق بهادار درمورد سرمایه

 هیئت وزیران 44/8/31مصوب 
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 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مركزی جمهوری 44/8/4831هیئت وزیران در جلسه مورخ 

گذاری  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی درمورد سرمایه 45اسالمی ایران به استناد بند ج ماده 

شرح زیر تصویب نمود. نامه اجرایی بند ج ماده یادشده را به اشخاص خارجی در بورس اوراق بهادار آیین  

:: تعاریف1ماده  

 بهادار تهران : سازمان كارگزاران بورس اوراقسازمان - 1

 مدیره سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران : هیئتمدیره سازمان هیئت - 2

 های اقتصادی و فنی ایران گذاری و كمک : سازمان سرمایهگذاری سازمان سرمایه - 3

 گذاری خارجی : قانون تشویق و حمایت سرمایهقانون تشویق - 4

حقوقی خارجی است كه تحت پوشش قانون تشویق و حمایت : شخص حقیقی یا گذار خارجی سرمایه - 5

شده در بورس اقدام  نامه، نسبت به خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفته گذاری خارجی با رعایت مقررات این آیین سرمایه

 كند. می

در بورس است شده  : فرایند معامله خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفتهگذاری خارجی در سبد اوراق بهادار سرمایه - 6

شود. منظور از  صرفاً با هدف كسب سود و بدون قصد مدیریت شركت انجام می "گذار خارجی سرمایه"كه توسط 

 گذاری است. نوع سرمایه نامه صرفاً این در این آیین» گذاری خارجی سرمایه«

» گذار خارجی سرمایه«توسط شده در بورس است كه  : خرید اوراق بهادار پذیرفتهگذاری خارجی مستقیم سرمایه - 7

 شود. جهت كسب سود و نیز مدیریت شركت انجام می

: مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران است كه براساس ضوابط مؤسسات حسابرس معتمد - 8

 شود. شورای بورس، تعیین می 8/8/4833حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران مصوب، 
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انتقالی است كه توسط یک بانک خارجی در دو یا چند كشور خارجی منتشر  : گواهی قابلگواهی سپرده فراملی - 9

شده در بورس، نزد  شده یک شركت ایرانی پذیرفته شود و نشانگر مالكیت دارنده آن بر تعداد معینی از سهام سپرده می

ت ایرانی ناشر سهام و بانک خارجی و با تأیید سازمان بورس، بانک ناشر است. این گواهی براساس توافق قبلی شرك

 شود. منتشر می

 است. « گذاری سازمان سرمایه»در بورس منوط به دریافت مجوز از « گذار خارجی سرمایه»فعالیت : 2ماده

گذاری خارجی در بورس را با رعایت  بار سقف مجاز سرمایه شورای بورس هر سه ماه یک تبصره: 

 نماید. گذاری اعالم می عمومی عرضه و تقاضای بازار سرمایه كشور، به سازمان سرمایهشرایط 

سال پس از اخذ مجوز، نسبت به انتقال كل وجوه به داخل كشور  اند حداكثر یک مكلف« گذاران خارجی سرمایه»: 3ماده

انتقال كل وجوه به داخل كشور یا  تدریج، اقدام كنند. در صورت عدم  جا یا به صورت یک گذاری در بورس به و سرمایه

ها در بورس منوط به اخذ مجوز جدید  گذاری آن مانده سرمایه گذاری در بورس ظرف این مدت، باقی عدم سرمایه

 باشد. می

 گذاری كند: های مالی زیر سرمایه تواند در دارایی منحصراً می« گذار خارجی سرمایه»: 4ماده

 در بورسشده  های پذیرفته الف( سهام شركت

 شده در بورس ب( سایر اوراق بهادار پذیرفته

 شده باشد. ج( هر نوع اوراق مشاركت كه در بورس پذیرفته

قبل از انجام معامله و تخصیص كد سهامداری به نام « سازمان« »گذاری، سازمان سرمایه»پس از صدور مجوز : 5ماده

 خواهد كرد: دارنده مجوز، ترجمه رسمی اسناد زیر را از متقاضی دریافت

 «گذار خارجی سرمایه»الف( اساسنامه 

 «گذار خارجی سرمایه»درصد سهام  5ب( مشخصات دارندگان بیش از 
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 «گذار خارجی سرمایه»ج( مشخصات مدیران ارشد 

در « گذار خارجی سرمایه»نامه( به معامالت  این آیین 3یافته )موضوع ماده  های بانكی اختصاص د( مشخصات حساب

 بورس

توسط شخصیت حقوقی مستقلی مدیریت شود، « گذار خارجی سرمایه»در صورتی كه وجوه  :1تبصره 

 بندهای الف، ب، و ج این ماده در مورد این شخصیت حقوقی نیز اعمال خواهد شد.

 این ماده حسب مورد، هستند. 4گذاران حقیقی فقط ملزم به رعایت بند د و تبصره  سرمایه :2تبصره

به این « سازمان،»مكلف است اطالعات زیر را، براساس مقررات جاری افشای اطالعات « گذار خارجی سرمایه»: 6ماده

 سازمان ارائه كند.

 های عملكرد مالی ساالنه و فصلی مربوط به فعالیت در بورس ها و صورت الف( گزارش

 شده در بورس به صورت فصلی گذاری ب: فهرست و ارزش سبد اوراق بهادار سرمایه

ترتیبی كه گردش و  نامه به این آیین 3های بانكی موضوع ماده  ای از صورت حساب كامل حساب رسال ماهانه نسخهج( ا

 جزییات حساب را نشان دهد.

 گذار )فقط درمورد اشخاص حقوقی( های مربوط به افشای تغییرات مؤثر در ساختار مدیریتی سرمایه د( گزارش

 های داخلی كشور را برای انجام عملیات بانكی خود انتخاب كند. از بانک باید یكی« گذار خارجی سرمایه»: 7ماده

مكلف است تاییدیه بانک موضوع این ماده مبنی بر واریز وجوه ارزی « گذار خارجی سرمایه» :1تبصره 

و « گذاری سازمان سرمایه»یا فروش ارز با رعایت مقررات بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران را به 

 رائه نماید.ا« سازمان»
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های افتتاح  منحصراً از طریق حساب« گذار خارجی سرمایه»های  ها و پرداخت كلیه دریافت :2تبصره 

شده در بانک موضوع این ماده انجام خواهد شد و مبالغ حاصل از فروش اوراق بهادار معامله شده طبق 

 شود. ها واریز می این حسابنامه و نیز سود متعلق به اوراق بهادار مزبور به  مقررات این آیین

جز برای مقاصد و  باشد از منابع مالی این حساب به مجاز نمی« گذار خارجی سرمایه» :3تبصره

 عمل آورد. گذاری دیگری به بینی شده، سرمایه نامه پیش درحدودی كه در این آیین

طبق مقررات این « ار خارجیگذ سرمایه»ای كه توسط  ضوابط ورود، نگهداری و خروج اصل و سود سرمایه: 8ماده

 باشد. نامه اجرایی آن و نیز مقررات ارزی كشور می و آیین« قانون تشویق»نامه وارد كشور شده است، تابع  آیین

كه به « گذاران خارجی سرمایه»شده در بورس توسط كل  خرید در هر شركت پذیرفته حداكثر تعداد سهام قابل: 9ماده

 كنند، نباید از ده درصد تعداد كل سهام آن شركت بیشتر باشد: گذاری می ر سرمایهیكی از طرق ذیل در شركت مزبو

 نامه خرید سهام شركت، با اخذ مجوز موضوع این آیین -4

 ( سهام شركتGDR) "گواهی سپرده فراملی»خرید  -2

 شود. می های خارجی عرضه شده در بورس تهران كه در یكی از بورس های پذیرفته خریدوفروش سهام شركت -8

زمان نباید از  نامه( در هیچ این آیین 1در اوراق مشاركت )موضوع بند ج ماده « گذاری خارجی سرمایه»حداكثر : 11ماده 

در سایر اوراق بهادار )موضوع بند ب ماده  "گذاری خارجی سرمایه"گذار خارجی بیشتر باشد.  % كل وجوه آورده سرمایه41

 باشد. نامه( می این آیین 9گذاری در سهام )موضوع ماده  مشابه با سرمایهنامه( تابع محدودیت  این آیین 1

گذار  سرمایه»نامه،  های مقرر در این آیین از نسبت« گذار خارجی سرمایه»در صورت تجاوز حجم معامالت : 11ماده

« سازمان»برساند. موظف است مازاد اوراق بهادار نسبت به سقف تعیین شده را ظرف یک هفته كاری به فروش « خارجی

 گذاری خارجی در هر شركت را به بازار اعالم كند. موظف است در پایان هر هفته، درصد سرمایه
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مجاز است پس از پایان سه سال از آغاز فعالیت خود در بورس، اصل سرمایه و عایدات « گذار خارجی سرمایه»: 21ماده

و مقررات ارزی كشور خارج كند. سود سهام دریافتی در هر « ویققانون تش»ای حاصل از فعالیت خود را با رعایت  سرمایه

 خروج است. سال طبق مقررات جاری قابل

گذاری  ای انباشته شده خود را نتواند سرمایه كه اصل سرمایه و عایدات سرمایه در صورتی« گذار خارجی سرمایه»: 31ماده

 گذاری خود خواهد بود: بل سرمایهمجدد نماید، با رعایت موارد زیر مجاز به خروج مازاد غیرقا

شود كه دوسوم كل سهمیه سهام و سایر اوراق  تقاضا برای خروج وجوه حاصل این ماده از كشور زمانی پذیرفته می -4

 قبالً پر شده باشد.« گذاری خارجی، سرمایه»یافته به  بهادار تخصیص

 نیز برسد.« گذاری سازمان سرمایه»به تأیید باید « مدیره هیئت»خروج وجوه موضوع این ماده پس از اعالم  -2

انجام « سازمان« »حسابرس معتمد»در بورس توسط « گذار خارجی سرمایه»حسابرسی عملكرد فعالیت : 41ماده

 شود. می

نماد معامالتی وی  "سازمان،"به تشخیص « گذار خارجی سرمایه»نامه توسط  در صورت نقض مقررات این آیین: 51ماده

 گردد. اعالم می« گذاری سازمان سرمایه»و مراتب به  شود متوقف می

شده در بورس  های پذیرفته گذاری مستقیم خارجی از طریق خرید سهام شركت نامه شامل سرمایه های مذكور در این آیین محدودیت: 16ماده 

 شود. نمی
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 ( قانون تنظیم بخشی از مقررات17نامه اجرایی ماده ) آیین

 ( قانون برنامه سوم توسعه؛113تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصالح ماده ) 

 نامه اجرایی انتشار اوراق مشاركت  آیین

 شده در بورس اوراق بهادار  های پذیرفته شركت

 هیئت وزیران 43/1/38مصوب 
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امور اقتصادی و دارایی و  های صنایع و معادن و خانه بنا به پیشنهاد وزارت 43/1/4838هیئت وزیران در جلسه مورخ 

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور («22ریزی كشور و به استناد ماده ) سازمان مدیریت و برنامه

 -4832مصوب  -«( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران448و اصالح ماده )

 ( قانون مزبور را به شرح ذیل تصویب نمود: 43نامه اجرایی ماده ) آیین

( قانون 448) ( قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصالح ماده43نامه اجرایی ماده ) آیین»

 «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 

 فصل اول: كلیات

 كار رفته است:  حات زیر در معانی مشروح بهنامه اصطال در این آیین :1ماده 

 الف( بورس: سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران.

 ب( هیئت پذیرش: هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران.

پذیر  ج( طرح نوسازی و توسعه شركت: طرح یا پروژه جدید یا مكمل كه اجرای آن به لحاظ فنی، مالی و اقتصادی توجیه

 باشد. 

به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تأمین « بورس»د( اوراق مشاركت: اوراق بهادار بانامی كه با مجوز 

شود. این  منتشر می« بورس»های پذیرفته شده در  های نوسازی و توسعه شركت بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح

 یابند.  تشار میاوراق بدون تضمین دولت و بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ان

كه در سررسید نهایی و یا قبل از آن قابل « ناشر« »اوراق مشاركت»هـ( اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهام: آن گروه از 

 باشد. « ناشر»تبدیل به سهام همان شركت 
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لزوم( و سایر و( امیدنامه: سندی كه اهداف، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام )در صورت 

گیری  گذاری برای تصمیم دهد و تصویری از آینده سرمایه را شرح می« طرح توسعه و نوسازی شركت»جزییات مربوط به 

، «امین»دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید  قرار می«( اوراق مشاركت»گذاران )خریداران  در اختیار سرمایه

 برسد. « بورس»و « حسابرس»

 باشد.  می« اوراق مشاركت»نامه مجاز به انتشار  كه به موجب این آیین« بورس»ناشر: شركت پذیرفته شده در  ز(

شود تا در  انتخاب می« ناشر»كه از طرف « بورس»ح( امین: بانک، مؤسسه بیمه یا هر شخصیت حقوقی مورد تأیید 

نامه مقرر است، وظایف محوله را انجام دهد.  ین آیینبه ترتیبی كه در ا« اوراق مشاركت»راستای حفظ منافع دارندگان 

 توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند.  می« ضامن»و « امین»

، «بورس»اولیه اوراق از طریق   شود تا نسبت به عرضه تعیین می« ناشر»ای كه از طرف  ط( عامل: شخصیت حقوقی

های  در سررسید، كسر و پرداخت مالیات« وراق مشاركتا»الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلغ  پرداخت سود علی

 توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند.  می« ناشر»و « عامل»مربوط و سایر امور اجرایی مرتبط با انتشار اقدام كند. 

یا بخشی از این وجوه و »اوراق مشاركت »الحساب، اصل مبلغ  ای كه بازپرداخت سود علی ی( ضامن: شخصیت حقوقی

 كند. منتشر شده را كه در عرضه عمومی به فروش نرسیده است، تضمین می« اوراق مشاركت»خرید 

است كه ضروری است در « ناشر»به اختیار « ضامن»شود. وجود  تعیین می« امین»و تأیید « ناشر»با پیشنهاد « ضامن»

 امیدنامه قید شود. 

طرح »ایران كه امكان سنجی فنی، اقتصادی و مالی  ک( حسابرس: مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی

گذاری را  كند و گزارش پیشرفت كار، نرخ بازده و دیگر اطالعات مالی طرح سرمایه را تأیید می« نوسازی و توسعه شركت

 هم باشد. « ناشر»شركت « حسابرس»تواند در عین حال  رساند حسابرس می می« اوراق مشاركت»به اطالع دارندگان 
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پذیر را دنبال  های سرمایه داری و مدیریت شركت گذاری كه هدف بنگاه های سرمایه آن دسته از شركت :2ماده 

كنند و صرفاً به خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار با هدف كسب سود اشتغال دارند، فقط برای طرح تشكیل  نمی

 شند. با نمی« اوراق مشاركت»سبد اوراق بهادار مجاز به انتشار 

پس از دریافت مجوز انتشار اوراق و امضای قراردادهای عاملیت، حسابرسی، ضمانت )در صورت وجود( و امانت با  :3ماده 

)در صورت وجود( و « ضامن»، «حسابرس»، «عامل»، «ناشر»های مربوط و انتشار اوراق و گردآوری وجوه،  طرف

طور كامل پذیرفته و نسبت به  مابین را به نامه و قراردادهای فی نكلیه آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آیی« امین»

 باشند.  ها متعهد می اجرای آن

 

 «اوراق مشاركت»های  فصل دوم: ویژگی

منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد  نامه و به ، طبق مقررات این آیین«بورس»های پذیرفته شده در  شركت :4ماده 

 هستند. « بورس»و عرضه آن از طریق « اوراق مشاركت»مجاز به انتشار « های نوسازی و توسعه شركت طرح»نیاز 

منتشر « طرح نوسازی و توسعه»را برای یک یا چند « اوراق مشاركت»تواند  اوراق می« ناشر» تبصره:

 كند.

در مجموعه منافع حاصل از به نسبت قیمت اسمی و در طی مدت زمان مشاركت « اوراق مشاركت»دارندگان  :5ماده 

 های مربوط سهیم خواهند بود.  اجرای طرح

رابطه « اوراق مشاركت»دهنده قدرالسهم دارنده آن در موضوع مشاركت است. با عرضه  هر ورقه مشاركت نشان :6ماده 

ریداران اوراق ، به وكالت از طرف خ«امین»با اجازه « ناشر»شود.  و خرید اوراق برقرار می«ناشر»وكیل و موكل بین 

تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه كاال، خدمت و دارایی  می
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كند و این  وارد نمی  مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به مالكان جدید، به اختیار تفویضی تحت عنوان وكالت خدشه

 و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است. « اشرن»رابطه تا سررسید اوراق بین 

پذیر است. این اوراق بدون  امكان« بورس»فقط از طریق « اوراق مشاركت»عرضه اولیه و دادوستد ثانویه  :7ماده 

 یابند.  تضمین دولت و بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران انتشار می

گذاری  % كل سرمایه51معین شود و حداقل « پذیرش هیئت»در طرح باید به تشخیص « ناشر»الشركه  سهم :8ماده 

 ریالی پروژه باشد. 

« هیئت پذیرش»به تشخیص « بورس»های پذیرفته شده در  قابل انتشار برای شركت« اوراق مشاركت»ارزش  :9ماده 

 % ارزش ویژه هر شركت مجاز است. 31و حداكثر تا 

( قانون در هر سال، در ابتدای هر سال توسط شورای پول و 43ه )میزان اوراق مشاركت قابل انتشار موضوع ماد :11ماده 

 گردد.  اعالم می« بورس»اعتبار تعیین و به 

به پیشنهاد « اوراق مشاركت»الحساب و سایر شرایط انتشار  تاریخ، مراحل انتشار، ارزش اسمی، نرخ سود علی :11ماده 

 شود.  ار سرمایه، تعیین میو با حفظ شرایط رقابتی باز« بورس»و با موافقت « ناشر»

 های مربوط جایز نیست.  در غیر اجرای طرح« اوراق مشاركت»مصرف وجوه حاصل از واگذاری  :12ماده 

را منتشر كند. نحوه تبدیل ورقه « ناشر»قابل تبدیل به سهام همان شركت « اوراق مشاركت»تواند  می« ناشر» :13ماده 

« ناشر»قابل تبدیل به سهام، « اوراق مشاركت»هد شد. د رصورت انتشار مشاركت به سهام در امیدنامه مشخص خوا

قابل تبدیل، اختیار افزایش سرمایه و تبدیل، در دسترس « اوراق مشاركت»موظف است ترتیبی اتخاذ كند كه به میزان 

 باشد.

 . تواند قابل تبدیل به سهام باشد الحساب نیز می التفاوت سود قطعی و سود علی مابه تبصره:
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های قابل قبول حساب  گذاران، جز هزینه و سودهای پرداختی به سرمایه« اوراق مشاركت»های انتشار  هزینه :14ماده 

 است. « ناشر»مالیاتی برای 

 

 های ناشر فصل سوم: ویژگی

 گذشته باشد. « بورس»انتشار اوراق مشاركت منوط به آن است كه حداقل دو سال از تاریخ پذیرش شركت در  :15ماده 

سودآور بوده و به تشخیص « اوراق مشاركت»شركت باید حداقل در دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار  :16ماده 

اوراق »( د رصورت فروش 82ته نداشته باشد. ماده )امكان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباش« بورس»

در مدت مقرر و یا با دو بار تمدید مهلت عرضه كه در مجموع حداكثر به مدت « بورس»منتشر شده از طریق « مشاركت

 صادر خواهد شد. « امین»، از سوی «ناشر»آوری شده توسط  روز كاری است، مجوز برداشت وجوه جمع 21

باید به تصویب مجمع « اوراق مشاركت»مالی شركت طی دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار های  صورت :17ماده 

 برسد. « بورس»های شركت به تأیید  دهی و شفافیت حساب عمومی آن شركت رسیده باشد و سوابق گزارش

 

 «اوراق مشاركت»فصل چهارم: مراحل انتشار و پذیرش 

را به همراه گزارش امكان سنجی « بورس»های تهیه شده توسط  ، باید فرم«اوراق مشاركت»متقاضی انتشار  :18ماده 

، «عامل»و اعالم قبولی « حسابرس»، تأیید شده از سوی «شركت  های نوسازی و توسعه طرح»فنی، اقتصادی و مالی 

« بورس»اسناد یاد شده همراه با اظهارنظر تحویل دهد. « بورس»به « حسابرس»و « امین»)در صورت وجود(، « ضامن»

 شود.  ارسال می« هیئت پذیرش»حداكثر ظرف یک ماه برای 

های الزم، باید ظرف حداكثر یک ماه  ها و تحلیل با بررسی مدارک دریافتی و انجام بررسی« هیئت پذیرش» :19ماده 

 مستند عدم اعطای مجوز صدور را اعالم كند.، مجوز صدور را صادر نماید؛ یا دالیل «بورس»پس از دریافت گزارش 
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 «بورس»فصل پنجم: بازار ثانویه و وظایف 

و بررسی میزان و كیفیت وثایق و « طرح نوسازی و توسعه»با تحلیل وضعیت شركت و « هیئت پذیرش» :21ماده 

اطمینان حاصل خواهد  «اوراق مشاركت»، تا حد ممكن از اجرای موفق طرح، بازپرداخت سود و اصل «ناشر»های  تضمین

 كرد. 

موظف است با طراحی نظام معامالت مناسب، اختصاص تابلوهای جداگانه و تجهیز واحدهای پذیرش « بورس» :21ماده 

 و تبدیل اوراق به سهام را به روشی مناسب فراهم كند.« اوراق مشاركت»و نظارت خود، امكان انجام معامالت 

 

 «ناشر»فصل ششم: وظایف 

الحساب و قطعی را در سررسیدهای مقرر تعهد كند و  موظف است بازپرداخت اصل و سودهای علی« ناشر» :22ماده 

در اختیار وی و در غیر « ضامن»وثایق الزم را برای تضمین بازپرداخت اصل و سودهای متعلق به اوراق، در صورت وجود 

 قرار دهد. « امین»این صورت در اختیار 

، در «اوراق مشاركت»طبق تعهدات انجام شده، وجوه الزم را جهت پرداخت سود و اصل  موظف است« ناشر» :23ماده 

قرار دهد. هرگونه تأخیر در تأمین منابع فوق، « عامل»سررسیدهای تعیین شده تأمین نماید و برای پرداخت در اختیار 

 خواهد شد. مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت 

طور  موظف است قبل از عرضه اوراق، سیستم حسابداری استاندارد مورد تأیید سازمان حسابرسی را به« ناشر» :24ماده 

 های خویش، مستقر و اجرا نماید  جداگانه و مستقل از سایر عملیات و فعالیت

)در صورت وجود( « ضامن»و « عامل»، «حسابرس»، «امین»الزحمه انجام خدمات  موظف است حق« ناشر» :25ماده 

 را، به ترتیب مقرر در قرادادهای منعقد شده پرداخت نماید. 
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های تعیین  های حاوی گزارش وضعیت مالی و عملكرد اجرایی طرح را، در فرم موظف است اطالعیه« ناشر» :26ماده 

كند و حداكثر هر شش ماه  تعیین می« بورس»رسد، در مقاطعی كه  می« حسابرس»كه به تأیید « بورس»شده توسط 

های كثیراالنتشار به اطالع عموم  زمان از طریق سایت شركت و یا از طریق روزنامه تسلیم كند و هم« بورس»بار، به  یک

 گذاران برساند.  سرمایه

د ، نسبت به تهیه و تحویل امیدنامه مورد تأیی«اوراق مشاركت»موظف است پس از اخذ مجوز انتشار « ناشر» :27ماده 

 اقدام نماید. « امین»و « حسابرس»، «بورس»

اوراق »یا اعطای هرگونه امتیاز از قبیل اختیار تبدیل « اوراق مشاركت»موظف است، برای انتشار « ناشر» :28ماده 

 به سهام، مصوبه مجمع عمومی سهامداران را اخذ نماید. « مشاركت

های حسابرسی سه دوره مالی  حداقل گزارش« بورس» منظور بررسی طرح از سوی موظف است، به« ناشر» :29ماده 

 ارایه نماید. « بورس»را به « اوراق مشاركت»پیش از تقاضای انتشار 

 

 «ضامن»فصل هفتم: وظایف 

است كه در عرضه عمومی به فروش نرفته است. الزام وی محدود « اوراق مشاركتی»ملزم به خرید « ضامن» :31ماده 

 درج شده است. « ناشر»با « ضامن»د به سقفی است كه در قراردا

مكلف است با نظارت « ضامن»، «عامل»یا « ناشر»در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسیدهای مقرر توسط  :31ماده 

مابین اقدام به ایفای تعهدات  های نزد خود و براساس ترتیبات مقرر در قراردادهای فی از محل وثایق و تضمین« امین»

 نماید. 

 خواهد بود. « امین»وظیفه فوق بر عهده « ضامن»ر صورت عدم وجود د تبصره:

 



 

119 
 

 «امین»فصل هشتم: وظایف 

در مدت مقرر و یا با دو بار تمدید مهلت عرضه كه « بورس»منتشر شده از « اوراق مشاركت»در صورت فروش  :32ماده 

از سوی امین صادر « ناشر»آوری شده توسط  روز كاری است مجوز برداشت وجوه جمع 21در مجموع حداكثر به مدت 

 خواهد شد. 

(، 84خریداری شده توسط عموم در مدت یاد شده مندرج در ماده )« اوراق مشاركت»كه میزان  در صورتی :33ماده 

موظف است تحت « عامل»، كمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد، «ضامن»عالوه میزان خرید تعهد شده توسط  به

 اقدام كند.« اوراق مشاركت»روز كاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان  21، حداكثر طی «نامی»نظارت 

 است.« امین»شود كه تحت نظارت  كلیه وجوه در عرضه اولیه به حسابی واریز می :34ماده 

، «رسحساب»و « ناشر»، «عامل»و « ناشر»مكلف است، پس از حصول اطمینان از وجود قرارداد بین « امین. »85ماده 

نسبت « اوراق مشاركت»)در صورت وجود( و اطمینان از رعایت مقررات و ضوابط حاكم بر معامالت « ضامن»و « ناشر»

 اقدام كند. « ناشر»به امضای قرارداد با 

شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد عاملیت « عامل»و « ناشر»: در صورتی كه 4تبصره

 نخواهد بود. 

شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد ضمانت « ضامن»و « امین»كه  تی: در صور2تبصره

 نخواهد بود.

 

 «عامل»فصل نهم: وظایف 

الحساب و قطعی  كند و سودهای علی ارایه می« بورس»را برای عرضه اولیه در « اوراق مشاركت»، «عامل» :36ماده 

های مربوط وسایر  كند. كسر و پرداخت مالیات ت مربوط پرداخت میاوراق در مقاطع تعیین شده را با رعایت قوانین و مقررا
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های مربوط به انتشار را طبق  است و حساب« بورس»و « ناشر»، رابط بین «عامل»است. « عامل»امور اجرایی از وظایف 

 دهد.  كند و در فواصل زمانی تعیین شده انتشار می داری می استاندارد تعیین شده و به شكل مستقل نگه

 

 «حسابرس»فصل دهم: وظایف 

 برسد. « حسابرس»، باید به تأیید «شركت  طرح نوسازی و توسعه»سنجی فنی، اقتصادی و مالی  امكان :37ماده 

های مالی طرح، گزارش پیشرفت كار، نرخ بازده و  های مستقل و صورت موظف است به حساب« حسابرس» :38ماده 

ای از اظهارنظر خود را برای  ها اظهارنظر كند و نسخه سیدگی و نسبت به آنگذاری ر دیگر اطالعات مالی طرح سرمایه

 ارسال كند. « بورس»و « امین»

اوراق »موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله مصرف وجوه حاصل از واگذاری « حسابرس. »89  ماده

 برساند. « بورس»و « امین»اطالع  گذاری، موارد خالف را به در امور غیرمرتبط با طرح سرمایه« مشاركت

 ( قانون یاد شده را برای اطالع عموم منتشر نماید.43سازمان بورس اوراق بهادار مكلف است در پایان هر سال گزارش عملكرد ماده ) :41ماده 
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 نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت آیین

 هیئت وزیران 43/5/33مصوب 

 

 

 نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به كار رفته است:  در این آیین :1ماده 

 قانون: قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت. 

 انتفاعی. -های عمرانی طرح: طرح

های جاری و استهالک،  برداری عالوه بر تأمین هزینه دولت: منظور طرحی است كه در مدت معقولی پس از شروع بهره 

 سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید. 

برداری طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول  های ناشی از بهره نحوی كه فایده منظور از انتفاع، انتفاع مالی است، به

 باشد. 
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قانون یا مجوز بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران به  نامی است كه به موجب اوراق مشاركت: اوراق بهادار بانام یا بی

انتفاعی دولت  -های عمرانی قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح

ور های سودآ  مندرج در قوانین بودجه ساالنه كشور یا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تكمیل و توسعه طرح

تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی الزم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، 

های وابسته به  المنفعه و شركت ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام های دولتی، شهرداری شركت

گذارانی كه  شود و سرمایه های تعاونی تولید منتشر می ركتهای سهامی عام و خاص و ش های مذكور، شركت دستگاه

 گردد.  های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می قصد مشاركت در اجرای طرح

های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام  اوراق مشاركت قابل تعویض با سهام: اوراقی است كه توسط شركت

 شود.  فته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض میهای پذیر سایر شركت

های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی یا زمان  اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهام: اوراقی است كه توسط شركت

 گردد.  های موضوع طرح اوراق مشاركت، تبدیل می تحقق افزایش سرمایه به سهام شركت

 ( قانون، اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارد. 4ناشر: دستگاه دولتی یا غیردولتی است كه به موجب ماده )

الحساب و قطعی، بازپرداخت  عامل: بانكی است كه از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای فروش، پرداخت سود علی

( قانون و 3ید، كسر و پرداخت مالیات موضوع ماده )اصل مبلغ اوراق مشاركت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررس

 ورزد.  انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می

منظور حفظ منافع دارندگان اوراق  شود و به امین: شخص حقیقی یا حقوقی است كه از طرف بانک مركزی انتخاب می

ها و  داری حساب سبت به مصرف وجوه، نحوه نگهمشاركت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، ن
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نماید. وظایف  های مالی و عملكرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسیدگی و اظهارنظر می صورت

انتفاعی دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. -های عمرانی امین در مورد طرح
2

[2][1] 

 بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران.بانک مركزی: 

هیئت تشخیص: هیئتی است مركب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مركزی 

 دهد.  های عمرانی دولت را مورد تأیید قرار می كه انتفاعی بودن طرح

دارندگان اوراق مشاركت كه به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشاركت در نتیجه مالی حاصل از اجرای  :2ماده 

 های مربوط سهیم خواهند بود.  طرح

دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشاركت است. با فروش اوراق مشاركت رابطه  هر ورقه مشاركت نشان :3ماده 

تواند نسبت به  به وكالت از طرف خریداران اوراق می« ناشر»شود.  راق محقق میو خریدار او« ناشر»وكیل وموكل بین 

مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه كاال، خدمت و دارایی مربوط به طرح 

بطه تا سررسید اوراق بین نماید و این را اقدام نماید. انتقال اوراق به اختیار تفویضی تحت عنوان وكالت خدشه وارد نمی

 ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است. 

های مربوط، در حكم تصرف غیرقانونی در  مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشاركت در غیر اجرای طرح :4ماده 

 وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد. 

های مشمول قانون كه از طرف  ادی و مالی طرحاقتص -بانک مركزی در صورت تأیید گزارش توجیهی فنی :5ماده 

شود، با در نظر داشتن شرایط انتشار اوراق مشاركت، مجوز الزم را ظرف مدت یک ماه از  مقتضیان با تأیید عامل ارایه می

 نماید. نامه صادر می تاریخ دریافت گزارش در چارچوب این آیین

                                                           
نام  : مسئولیت امین به ترتیب مقرر در این آیین17/7/2771الحاقی مصوب - [1][2]2

 باشد. ها بر عهده دارد نبوده و جایگزین آن نمی مسئولیتی كه حسابرس شركت
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ی غیردولتی مذكور باید قبل از ارسال به ها اقتصادی و مالی طرح -: گزارش توجیهی فنی4تبصره

بانک مركزی مورد بررسی و تأیید عامل قرار گیرد. مدت رسیدگی بانک عامل حداكثر یک ماه خواهد 

 بود.

 نامه عمل خواهد شد. ( این آیین3انتفاعی دولت، مطابق ماده ) -های عمرانی : در مورد طرح2تبصره

( قانون در هر سال با توجه به 1های موضوع ماده ) ركت قابل انتشار برای طرححداكثر میزان )سقف( اوراق مشا :6ماده  

 گردد.  های پولی و مالی كشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعالم می سیاست

انتفاعی دولت باید به سازمان برنامه و بودجه ارایه شود.  -های عمرانی اقتصادی و مالی طرح -گزارش توجیه فنی :7ماده 

سازمان برنامه و بودجه گزارش مزبور را همراه با نظرات كارشناسی خود ظرف یک ماه در هیئت تشخیص انتفاعی بودن 

نامه مطرح و هیئت تشخیص حداكثر ظرف یک ماه نظر  ( این آیین4انتفاعی دولت مذكور در ماده ) -های عمرانی  طرح

های  نماید. طرح  های اجرایی اعالم می امه و بودجه به دستگاهقطعی خود را در مورد انتفاعی بودن از طریق سازمان برن

انتفاعی دولتی كه به تأیید هیئت تشخیص رسیده باشد توسط سازمان برنامه و بودجه در الیحه بودجه سال  -عمرانی

الحساب و سود تخصیص یافته اوراق  آینده با عالمت مشخص درج خواهد شد. تضمین بازپرداخت اصل و سود علی

 ( قانون خواهد بود. 8شاركت عمرانی دولت طبق ماده )م

الشركه ناشر در هر طرح )اعم از آورده نقدی و غیرنقدی( و میزان )سقف فردی( اوراق مشاركت قابل  حداقل سهم :8ماده 

و  انتفاعی دولت( با رعایت وضعیت مالی -های عمرانی های موضوع اوراق مشاركت )به استثنای طرح انتشار برای طرح

 شود. اعتباری ناشر توسط بانک مركزی تعیین می

تاریخ، شرایط و مراحل انتشار و عرضه اوراق به پیشنهاد ناشر و با موافقت بانک مركزی، با توجه به شرایط بازار  :9ماده  

 پذیر است.  شود. تمدید مهلت عرضه با تأیید بانک مركزی امكان سرمایه تعیین می
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های جمعی به اطالع عموم برساند.  مجوز انتشار اوراق مشاركت باید مراتب را از طریق رسانه ناشر پس از اخذ :11ماده 

 متن اطالعیه انتشار باید قبالً به تأیید عامل برسد. 

در صورت فروش صددرصد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت مقرر، بانک مركزی اجازه برداشت از وجوه  :11ماده 

خواهد داد. در صورت عدم فروش صددرصد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت مذكور بانک  آوری شده را به ناشر جمع

مركزی باید از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر چگونگی تأمین كسری منابع مورد نیاز طرح را توسط ناشر تعیین 

ر انتظار اطالعیه مربوط به نماید. در صورت عدم تأمین كسری منابع توسط ناشر طی مهلت مقرر، بانک مركزی دستو

های مالی ناشی از این امر  استرداد وجوه دارندگان اوراق مشاركت را حداكثر ظرف یک هفته به عامل خواهد داد. هزینه

 عهده ناشر خواهد بود. بر

ناشر منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل اوراق مشاركت در سررسید، به تشخیص خود،  بانک مركزی به :12ماده 

 نماید.  های الزم نزد عامل می را ملزم به تأمین تضمین

اجرای طرح توسط امین طرح ظرف پنج ماه  میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه :13ماده 

 پس از سررسید نهایی محاسبه و به تأیید بانک مركزی خواهد رسید. 

الزحمه خدمات مربوط و ترتیب پرداخت آن را طی قرارداد  ت امین و میزان حقبانک مركزی وظایف و اختیارا :14ماده 

 نماید. منعقد شده با وی تعیین می

ناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق، تعهد كند و وثایق الزم را  :15ماده 

عامل، در اختیار عامل قرار دهد. در صورت عدم ایفای تعهدات  برای تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط

التفاوت سودهای  در سررسیدهای مقرر، عامل مكلف است از محل تضمین مذكور رأساً اقدام نماید. مهلت پرداخت مابه

اهد الحساب پرداخت شده برحسب انواع اوراق حداكثر شش ماه پس از سررسید نهایی اوراق، خو قطعی و سودهای علی

 بود.
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ناشر موظف است طبق اعالم عامل وجوه الزم را جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشاركت، در سررسیدهای  :16ماده 

التزام تأخیر تأمین منابع  مربوط تأمین و در اختیار عامل قرار دهد. هرگونه تأخیر در تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه

 اهد شد. به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خو

هنگام فروش اوراق، پذیرفته و آن تعهدات، مورد تأیید بانک   ناشر موظف به انجام سایر تعهداتی است كه به :17ماده 

 مركزی نیز قرار گرفته است. 

اعطای هرگونه امتیازی به دارندگان اوراق مشاركت از جمله، اختیار تعویض یا تبدیل اوراق مشاركت و تخفیفات  :18ماده 

 منوط به موافقت بانک مركزی و اخذ تضمینات الزم توسط عامل است. فروش

گردد و تأخیر  آید كه باید به موقع ایفا  گونه امتیازات از جمله تعهداتی به حساب می اعطای این تبصره:

 در اعطای آن مشمول خسارت ناشی از تأخیر زمانی و افزایش قیمت خواهد بود. 

چه اوراق عالوه بر سازمان بورس اوراق بهادار )كه با مجوز سازمان بورس صورت  ناشر موظف است، چنان :19ماده 

گیرد( توسط عامل نیز قابل معامله و قابل بازخرید قبل از سررسید باشد، وجوه الزم را جهت بازخرید اوراق، طبق  می

 قرارداد عاملیت در اختیار عامل قرار دهد. 

جام خدمات امین را، به ترتیب مقرر در قرارداد منعقد شده بین بانک مركزی و ان  الزحمه ناشر موظف است حق :21ماده 

امین پرداخت نماید و بالفاصله پس از فروش اوراق، سیستم حسابداری مطابق با استانداردهای مورد قبول سازمان 

د، مستقر و به مورد اجرا های خو طور جداگانه و خارج از سایر عملیات و فعالیت حسابرسی را در مورد طرح مورد نظر به

 گذارد. 

 انتفاعی دولت از مفاد این ماده مستثنی است.  -های عمرانی امین طرح تبصره:
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حاوی گزارش وضعیت مالی و عملكرد اجرایی طرح را همراه اظهارنظر امین، پس از  ناشر موظف است، اطالعیه :21ماده 

گردد،  ش ماه یا در مقاطعی كه توسط بانک مركزی تعیین میكسب مجوز انتشار اطالعیه از بانک مركزی، حداقل هر ش

 های كثیراالنتشار منتشر نماید.  از طریق یكی از روزنامه

های مالی طرح رسیدگی و اظهارنظر  ها و صورت داری حساب امین موظف است، نسبت به مصرف وجوه، نگه :22ماده 

 بار، به بانک مركزی ارایه دهد.  های مربوط را حداكثر هر شش ماه یک نماید و گزارش

چنین انطباق معامالت انجام  امین مكلف است، نسبت به مقررات و ضوابط حاكم بر معامالت ناشر در طرح هم :23ماده 

موجب قرارداد  چنین امین مكلف است ظرف مدتی كه به شده با ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی و اظهارنظر نماید. هم

های حسابداری ناشر در طرح رسیدگی و اظهارنظر  شود، نسبت به كفایت روش مركزی تعیین میمنعقد شده با بانک 

 نماید. 

الحساب اوراق را پس از كسر مالیات در مقاطع تعیین  عامل، اوراق مشاركت را برای فروش عرضه و سود علی :24ماده 

 نماید.  شده پرداخت می

 نماید.  نامه بازپرداخت می ( این آیین45د با رعایت ماده )عامل، اصل مبلغ اوراق را در سررسی :25ماده 

 نماید.  عامل، سود قطعی اوراق مشاركت را پس از كسر مالیات و تأیید بانک مركزی پرداخت می :26ماده 

نامه توسط  ( قانون، حداكثر سه ماه پس از ابالغ این آیین3چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ) :27ماده 

 شود.  رت امور اقتصادی و دارایی و بانک مركزی تعیین میوزا

های سهامی عام شركت :28ماده 
8

پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با تأیید قبلی سازمان مذكور و  [2][3]

 توانند اوراق مشاركت قابل تبدیل و تعویض با سهام منتشر نمایند.  رعایت ضوابط مربوط می

                                                           
پذیرفته شده در »هیئت وزیران عبارت  27/7/71مورخ   به موجب مصوبه - [2][3]3

 حذف شد.« سازمان بورس اوراق بهادار با تأیید قبلی سازمان مذكور
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های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق  اوراق مشاركت ممكن است، قابل تعویض با سهام سایر شركت :29ماده 

های  بهادار باشد. در این صورت ناشر موظف است، حداقل به میزان اوراق مشاركت قابل تعویض، موجودی سهام شركت

 داری نماید. مذكور را تا سررسید نهایی اوراق مشاركت نگه

راق مشاركت ممكن است، قابل تبدیل به سهام شركت )سهامی عام( باشد. در این صورت مجمع عمومی او :31ماده 

دهد و  العاده بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شركت اجازه انتشار اوراق مشاركت را می فوق

ست اوراق خود را به سهام شركت تبدیل كنند، تعیین و گونه اوراق خواهند توان شرایط و مهلتی را كه طی آن دارندگان این

 اجازه افزایش سرمایه را به هیئت مدیره خواهد داد. 

 تواند قابل تعویض یا تبدیل به سهام باشد.  الحساب می التفاوت سود قطعی و سود علی مابه تبصره:

العاده  حق تقدم سهامداران شركت در خرید سهام قابل تبدیل با اوراق مشاركت با تصویب مجمع عمومی فوق :31ماده 

 شركت منتفی خواهد بود. 

شرایط مشاركت و ترتیب تعویض و تبدیل ورقه مشاركت، به سهام باید در ورقه مشاركت قید شود. تبدیل و  :32ماده 

 مشاركت است.  تعویض ورقه مشاركت به سهم منوط به درخواست دارنده ورقه

هلت ( هیئت مدیره شركت براساس تصمیم مجمع عمومی مذكور در همان ماده در پایان م81در مورد ماده ) :33ماده 

مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشاركتی كه جهت تبدیل به سهام شركت عرضه شده است، سرمایه شركت را 

ها سهام جدید صادر خواهد كرد و به دارندگان اوراق مذكور   افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شركت

 اند سهم خواهد داد.  سلیم كردهمعادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی كه به شركت ت

( تا سررسید نهایی اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع 81از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده ) :34ماده 

تواند اوراق مشاركت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر كند، یا نسبت به  اوراق مشاركت، شركت نمی

اقدام نماید یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام كاهش دهد، یا  كاهش یا افزایش سرمایه
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های وارد شده  اقدام به تقسیم اندوخته كند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. كاهش سرمایه شركت در نتیجه زیان

مل سهامی كه دارندگان اوراق مشاركت در نتیجه كه منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهامی یا تقلیل تعداد سهام بشود، شا

گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مذكور،  گردد، این دارند نیز می تبدیل اوراق خود دریافت می

 شوند.  سهامدار شركت محسوب می

یا زمان تحقق افزایش سرمایه ( تا سررسید نهایی اوراق مشاركت 81از تاریخ تصمیم مجمع مذكور در ماده ) :35ماده 

طور كلی دادن سهم یا تخصیص یا  موضوع اوراق مشاركت، صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته سرمایه و به

كه حقوق  پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن

كنند به نسبت سهامی كه در نتیجه تبدیل  عاقباً اوراق خود را به سهام شركت تبدیل میدارندگان اوراق مشاركت كه مت

منظور فوق شركت باید تدابیر الزم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق كه متعاقباً اوراق خود را به  شوند حفظ شود. به مالک می

 مالی مذكور را استیفا نمایند.  كنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق سهام شركت تبدیل می

 تواند داور تعیین نمود.  در قراردادهای مشاركت در صورت توافق طرفین می :36ماده 

اند، اوراق  های اجرایی موظف ها و سایر دستگاه های دولتی، شهرداری ها، مؤسسات و شركت خانه وزارت :37ماده 

 های معامله در قراردادهای مربوط بپذیرند.  طرفعنوان وثیقه  نامه را به مشاركت موضوع این آیین

عنوان امین  دریافت مجوز انتشار اوراق از سوی ناشر، قبولی عاملیت توسط عامل و انعقاد قرارداد حسابرسی به :38ماده 

 نامه و دستورالعمل اجرایی آن است. منزله قبول كلیه آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آیین  طرح به
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 مصوبه مربوط به تشكیالت سازمان بورس و اوراق بهادار

 هیئت وزیران 3/9/35مصوب 
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وزارت امور اقتصادی و دارایی و  44/16/4835مورخ  21113بنا به پیشنهاد  13/19/4835هیئت وزیران در جلسه مورخ 

تشكیالت سازمان بورس و  - 4831مصوب  -( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 5به استناد تبصره ماده )

 اوراق بهادار را به شرح زیر تصویب نمود:

شود به شرح مواد این  تشكیالت سازمان بورس و اوراق بهادار كه به اختصار تشكیالت سازمان نامیده می: 1ماده

 نامه است. تصویب

 سازمان دارای چهار معاونت به شرح زیر است:: 2ماده

 نهادهای مالیالف( معاونت نظارت بر 

 ب( معاونت نظارت بر بورسها و ناشران

 ج( معاونت اجرایی

 د( معاونت حقوقی

سازمان عالوه بر معاونتها، دارای واحدهای اداری دیگری به شرح زیر است كه به طور مستقیم زیر نظر رییس : 3ماده

 سازمان فعالیت خواهند كرد:

 الملل مدیریت روابط عمومی و بین - 4

 پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی مدیریت - 2

 مدیریت حراست - 8

های استخدامی آنان در چارچوب  شرح تفصیلی وظایف هر یک از واحدهای اداری سازمان و همچنین رده: 4ماده

به موجب دستورالعملی است كه به تصویب  -4831مصوب -اساسنامه و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران

 سازمان خواهد رسید. هیئت مدیره
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گردد. اعضای هیئت مدیره در  كار گروههای تخصصی هیئت مدیره پس از تصویب هیئت مدیره، تشكیل می: 5ماده

قالب كارگروههای تخصصی فعالیت خواهند كرد. هر یک از اعضای هیئت مدیره نظارت بر بخشی از عملیات اجرایی 

 ند گرفت.سازمان را با تعیین رئیس سازمان بر عهده خواه

اند موظفند  بورسها، كانونها، نهادهای مالی و سایر شركتهایی كه مجوز خود را از سازمان یا شورا دریافت نموده: 6ماده

 ساختار نظارتی خود را در چارچوب مصوبات سازمان شكل دهند.

نامه فعالیت  تصویب ( این6شرایط احراز و تأیید صالحیت مدیران ارشدی كه در تشكیالت مندرج در ماده ): 7ماده

 گیرد. نمایند توسط هیئت مدیره سازمان انجام می می

چارچوب گزارشات بورسها، نهادهای مالی و سایر شركتهایی كه مجوز فعالیت خود را از سازمان و یا شورا دریافت : 8ماده

 رسد. اند به موجب دستورالعملی است كه به تصویب سازمان می نموده

اند، موظفند گزارشات  كانونها و شركتهایی كه مجوز فعالیت خود را از سازمان و یا شورا دریافت نمودهبورسها، : 9ماده

 كند به سازمان ارائه دهند. درخواستی سازمان را به نحوی كه سازمان معین می

هد نمود و آنان سازمان محتوای اطالعات مورد نیاز خود از گزارشات ویژه حسابرسان و بازرسان را تعیین خوا: 11ماده

 موظفند كه براساس آن اقدام نمایند.

 باشد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همطراز معاون وزیر می: 11ماده

باشد،  نمودار سازمانی و تشكیالت سازمان به شرح نمودار پیوست كه تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می: 21ماده

 است.
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 دستورالعمل تشكیل و فعالیت كمیته تخصصی فقهی
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هیئت محترم وزیران در  3/9/35( قانون بازار اوراق بهادار و همچنین تشكیالت مصوب 3( ماده )48به استناد بند )

خصوص تشكیل كمیته های تخصصی هیات مدیره، دستورالعمل تشكیل و فعالیت كمیته تخصصی فقهی به شرح زیر به 

 تصویب رسید.

 

 تعاریف -الف 

 اصطالحات به كار رفته در این دستورالعمل دارای معانی زیر است:: 1ماده

 این از بعد و است شده تشكیل بهادار اوراق بازار قانون( 5) ماده موجب به كه سازمانی: بهادار اوراق و بورس سازمان  -4 

 .شود می نامیده "سازمان"

 دستورالعمل این 1 ماده براساس و سازمان مصوب تشكیالت موجب به كه است ای كمیته: فقهی تخصصی كمیته  -2 

 . شود می نامیده كمیته دستورالعمل این در و گردد می تشكیل

 

 فعالیت موضوع –ب 

نهادهای مالی در بازارهای مأموریت كمیته عبارت است از بررسی و ارائه نظر شرعی راجع به ابزارها، بازارها و  :2ماده

 مالی كشور و ارائه پیشنهادات اصالحی الزم؛

 

 تشكیالت -ج 

كند و دبیرخانه آن در مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان  كمیته زیرنظر سازمان فعالیت می :3ماده

 شود. تشكیل می

كند و دبیرخانه مسئول پیگیری  ئیس كمیته فعالیت میدبیر كمیته كه مسئولیت دبیرخانه را برعهده دارد زیرنظر ر تبصره:

 باشد.  مصوبات كمیته می
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 شوند:  شرح زیر انتخاب می باشد كه به اعضای كمیته هفت عضو می :4ماده

 مدیره هیات تصویب به سرمایه بازار مسائل در صاحبنظر( متجزی مجتهد) فقیه نفر چهار  -4 

  سازمان رئیس تعیین با مالی متخصص نفر یک  -2 

  سازمان رئیس تعیین با سرمایه بازار با آشنا حقوقدان نفر یک  -8 

  سازمان رئیس تعیین با سرمایه بازار با آشنا اقتصاددان نفر یک  -1 

  صورتجلسات كمیته به امضاء كلیه( این ماده خواهد بود. 4گیری در مسائل فقهی با افراد مذكور در بند ) : تصمیم4تبصره 

 رسد. اعضای حاضر كمیته می

 تواند حسب صالحدید در جلسات كمیته حضور پیدا كند.  : رئیس سازمان می2تبصره 

( 1نفر از سایر اعضای موضوع ماده ) 2( و حداقل 4برای رسمیت جلسه حضور حداقل دو نفر از اعضای بند ): 5ماده

( ضروری 1( ماده )4( نفر از اعضای بند )8شود حضور حداقل ) تهی به اتخاذ تصمیم میضروری است. در جلساتی كه من

 ( الزامی است.1( ماده )4( نفر از اشخاص موضوع بند )8بوده و در هرحال برای اتخاذ تصمیم در جلسات موافقت حداقل )

 ( خواهد بود. 1)رئیس كمیته به انتخاب هیات مدیره و یكی از چهار فقیه مذكور در ماده  :6ماده

باشد. تعویض و جایگزینی اعضاء و یا انتخاب مجدد آنها  مدت مأموریت هر یک از اعضای كمیته سه سال می :7ماده

 پس از پایان دوره مأموریت بالمانع است. 

سازمان موظف است در صورت احراز عدم صالحیت یا فوت و یا استعفای هر یک از اعضای كمیته جانشین وی  :8ماده

 ( منصوب خواهد شد. 1ا ظرف پانزده روز معرفی نماید. جانشین وی برای مدت باقیمانده به همان ترتیب مقرر در ماده )ر

 شود. الزحمه اعضای كمیته توسط رئیس سازمان تعیین می حق :9ماده

 

  اختیارات و وظایف –د 
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 وظایف و اختیارات كمیته به شرح زیر است:: 11ماده

 فقهی دیدگاه از بورس از خارج بازارهای و ها بورس در استفاده برای پیشنهادی جدید مالی ابزارهای ارزیابی  -4 

  مناسب حلهای راه ارائه و مالی ابزارهای مورد در فقهی شبهات بررسی  -2 

 آنها اجرای حسن از اطمینان منظور به عمل مقام در مالی ابزارهای ارزیابی  -8 

 مدیره سازمان ی ابزارهای مالی اسالمی برای بازار سرمایه كشور و پیشنهاد آن به هیئتطراح  -1 

  خارجی و داخلی های سازمان سایر در مشابه شوراهای و ها كمیته با همكاری  -5 

  اسالمی مالی زمینه در علمی انتشارات و آموزشی های برنامه گسترش و توسعه در همكاری  -6 

 های علمی در زمینه مالی اسالمی گزاری نشستبر در همكاری  -3 

  سرمایه بازار مسائل فقهی ابعاد بررسی  -3 

 كمیته مأموریت راستای در سازمان ارجاعی موارد سایر انجام  -9 

به تصویب  28/2/4836مدیره سازمان مورخ  و سه هیئت تبصره در جلسه پنجاه  8ماده و  44این دستورالعمل در  :11ماده

 رسید. 

 

 

16 

 دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات

 های ثبت شده نزد سازمان  شركت
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 مدیره سازمان بورس هیئت 8/5/36مصوب 

 

 

 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرماه  15و ماده  3ماده  43و  44در اجرای بندهای 

به تصویب هیئت مدیره  18/15/4836تبصره در تاریخ  9ماده و  24فصل،  8مجلس شورای اسالمی، این دستورالعمل در 

 سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

 

 فصل اول: تعاریف و اصطالحات

 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرماه  4هایی كه در ماده  اصطالحات و واژه: 1ماده 

های دیگر دارای معانی  اند. واژه كار رفته همان مفاهیم در این دستورالعمل به اند، به مجلس شورای اسالمی تعریف شده

 باشند: زیر می

 ناشری كه اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده باشد. ناشر بورسی: -1

ته ناشری كه اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده ولی در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفناشر غیر بورسی:  -2

 نشده است.

ناشری كه اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده و در بازار خارج از بورس پذیرفته شده  ناشر بازار خارج از بورس: -3

 باشد.

 باشد. موقع اطالعات مطابق ضوابط این دستورالعمل می ارسال اطالعات به سازمان و انتشار عمومی و بهافشاء:  -4

 محض آگاهی ناشر، با رعایت شرایط این دستورالعمل است. ات بهافشای اطالع افشای فوری: -5
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اطالعاتی درباره رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر كه بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم  اطالعات مهم: -6

 گذاران تأثیر بااهمیت داشته باشد. سرمایه

اخباری حاكی از وجود اطالعات مهمی است كه بطور غیررسمی منتشر شده و توسط ناشر تائید یا تكذیب  شایعه: -7

 رود بر قیمت اوراق بهادار ناشر تأثیر بااهمیت داشته باشد. نشده است و احتمال می

ابداری و حسابرسی ملی، ها، قانون بازار اوراق بهادار، استانداردهای حس قانون تجارت، قانون مالیات منظور مقررات: -8

 باشد. مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و سایر قوانین و ضوابط موضوعه در خصوص بازار اوراق بهادار و ناشر می

 های آن. های مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور كسب منافع از فعالیت توانایی راهبری سیاست كنترل: -9

 شود. ه هرگونه نوسان نامتعارف در قیمت یا حجم دادوستد اوراق بهادار ناشر اطالق میب فعالیت نامتعارف بازار: -11

 

 فصل دوم: كلیات

های مورد نظر سازمان،  ناشر موظف است اطالعات موضوع این دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم: 2ماده 

دارندگان امضای مجاز رسیده باشد، به سازمان ارسال بصورت الكترونیكی و یا كاغذی در سربرگ رسمی خود كه به تأیید 

 كند جهت اطالع عموم منتشر نماید. زمان به طرقی كه سازمان تعیین می و هم

های موضوع این دستورالعمل، باید  های مالی و كنترل داخلی ناشر و همچنین مفاد و نحوه تنظیم گزارش سیستم: 3ماده 

 مطابق مقررات باشد.

های افشاء كه در این دستورالعمل تأكید شده است، حداقل الزامات در زمینه افشاء  ها و روش ضرورت موارد،: 4ماده 

 باشد. تعیین و تشخیص سایر اطالعاتی كه مهم است و باید افشای فوری شود، بر عهده ناشر است.  اطالعات می
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ر از جانبداری باشد. اطالعات دارای تأثیر منفی اطالعات افشاشده از سوی ناشر باید قابل اتكا، به موقع و به دو: 5ماده 

شود، افشا شود. اطالعات مهم باید صریح، دقیق و  باید به همان سرعت و دقتی كه اطالعات دارای تأثیر مثبت منتشر می

 تا حد امكان بصورت كمّی ارائه شود.

ن نباید به صورت فردی و یا انتخابی باشد، مگر نگاران، سهامداران و سایری گران، روزنامه ارائه اطالعات به تحلیل: 6ماده 

 اینكه اطالعات مزبور قبالً با رعایت مفاد این دستورالعمل افشاء شده باشد.

 

 فصل سوم: موارد افشاء

 ای دوره های مالی ساالنه و میان ها و صورت بخش اول: گزارش

هایی كه توسط  مطابق استانداردهای ملی و یا فرمهای مالی زیر را  ها و صورت ناشر بورسی مكلف است گزارش: 7ماده 

 های مقرر تهیه و افشا نماید: شود، ظرف مهلت سازمان ارائه می

روز قبل از برگزاری مجمع عمومی  41های مالی ساالنه حسابرسی شده شركت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل  صورت -4

 ماه پس از پایان سال مالی. 1عادی و حداكثر 

 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی. 41مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل  ئتگزارش هی -2

روز پس از پایان مقاطع سه  81ماهه حسابرسی نشده، حداكثر  9و  6، 8ای  دوره های مالی میان اطالعات و صورت -8

 ماهه.

ماهه و در مورد  6روز بعد از پایان دوره  61ماهه حسابرسی شده حداكثر  6ای  دوره های مالی میان صورت -1

 ماهه.  6روز پس از پایان دوره  35های مالی تلفیقی هستند، حداكثر  هایی كه ملزم به تهیه صورت شركت

هایی كه ملزم به  روز پس از پایان سال مالی و در مورد شركت 61های مالی ساالنه حسابرسی نشده حداكثر  صورت -5

 روز پس از پایان سال مالی. 91تلفیقی هستند حداكثر های مالی  تهیه صورت
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روز قبل از شروع سال  81بینی عملكرد ساالنه شركت اصلی و تلفیقی گروه حداقل  های آتی مدیریت و پیش برنامه -6

 روز پس از ارائه توسط ناشر. 21مالی جدید و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداكثر 

روز پس از  81ماهه حداكثر  9و  6، 8كت اصلی و تلفیقی گروه، بر اساس عملكرد واقعیبینی عملكرد ساالنه شر پیش -3

روز پس از  21ماهه حداكثر  6بینی براساس عملكرد واقعی  پایان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش

 ارائه آن توسط ناشر.

گردد،  می  بینی عملكرد تغییر با اهمیت در پیشبینی عملكرد حسابرسی شده در سایر مواردی كه منجر به  پیش -3

 روز پس از ارائه اطالعات حسابرسی نشده توسط ناشر.  21حداكثر 

روز پس از  41گذاری و هلدینگ در پایان هر ماه حداكثر  های سرمایه های شركت گذاری اطالعات پرتفوی سرمایه -9

 پایان ماه.

 كنترل: های تحت های مالی شركت اطالعات و صورت -41

روز قبل از برگزاری مجمع عمومی  41های تحت كنترل، حداقل  های مالی ساالنه حسابرسی شده شركت صورت -4-41

 عادی ساالنه شركت اصلی. 

های مقرر در بند  های تحت كنترل، مطابق مهلت ماهه حسابرسی شده شركت 6ای  دوره های مالی میان صورت -2-41

شده نزد سازمان نیستند، به درخواست ناشر و در صورت تأیید  های تحت كنترلی كه ثبت این ماده. در مورد شركت 1

 كند. های مالی حسابرسی نشده كفایت می سازمان، ارائه صورت

گذاری در اوراق  های تحت كنترلی كه فعالیت اصلی آنها سرمایه های شركت گذاری اطالعات پرتفوی سرمایه -8-41

 روز پس از پایان دوره سه ماهه. 81ماهه، حداكثر  42و  9، 6، 8 باشد، در مقاطع بهادار می

 1و  8، 2، 4: ناشران غیربورسی فقط موظف به تهیه و افشای اطالعات مورد نظر در بندهای 4تبصره

 باشند و افشای اطالعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.  این ماده می
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، 6، 1، 8، 2، 4خارج از بورس فقط موظف به افشای اطالعات مندرج در بندهای  : ناشران بازار2تبصره

باشند و افشای اطالعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری  این ماده می 41و  9، 3

 است.

پردازند )با كد  گری مالی كه عمدتاً به خرید و فروش اوراق بهادار می های واسطه : شركت8تبصره

این ماده مستثنی  3( از افشای اطالعات مورد نظر در بند ISICمطابق استاندارد  99-65صنعت 

 باشند. می

این ماده، در خصوص ناشران بازار خارج از بورس در  9: زمان ارسال اطالعات مندرج در بند 1تبصره

 باشد. ماهه می  پایان هر دوره سه

ای موضوع این ماده قبل از  دوره مالی ساالنه و میانهای  ها و صورت : در صورتیكه گزارش5تبصره

 مهلت مقرر در این ماده تهیه شده باشند، باید فوراً توسط ناشر افشا گردد.

های مالی توسط ناشر،  ها و صورت : حسابرسان معتمد سازمان موظفند پس از ارائه گزارش6تبصره

 رائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام نمایند.های مقرر در این دستورالعمل نسبت به ا حداكثر ظرف مهلت

 

 بخش دوم: مجامع عمومی

های كثیراالنتشار و  ناشر موظف است زمان، تاریخ، محل تشكیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه: 8ماده 

جامع عمومی باید روز قبل از برگزاری مجمع افشا نماید. دستور جلسه م 41سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل 

صریح و واضح باشد. موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود 

 باشد. نمی"سایر موارد"ها و تغییر موضوع فعالیت، باید مشخصاً در دستور جلسه قید شود و قابل طرح در بخش و اندوخته
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ر افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی خود، حداكثر ظرف مدت یک هفته پس از ناشر موظف است عالوه ب: 9ماده 

 رئیسه مجمع را افشا نماید.  جلسه مورد تأیید هیئت برگزاری مجامع عمومی، متنی از صورت

روز پس از تاریخ تشكیل مجمع به  41ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومی را حداكثر ظرف مدت : 11ماده 

 ای از آن را حداكثر ظرف یک هفته پس از ابالغ ثبت، افشا نماید. ها ارائه و نسخه شركتمرجع ثبت 

در صورتی كه افزایش سرمایه در اختیار هیئت مدیره بوده و دستور جلسه هیئت مدیره تصویب اجرای افزایش : 11ماده 

مدیره، مراتب را افشا و عالوه بر روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه هیئت  41سرمایه باشد، ناشر موظف است حداقل 

جلسه  روز كاری پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره، متن صورت 8افشای فوری تصمیمات اتخاذ شده، حداكثر ظرف 

 مورد تایید اعضای هیات مدیره را افشا نماید.

  از برگزاری مجمع بندی پرداخت سودنقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره را قبل ناشر موظف است جدول زمان: 12ماده 

عادی افشا نماید. در صورتی كه مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره  عمومی 

روز پس از تاریخ  81بایست متناسب با آن اصالح و حداكثر ظرف  تصویب نماید، جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی می

 مجمع افشا گردد.

 

 بخش سوم: اطالعات مهم

 باشد. برخی از مصادیق اطالعات مهم به شرح زیر است:  ناشر موظف به افشای فوری اطالعات مهم می: 13ماده 

 

 الف( رویدادهای مؤثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملكرد ناشر از قبیل:

 تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر. 

 تغییر در نوع فعالیت اصلی ناشر.  
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صورت مستقیم یا غیرمستقیم، كه تأثیر بااهمیتی بر وضعیت عملكرد جاری  ها به تحصیل یا واگذاری سهام سایر شركت  

 یا آتی ناشر داشته باشد.

 های بااهمیت و نتیجه آن. ها و مزایده برگزاری یا مشاركت در مناقصه  

 ناشی از آن.همراه دالیل و آثار مالی  تغییر در روش یا رویه حسابداری به  

 مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل ناشر. تغییر در تركیب اعضاء هیئت  

 انعقاد، انحالل یا هرگونه تغییرات اساسی قراردادهای مهم.  

به داوری و نیز له یا علیه ناشر، ورود در دعاوی مهم یا جلب دعاوی مهم یا ارجاع اختالفات مهم  دعاوی مهم مطروحه  

اعالم نتیجه آرای قطعی دادگاهها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع مهم حقوقی كه بر قیمت اوراق بهادار ناشر 

 اثرگذار باشد.

 كننده مواد اولیه ناشر. های تأمین توجه توسط شركت كشف ذخایر و منابع طبیعی یا كشف منابع قابل  

 ئه خدمات جدید، دستیابی به منابع اولیه، فناوری، بازار فروش یا مشتریان جدید.تولید محصوالت جدید، ارا  

 تأیید، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت و امتیاز تجاری و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال اسم یا عالمت تجاری.  

 گذاری و هرگونه تغییر بااهمیت در آن. های سرمایه مشخصات طرح  

 كنندگان عمده ناشر. كنندگان عمده ناشر یا تغییر مشتریان یا عرضه ن یا عرضهتوقف فعالیت مشتریا  

 عدم توانایی در اجرای تعهدات و قراردادهای ناشر، اعالم ورشكستگی ناشر یا شركت مادر آن.  

 اعالم میزان سپرده بابت خسارات احتمالی طرح دعاوی یا جلوگیری از اجرای احكام.  

 ناشر. تصمیمات مجامع عمومی  

 

 ب( تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی ناشر از قبیل:
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 های تحت كنترل. افزایش یا كاهش سرمایه ناشر یا شركت  

 انتشار اوراق بهادار جدید.  

 تغییر در سیاست تقسیم سود ناشر.  

های بانكی  نامه عوامل تأثیرگذار در سایر اجزاء ساختار سرمایه از قبیل قراردادهای لیزینگ، تضمین یا ارائه ضمانت  

 بااهمیت و تأمین مالی خارج از ترازنامه.

 استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقایسه با گردش عملیات مالی ناشر.  

 

 ز قبیل:ج( تغییر در ساختار مالكیت ناشر ا

 نحوی كه كنترل شركت تغییر یابد. تغییر عمده در ساختار مالكیت ناشر به  

 تغییر در ساختار ناشر مانند ادغام، تحصیل و تركیب.  

 

 گذاران از قبیل: سایر اطالعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه -د 

 منظور تغییر ساختار ناشر. آالت و تجهیزات به انتقال یا واگذاری ماشین  

 های ناشر. خرید یا فروش بااهمیت دارایی  

 های ناشر. رهن بخش قابل توجهی از دارایی توثیق یا فک  

 های احتمالی بااهمیت. ایجاد یا منتفی شدن بدهی  

 همراه دالیل مربوطه. های آتی مدیریت، به بینی عملكرد ناشر یا برنامه تغییر بااهمیت در پیش

 بینی به همراه دالیل مربوطه. پیش های ناشر در آینده قابل زایش یا كاهش بااهمیت درآمدها و هزینهاف  
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سوزی، سیل، زلزله و...( یا ورود خسارت به واسطه انجام  ورود خسارت بااهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی )آتش  

 های عملیاتی و غیرعملیاتی ناشر. فعالیت

 ت.تعدیالت سنواتی بااهمی   

 شده در بورس و دالیل آن. های پذیرفته درخواست برای خروج از فهرست شركت   

های تحت كنترل كه اثر با اهمیتی بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملكرد شركت  هرگونه رویداد و یا تغییر در شركت   

 مادر )اصلی( دارد.

های آتی مدیریت را  شركت یا برنامهبینی عملكرد  ناشر موظف است تغییر بااهمیت در پیش تبصره:

روز  2شده حداكثر ظرف  های تعیین همراه دالیل مربوطه، بالفاصله افشا و گزارش مربوط را در فرم به

 كاری بعد به سازمان ارائه نماید.

ی باشد، كننده و یا مستندات جعل در صورت انتشار شایعه یا گزارشی كه حاوی اطالعات خالف واقع و یا گمراه: 14ماده 

ناشر مكلف است، بالفاصله اطالعات و توضیحات كافی در خصوص شایعه یا گزارش مزبور را به سازمان ارسال و برای 

 اطالع عموم افشا نماید.

های ذیل(  تواند در موارد زیر، اطالعات مهم را با الزام به عدم افشا، با تأخیر )پس از رفع محدودیت ناشر می: 15ماده 

 افشا نماید:

 النفع بااهمیت برای ناشر شود. الف( افشای فوری موجب زیان یا عدم

 ب( ناشر در حال انجام مذاكره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.

 های رقیب فراهم كند. ج( افشای فوری مزایای قابل توجهی برای شركت

 د موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد.
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های فوق نسبت به افشای فوری اطالعات اقدام نموده  مكلف است پس از رفع محدودیتناشر  تبصره:

 و دالیل استناد به هر یک از بندهای این ماده را به همراه مستندات الزم به سازمان اعالم نماید. 

ادوستد متكی به منجر به اشاعه اطالعات مزبور یا د 45در صورتی كه تأخیر در افشای اطالعات موضوع ماده : 16ماده 

 اطالعات نهانی یا فعالیت نامتعارف بازار شود، ناشر مكلف به افشای فوری آن اطالعات است.

 ، ناشر ملزم به رعایت موارد زیر است:46به منظور جلوگیری از انتشار اطالعات افشاء نشده موضوع ماده : 17ماده 

ن ذیصالح ناشر باشد و این اطالعات صرفاً در رابطه با الف( دسترسی به اطالعات مزبور محدود به مدیران و كاركنا

 وظایف و مسئولیت اشخاص در اختیار آنها قرار گیرد.

ب در صورتی كه الزم باشد اطالعات مزبور در اختیار كاركنان، وكال، حسابداران، حسابرسان، مشاوران مالی ناشر یا سایر  

و ممنوعیت استفاده شخصی از آن در دادوستد متكی به اطالعات  بودن این اطالعات اشخاص ذیصالح قرار گیرد، نهانی

 نهانی به آنها تأكید شود.

( 4)تبصرهاشخاص مذكور در این ماده جزء مصادیق اشخاص دارنده اطالعات نهانی موضوع  تبصره:

 شوند. محسوب می 4831( قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 16ماده )

 موضوع این دستورالعمل موظفند سایر اطالعات مورد درخواست سازمان را حسب مورد افشا نمایند.كلیه ناشران : 18ماده 

 تواند مكاتبات فیمابین خود و ناشر را حسب مورد جهت اطالع، به عموم اعالم نماید. سازمان می: 19ماده 

فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم رعایت هر یک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با : 21ماده 

 گردد. جمهوری اسالمی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می

 باشد.  االجرا می این دستورالعمل یک ماه پس از تصویب هیئت مدیره سازمان الزم: 21ماده 
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 نامه  دستورالعمل اجرایی داد و ستد گواهی

 نویسی  حق تقدم خرید سهام در دوره پذیره

 در بورس اوراق بهادار

 مدیره سازمان كارگزاران هیئت 42/6/31مصوب 

 

 

های كارگزاری  باشد، به شركت نامه خود می نامه حق تقدم خرید سهام كه مایل به فروش گواهی دارنده گواهی: 1ماده 

 نماید. كارگزاری، اقدام مینامه حق تقدم خرید سهام به  مراجعه و نسبت به تكمیل درخواست فروش و تحویل گواهی

شود و  صادر می« نامه نقل و انتقال حق تقدم گواهی»برای خریدار حق تقدم خرید سهام از طرف بورس  :2ماده 

 نامه مذكور انجام خواهد شد. معامالت دست دوم برمبنای گواهی

كه خود دارای حق تقدم خرید سهام  نامه نقل و انتقال صادره خریدار حق تقدم سهام در بورس، در صورتی گواهی :3ماده 

نامه نقل و انتقال را به خریدار  های خریدار خواهد بود. كارگزار زمانی گواهی دهنده كل حق تقدم جداگانه باشد، نشان

 نامه حق تقدم سهام صادره از طرف شركت را دریافت كند. دهد كه گواهی تحویل می

نویسی به  نویسی سهام جدید باشد، با پرداخت مبلغ پذیره یل به پذیرهخریدار حق تقدم سهام در صورتی كه ما :4ماده 

نویسی  حساب بانكی اعالم شده از طرف شركت و یا اعالم موفقیت خود با برداشت از محل مطالبات، نسبت به پذیره

نقل و انتقال حق نامه  نویس ملزم به ارسال فیش واریز نقدی، به همراه گواهی سهام جدید مبادرت خواهد نمود. پذیره

با پست سفارشی، به آدرس « از حق تقدم خریداری شده  مشخصات خریداران سهم با استفاده»تقدم و فرم تكمیل شده 

 باشد. اعالم شده از طرف شركت می

 نویسی، سازمان فهرستی از دارندگان حق تقدم خرید سهام را به شركت ارایه خواهد كرد. در پایان مهلت پذیره :5ماده 

نویسی را در مهلت تعیین شده به حساب بانكی كه در  نامه حق تقدم، در صورتی كه وجه پذیره دارندگان گواهی :6اده م

تلقی « نشده  حق تقدم استفاده»ها در حكم  نویسی شركت قید شده است، واریز ننمایند، حق تقدم آن اعالمیه پذیره

 خواهد شد.

نویسی حق تقدم خریداری شده با شركت  نشده، موظف به تسویه وجه پذیره  كارگزار خریدار حق تقدم استفاده :7ماده 

 باشد. می

 باشد.  نامه حق تقدم، مشابه ضوابط حاكم بر معامالت سهام می سایر ضوابط مربوط به داد و ستد گواهی :8ماده 
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 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده

 در بورس اوراق بهادار تهران  

 مدیره سازمان بورس هیئت 42/44/33مصوب 

 

 

 فصل اول: تعاریف و اصطالحات

 4831آذرماه  اسالمی ایران، مصوب  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری  4هایی كه در ماده  اصطالحات و واژه -1ماده 

های دیگر دارای معانی  اند. واژه كار رفته اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به مجلس شورای اسالمی تعریف شده

 باشند: زیر می

 بورس اوراق بهادار تهران )شركت سهامی عام(.بورس:  - 1 

شده در بورس اوراق بهادار مصوب هیئت مدیره  های سهامی عام پذیرفته اساسنامه نمونه شركت اساسنامه: - 2 

 سازمان. 

 ذیصالح .انتشار عمومی رأی قطعی صادره توسط مرجع اعالم عمومی:  - 3 

  هرگونه فعل یا ترک فعل كه منجر به نقض قانون و یا مقررات شود.تخلف:  - 4 

 شده ناشر در بورس. توقف موقت معامالت اوراق بهادار پذیرفتهتعلیق پذیرش:  - 5 

دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان »موسسه حسابرسی است كه بر اساس ضوابط حسابرس معتمد:  - 6 

 به عنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان پذیرفته شده است.« اوراق بهادار بورس و
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مدیره  شده نزدسازمان مصوب هیئت ثبت های شركت دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات دستورالعمل افشا: - 7 

 سازمان. 

 وب هیئت مدیره سازمان.: دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصپذیرش دستورالعمل - 8 

 ورقه بهاداری است كه مطابق دستورالعمل پذیرش، در بورس پذیرفته شده است.ورقه بهادار پذیرفته شده:  - 9 

های مالی و عملیاتی ناشر به  سهامدار یا سهامدارانی كه توانایی هدایت سیاست سهامدار/سهامداران عمده: - 11 

 را دارا هستند.های آن  منظور كسب منافع از فعالیت

های مالی و عملیاتی آن را به منظور كسب  تواند سیاست شخص حقوقی است كه ناشر میشخص تحت كنترل: - 11

 های آن شخص، هدایت نماید. منافع از فعالیت

 مجلس شورای اسالمی. 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  قانون: - 12 

قانون بازار اوراق  85ای است كه مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده  كمیته كمیته: - 13 

 گردد. مدیره سازمان تشكیل می بهادار، مصوب هیئت

 های بورس. شده ناشر از فهرست نرخ حذف قطعی اوراق بهادار پذیرفتهلغو پذیرش:  - 14 

 امل و باالترین مقام اجرایی بخش مالی شخص حقوقی.اعضای هیئت مدیره، مدیرعمدیران ارشد:  - 15 

هر یک از مراجع رسیدگی به تخلفاتِ مذكور در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص مرجع رسیدگی:  - 16 

 باشد. قانون بازار اوراق بهادار می 85موضوع ماده 

های  باشد، اعم از قانون تجارت، قانون مالیات : تمامی مصوباتی است كه ناشر ملزم به رعایت آنها میمقررات - 17 

مستقیم، اساسنامه، استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و سایر مراجع در 

نامه، دستورالعمل و بخشنامه، در خصوص بازار اوراق  حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان، از قبیل آیین

 ادار و فعاالن آن.به
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واحدی در سازمان یا بورس كه حسب وظایف خود، مسئولیت نظارت بر رعایت قانون و مقررات واحد نظارتی:  - 18 

 توسط ناشر را بر عهده دارد.

 

 فصل دوم: وظایف ناشر

 وظایف ناشر در خصوص ارسال اطالعات و رعایت حقوق سهامداران -بخش اول

ن، مقررات و وظایف ذكر شده در این دستورالعمل را رعایت نموده و برای كسب اطمینان از ناشر مكلف است قانو: 2ماده 

 ای اثربخش را مستقر و اجرا كند.  این موضوع، رویه

 ناشر و اشخاص تحت كنترل آن باید همواره توسط حسابرس معتمد رسیدگی شود. های مالی صورت: 3ماده 

ها  ای تهیه نماید كه حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آن را به گونههای مالی  ناشر مكلف است صورت: 4ماده 

 ارائه ننماید.« عدم اظهارنظر»یا « مردود »گزارش 

شده و با رعایت مهلت قانونی، به  ناشر مكلف است سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی را طبق برنامه اعالم: 5ماده  

 سهامداران پرداخت نماید.

بینی  است خط مشی تقسیم سود را مطابق مقررات، همزمان با اطالعات پیش ناشر موظف:1تبصره 

 درآمد هر سهم به سازمان اعالم نماید.

مدیره را  بندی پرداخت سودنقدی پیشنهادی توسط هیئت ناشر موظف است جدول زمان: 2تبصره

عمومی عادی عادی افشا نماید. درصورتی كه مجمع  عمومی   روز قبل از برگزاری مجمع 41حداقل 

سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره تصویب نماید، جدول زمانبندی پرداخت سود 

 روز پس از تاریخ مجمع افشا گردد. 81بایست متناسب با آن اصالح و حداكثر ظرف  نقدی می
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جمله ناشر موظف است جهت تسهیل امور سهامداران، انجام كلیه اقدامات شركتی خود از : 3تبصره

گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به آن شركت  توزیع سود را در صورت قبول شركت سپرده

گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ناشر مكلف  واگذار نماید. درصورت عدم قبول شركت سپرده

ا از طریق حساب شده از سوی آنها و ی است سود سهامداران را از طریق واریز به حساب بانكی اعالم

حساب نحوه محاسبه مطالبات وی را در  بانكی واسطه پرداخت نماید و با درخواست سهامدار، صورت

 اختیار او قرار دهد.

الزحمه نظارت و نظایر آن به سهامدار و یا سهامداران عمده  تواند مبالغی تحت عنوان حق مدیریت، حق ناشر نمی: 6ماده 

 تخصیص و پرداخت نماید.

بینی عملكرد ساالنه خود را بر اساس مفروضات معقول تهیه نماید و در  ناشر موظف است بودجه و پیش: 7 ماده

بینی قبلی و یا نتایج عملكرد واقعی وجود داشته باشد، دالیل  بینی ارائه شده و پیش كه تفاوت بااهمیتی بین پیش صورتی

 توجیهی الزم را در مورد علل این تفاوت ارائه نماید.

های توسعه و یا در صورت انتشار اوراق بدهی یا سرمایه، ناشر موظف است  در صورت تصویب و اجرای طرح: 8ده ما

های  های مربوط مطلع نموده و با ذكر جزییات طرح از قبیل میزان هزینه سازمان را از چگونگی و مراحل اجرایی طرح

آتی، منابع مالی الزم جهت اجرای طرح، زمان احتمالی بینی میزان هزینه  شده و پیش شده، درصد كار انجام انجام

های سازمان،  برداری از طرح، تأثیر در سودآوری و سایر اطالعات بااهمیت درخصوص طرح مزبور را مطابق فرم بهره

ماهه، به سازمان  6روز پس از پایان دوره  61یكبار و حداكثر  ماه 6همراه اظهارنظر حسابرس درموردآن، هر  به

 نماید.  لارسا
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كه عملكرد شركت در پایان سال مالی منتج به زیان خالص و یا عملیاتی شده باشد، ناشر موظف است  درصورتی: 9ماده 

های مالی حسابرسی شده ساالنه، دالیل زیاندهی و برنامه آتی خود را برای  ماه پس از ارائه صورت حداكثر ظرف مدت دو 

 مان ارائه نماید.رفع موانع و سودآور شدن شركت به ساز

های معین، به صورت الكترونیكی و یا  ناشر مكلف است اطالعات خود را ظرف مهلت مقرر و در قالب فرم -11ماده

 كند، به سازمان ارائه نماید. كتبی به طریقی كه سازمان مشخص می

 

 وظایف ناشر در خصوص برگزاری مجامع عمومی -بخش دوم

زاری مجمع را به نحوی تعیین نماید كه امكان حضور سهامداران به ویژه ناشر مكلف است مكان برگ: 11ماده 

 سهامداران جزء فراهم گردد.

در صورت انتشار آگهیِ دعوت، تغییر تاریخ و مكان برگزاری مجمع منوط به انتشار آگهی  :1تبصره  

 باشد. روز قبل از برگزاری مجمع می 41جدید، حداقل 

در نظر داشته باشد شهر مكان برگزاری مجمع را نسبت به سال قبل كه ناشر  در صورتی :2تبصره  

 تغییر دهد، باید قبل از انتشار آگهی، مراتب را به سازمان اعالم نماید.

العاده به منظور انجام هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه،  ناشر موظف است قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق: 12ماده 

 تغییرات پیشنهادی اخذنماید.موافقت سازمان را با 

كه تصویب  مدیره باید در مجامع عمومی ناشر حضور داشته باشند. در صورتی مدیرعامل و اعضای موظف هیئت: 13ماده 

های مالی جزء موضوعات مجمع باشد، حضور باالترین مقام اجرایی بخش مالی ناشر در زمان طرح و رسیدگی به  صورت

 است.های مالی نیز الزامی  صورت

 عدم حضور مدیران فوق، مانع از برگزاری مجمع نخواهد شد.: 1تبصره 
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رئیس مجمع باید جلسه را به نحوی اداره نماید كه در چارچوب دستور جلسه، امكان طرح سواالت و نظرات : 14ماده 

رعایت نشود، نماینده  كه به تشخیص نماینده سازمان مفاد این ماده در صورتی سهامداران و نماینده سازمان فراهم شود.

 سازمان به هیأت رئیسه مجمع تذكر خواهد داد و مراتب باید در صورتجلسه مجمع ذكر گردد.

طور  تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی ناشر باید در جهت حفظ منافع و رعایت حقوق تمام سهامداران به: 15ماده 

 یكسان باشد.

حسابرس/ بازرس قانونی شركت تشكیل شود و به این منظور ناشر مكلف  كلیه مجامع عمومی باید با حضور: 16ماده 

 عمل آورد. است بصورت كتبی از حسابرس/ بازرس قانونی دعوت به

حداكثر »ناشر مكلف است با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود و با ارائه دالیل و توضیحات كافی، : 17ماده 

های مالی حسابرسی شده سالیانه، افشا نماید و حسابرس معتمد نیز  های همراهِ صورت را در یادداشت« سود قابل تقسیم

باشند، اعالم  های مالی تلفیقی می هایی كه ملزم به تهیه صورت موظف است درمورد آن اظهارنظر نماید. در شركت

باشد. ناشر موظف است مالی تلفیقی  های بر صورت سود باید مبتنی و تصمیمات تقسیم« تقسیم حداكثر سود قابل»

تقسیم طبق صورت سودوزیان تلفیقی یا صورت سودوزیان شركت  سود قابل»را بر اساس « تقسیم حداكثر سود قابل»

 و با لحاظ نمودن توان پرداخت سود، محاسبه و افشا نماید.« اصلی، هر كدام كه كمتر باشد

های مالی، ناشی از عدم انجام  ر مورد صورتدر صورتی كه بندهای گزارش حسابرس/ بازرس قانونی د: 18ماده 

تقسیم ناشر باشد، مجمع باید با لحاظ نمودن پیشنهادات حسابرس/ بازرس   تعدیالت بااهمیت در سود یا زیان و یا سودقابل

گیری  این دستورالعمل، درخصوص تقسیم سود تصمیم 43قانون تجارت و ماده  211قانونی و درنظرگرفتن الزامات ماده 

 ید.نما
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این دستورالعمل، كمتر  43و  43كه حداكثر سود قابل تقسیم با لحاظ نمودن مواد  درصورتی: 1تبصره 

قانون تجارت، تقسیم ده درصد از  91منظور رعایت ماده  درصد سود خالص شركت اصلی باشد، به  از ده

 سود خالص شركت اصلی بین صاحبان سهام الزامی است. 

های بالعوض به اشخاص خارج از شركت، موضوع باید به تصویب مجمع  رگونه كمکقبل از پرداخت ه: 19ماده 

 عمومی عادی شركت برسد و در این مجمع سهامداران ذینفع و سهامدارانِ پیشنهاد دهنده كمک مزبور، حق رای ندارند.

جلسه  را در صورت رئیس مجمع مكلف است حسب درخواست نماینده سازمان، خالصه تذكرات نماینده سازمان: 21ماده 

 خالصه مذاكرات عیناً درج نماید. مجمع و مشروح تذكرات وی را در صورت

 

 فصل سوم: تنبیهات و تخلفات

 تنبیهات انضباطی شامل موارد زیر است:: 21ماده 

 تذكر كتبی به ناشر و مدیران ارشد آن  - 4 

 تذكر كتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده  - 2 

 اخطار كتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده  - 8 

 تذكر كتبی به سهامدار/سهامداران عمده ناشر و مدیران ارشد آنها با درج در پرونده - 1 

 اخطار كتبی به سهامدار/سهامداران عمده ناشر و مدیران ارشد آنها با درج در پرونده - 5 

كه  ها، تعلیق یا لغو مجوزِ ناشر و یا سهامدار/سهامداران عمده ناشر، در صورتی الیتمحرومیت از انجام بخشی از فع - 6 

 ناشر یا سهامداران عمده آن نهاد مالی باشند

كه ناشر یا سهامداران عمده آن نهاد  سلب صالحیت مدیرانِ ناشر و یا سهامدار/ سهامداران عمده ناشر، در صورتی - 3 

 مالی باشند
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 امالت اوراق بهادار ناشر در بورستوقف موقت مع - 3 

 تعلیق یا لغو پذیرش اوراق بهادار ناشر در بورس - 9 

 اعالم عمومی آرای انضباطیِ صادره - 41 

در صورت بروز هر یک از تخلفات موضوع این دستورالعمل، واحد نظارتی مكلف است گزارش تخلفاتی را به : 22ماده 

 نماید. همراه نظر خود به مرجع رسیدگی ارسال 

 گردد، عبارت است از: تخلفاتی كه موجب تذكر كتبی به ناشر و مدیران ارشد آن می: 23ماده 

 تأخیر در افشای اطالعات موضوع دستورالعمل افشا و سایر مقررات به شرح زیر -4 

های  افشا و درج اطالعات مربوط به زمان، تاریخ، محل تشكیل و دستور جلسه مجامع عمومی در روزنامه -2 

 كثیراالنتشار و سایت اینترنتی ناشر و یا اعالم كتبی مراتب به سازمان 

 44ماده  4انتشار آگهی دعوت جدید و افشای مراتب، در صورتِ تغییر تاریخ و مكان برگزاری مجمع موضوع تبصره -204 

 دستورالعمل این

 عمومی   مجامعرئیسه مجمع درخصوص تصمیمات  جلسه مورد تأیید هیئت افشای صورت -202 

 ها  جلسه مجامع عمومی به مرجع ثبت شركت ارائه صورت -208 

 ها  افشای صورتجلسه مجامع عمومی ثبت شده نزد مرجع ثبت شركت -201 

 گذاری و هلدینگ در پایان هر ماه  های سرمایه های شركت گذاری افشای اطالعات پرتفوی سرمایه -205 

گذاری در اوراق  های اشخاص تحت كنترلی كه فعالیت اصلی آنها سرمایه گذاری هافشای اطالعات پرتفوی سرمای -206 

 ماهه  42یا  9، 6، 8باشد در مقاطع  بهادار می

كه  ارائه دالیل زیاندهی و برنامه آتی ناشر برای رفع موانع سوددهی و سودآور شدن شركت به سازمان، درصورتی -203 

 این دستورالعمل(. 9به زیان شده باشد )موضوع ماده عملكرد شركت در پایان سال مالی منتج 
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دهی دارندگان اطالعات نهانی و هرگونه  مطابق دستورالعمل نحوه گزارش "اشخاص گزارش دهنده"ارائه فهرست  -203 

 تغییر در فهرست مزبور 

درمجمع موضوع ماده  مالی ناشر مدیره و یا باالترین مقام اجرایی بخش حضور مدیرعامل، اعضای موظف هیئت عدم -8 

 دستورالعمل این  48

 این دستورالعمل 46خودداری از دعوت كتبی حسابرس/ بازرس قانونی ناشر به مجمع عمومی موضوع ماده  -1 

 گردد، عبارت است از: تخلفاتی كه موجب تذكر كتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده می: 24ماده 

 تأخیر در افشای اطالعات موضوع دستورالعمل افشا و این دستورالعمل به شرح زیر: -4 

 عملكرد ساالنه  بینی های آتی مدیریت و پیش برنامه -404 

 بینی عملكرد ساالنه  های آتی مدیریت و پیش به برنامه اظهارنظر حسابرس نسبت -402 

 ماهه  9یا  6، 8بینی عملكرد ساالنه، براساس عملكرد واقعی پیش -408 

 ماهه  6بینی براساس عملكرد واقعی  اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش -401 

   عملكرد بینی  شده درصورتِ تغییر بااهمیت در پیش عملكرد حسابرسی بینی پیش -405 

 كنترل  اص تحتشده اشخ ماهه حسابرسی 6ای  دوره مالی میان های  صورت -406 

ماه یكبار،  6همراه اظهارنظر حسابرس درمورد آن هر  های توسعه و تكمیل، به اطالعات بااهمیت درخصوص طرح -403 

 این دستورالعمل 3موضوع ماده 

روز قبل از برگزاری مجمع عمومی 41مدیره حداقل  بندی پرداخت سودنقدی پیشنهادی توسط هیئت جدول زمان -403 

 عادی

شده، در صورتی كه مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت  جدول زمانبندی پرداخت سود نقدیِ اصالح -409 

 به پیشنهاد هیئت مدیره تصویب نماید 
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 سرمایه باشد كه موضوع آن تصویب اجرای افزایش   مدیره در صورتی دستور جلسه هیئت -4041 

 سرمایه  مدیره درخصوص تصمیمات افزایش جلسه مورد تایید اعضای هیئت صورت -4044 

 این دستورالعمل 5ماده  4عدم اعالم خط مشی تقسیم سود موضوع تبصره  -2 

 عدم تطبیق عملیات ناشر با موضوع فعالیت آن، استانداردها و قوانین و مقررات مربوط -8 

 این دستورالعمل 5ماده  8وضوع تبصره عدم رعایت الزامات مربوط به انجام اقدامات شركتی از جمله توزیع سود م -1 

این 44تعیین مكان برگزاری مجمع، به نحوی كه امكان حضور سهامداران جزء فراهم نگردد )موضوع ماده  -5 

 دستورالعمل(.

كه ناشر در نظر داشته باشد شهر مكان  عدم اعالم مراتب به سازمان قبل از انتشار آگهیِ دعوت به مجمع، در صورتی -6 

 این دستورالعمل( 44ماده  2ری مجمع را نسبت به سال قبل تغییر دهد )موضوع تبصره برگزا

العاده )موضوع ماده  عدم اخذ موافقت سازمان در خصوص تغییر در مفاد اساسنامه، قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق -3 

 این دستورالعمل( 42

یر سرمایه، بدون اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر رعایت العاده برای بررسی موضوع تغی دعوت از مجمع عمومی فوق -3 

 قانون و مقررات 

عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق مشاركت، بدون اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر   دعوت از مجمع عمومی -9 

 رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار 

نظارت و نظایر آن به سهامدار و یا سهامداران عمده، موضوع  الزحمه پرداخت مبالغی تحت عنوان حق مدیریت، حق -41 

 این دستورالعمل 6ماده 

پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان كمک بالعوض به اشخاص خارج از شركت بدون تصویب مجمع عمومی،  -44 

 این دستورالعمل 49موضوع ماده 
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گردد، عبارتند  آن با درج در پرونده و اعالم به عموم میتخلفاتی كه موجب اخطار كتبی به ناشر و مدیران ارشد : 25ماده 

 از:

 تأخیر در افشای اطالعاتِ موضوع دستورالعمل افشا به شرح زیر: -4 

 های مالی ساالنه حسابرسی شده  صورت -404 

 مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن  گزارش هیئت -402 

 های تحت كنترل  شده شركتهای مالی ساالنه حسابرسی  صورت -408 

 ماهه حسابرسی شده  6ای  دوره های مالی میان صورت -401 

 ماهه حسابرسی نشده 9یا  6، 8ای  دوره های مالی میان اطالعات و صورت -405 

 های مالی ساالنه حسابرسی نشده  صورت -406 

 این دستورالعمل  43های مالی ساالنه، طبق الزامات ماده  عدم افشای حداكثر سود قابل تقسیم در صورت -2 

این  1های مالی )موضوع ماده  حسابرس/ بازرس قانونی نسبت به صورت« عدم اظهارنظر»یا « مردود »ارائه گزارش -8 

عدم »دستورالعمل(، به استثنای مواردی كه بعلت وقوع شرایطی خارج از حیطه اختیارات مدیریتِ شركت، گزارش 

 توسط حسابرس ارائه شده باشد.« هارنظراظ

نگاران، سهامداران و سایرین قبل از آنكه طبق مفاد دستورالعملِ افشا، منعكس  گران، روزنامه ارائه اطالعات به تحلیل -1 

 شده باشد 

 تشخیص حسابرس / بازرس قانونی  های مالی و كنترل داخلی ناشر به عدم كفایت سیستم -5 

این  5ماده  شده توسط ناشر، موضوع بندی پرداخت سودنقدی اعالم عدم پرداخت سود نقدی مطابق جدول زمان -6 

 دستورالعمل

 این دستورالعمل 8عدم انتخاب حسابرس معتمد سازمان برای اشخاص تحت كنترل، موضوع ماده  -3 
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 یخ پایان سال مالیعدم برگزاری مجمع عمومی عادی حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تار -3 

كه بنا به  ماه، در صورتی مدیره حداكثر ظرف مدت یک  عادی جهت تكمیل اعضاءهیئت عمومی عدم دعوت مجمع -9 

 باشد   البدل تعیین نشده یا وجود نداشته  مدیره كمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی هردلیل عده اعضای هیئت

هایی كه  مدیره و مدیرعامل شركت و یا مؤسسات و شركت ینكه اعضای هیئتعدم رعایت مفاد اساسنامه مبنی بر ا -41 

توانند بدون تصویب  مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی مدیره یا مدیرعامل شركت، شریک یا عضو هیئت اعضای هیئت

معامله واقع و یا  طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف شود به مدیره در معامالتی كه با شركت یا به حساب شركت می هیئت

 سهیم شوند 

مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، اشخاصی كه  عدم رعایت مفاد اساسنامه مبنی بر اینكه مدیرعامل، اعضاء هیئت -44 

كنند و یا سایر اشخاص ذكر شده در  مدیره شركت می مدیره، درجلسات هیئت به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت

تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد  نه وام یا اعتباری از شركت تحصیل نمایند و شركت نمیگو اساسنامه، حق ندارند هیچ

 كند 

عدم رعایت مفاد اساسنامه مبنی بر عدم انجام معامالتی نظیر معامالت شركت توسط مدیران و مدیرعامل، كه  -42 

 متضمن رقابت با عملیات شركت باشد 

عدم رعایت مفاد اساسنامه در خصوص عدم پرداخت وجه، دارایی و امتیازات دیگر به بازرس، مدیران، كاركنان و  -48 

 افراد تحت تكفل آنها غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است و یا انجام معامالت با آنها

ای در   االنه و میاندورههای مالی س بینی عملكرد و صورت در مورد ارائه اطالعات پیش: 1تبصره

های  های مالی تلفیقی هستند، ارائه همزمانِ اطالعات و صورت هایی كه ملزم به تهیه صورت شركت

های مالی تلفیقی در  گیری است و عدم ارائه اطالعات و صورت مالی تلفیقی و اصلی مبنای تصمیم

 باشد. مهلت مقرر به منزله عدم رعایت مقررات و وقوع تخلف می
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تواند  روز باشد، مرجع رسیدگی می41كه تخلفات صرفاً مربوط به تأخیر در ارائه اطالعات حداكثر تا  در مواردی: 26ماده 

برای چند فقره تخلف با توجه به تعداد موارد، اهمیت، دالیل توجیهی و میزان تأخیر در ارائه اطالعات مذكور، حسب مورد 

 یک تنبیه انضباطی در نظر بگیرد.

روز مشمول  8روز یا كمتر باشد، تأخیر تا حداكثر 41در مورد اطالعاتی كه مهلت ارائه آنها : 1هتبصر 

 گردد. این ماده می

گردد،  كه موجب تذكر كتبی به سهامدار/سهامداران عمده ناشر و مدیران ارشد آنها با درج در پرونده می تخلفاتی: 27ماده 

 عبارتنداز:

 رج در پرونده ناشر، در دوره مالكیت سهامدار/سهامداران عمده فعلیتذكر كتبی با د 2دریافت  - 4 

 های بازار دوم عدم احراز شرط حداقل سهام شناور و حداقل تعداد سهامداران در مورد شركت - 2 

 شركت در بازار دوم فهرست شده و بازارگردان نداشته باشد  - 8 

 قانونی ناشر در مجمع عمومی عادیالزحمه حسابرس/بازرس  عدم تعیین مبلغ حق - 1 

عدم اخذ رأی در مجامع به صورت كتبی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و حسابرس/بازرس قانونی و یا در  - 5 

پذیر  گیری به صورت شفاهی امكان كه به تشخیص حسابرس/بازرس قانونی ناشر یا به پیشنهاد سازمان، رأی مواردی

 نباشد 

ای كه امكان طرح سواالت و نظرات نماینده سازمان و یا سهامداران در چارچوب دستور جلسه،  گونه هاداره مجمع ب - 6 

 دستورالعمل( این 41فراهم نشود )موضوع ماده 

خالصه مذاكرات )موضوع ماده  جلسه مجمع و صورت عدم درج نظرات و مشروح تذكرات نماینده سازمان در صورت - 3 

 دستورالعمل( این  21

 انجام نقل و انتقال سهام شركت خارج از بورس اوراق بهادار - 3 
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عدم انتخاب حداقل یک عضو )یا نماینده وی( غیرموظف هیئت مدیره كه دارای تحصیالت مالی )حسابداری،  - 9 

 های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی( و تجربه مرتبط باشد  مدیریت مالی، اقتصاد و یا سایر رشته

 مدیره ناشر توسط یک شخص  تصدی سمت مدیریت عامل و ریاست هیئت - 41 

تخلفاتی كه موجب اخطار كتبی به سهامدار/سهامداران عمده ناشر و مدیران ارشد آنها با درج در پرونده و اعالم : 28ماده 

 گردد، عبارتند از: به عموم می

 این دستورالعمل  43و  43ود موضوع مواد عدم رعایت الزامات مربوط به حداكثر میزان تقسیم س - 4 

 این دستورالعمل 42بدون كسب مجوز از سازمان، موضوع ماده   تصویبِ تغییر اساسنامه - 2 

 تصویبِ تغییر سرمایه، بدون اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر رعایت قانون و مقررات  - 8 

 مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار  تصویبِ انتشار اوراق مشاركت، بدون اخذ تأییدیه سازمان - 1 

 این دستورالعمل 8عدم انتخاب حسابرس ناشر از میان حسابرسان معتمد در مجمع عمومی، موضوع ماده  - 5 

عدم تعیین مبلغ قطعی پاداش و حق حضور هیئت مدیره در مجمع عمومی و یا عدم رعایت سقف حداكثر مبلغ  - 6 

 پاداش

 45ماده   سهامداران به صورت یكسان شود، موضوع رعایت حقوق عمومی كه منجربه عدم اتخاذ تصمیماتی در مجمع - 3 

 دستورالعمل   این

 درخواست ناشر   عدم رعایت مقررات مربوط به لغو پذیرش اوراق بهادار به - 3 

وقوع هر یک از تخلفات ذیل، مرجع رسیدگی، در صورت عدم رعایت مفاد دستورالعمل افشا به شرح زیر و یا : 29ماده 

 را اعمال نماید: 24تواند یک یا چند مورد از تنبیهات انضباطی موضوع ماده  حسب مورد می

 های آتی مدیریت  بینی عملكرد ناشر یا برنامه تأخیر در افشای تغییر بااهمیت در پیش - 4 
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بینی قبلی و یا انحراف عمده  بینی عملكرد ساالنه نسبت به پیش یشدالیل موجه برای تغییر بااهمیت در پ   عدم ارائه - 2 

 این دستورالعمل( 3بینی عملكرد ساالنه با نتایج واقعی )موضوع مفاد دستورالعمل افشا و ماده  بین بودجه و پیش

 عدم افشای فوری اطالعات مهم - 8 

كننده و یا  واقع و یا گمراه ات خالففوری اطالعات درخصوص شایعه یا گزارش حاوی اطالع عدم افشای - 1 

 جعلی مستندات

دستورالعمل افشا جهت تأخیر در  45عدم ارائه مستندات كافی درخصوص دالیل استناد به هر یک از بندهای ماده  - 5 

 پذیر نبودنِ دالیل و مستندات ارائه شده  افشای اطالعات؛ و یا توجیه

دستورالعمل افشا، در صورتی كه تأخیر در افشای اطالعات مذكور  45عدم افشای فوری اطالعاتِ موضوع ماده  - 6 

 منجر به اشاعه اطالعات مزبور یا دادوستد متكی به اطالعات نهانی یا فعالیت نامتعارف بازار شود 

 نشده عدم رعایت الزامات مربوط به جلوگیری از انتشار اطالعات افشاء  - 3 

 عدم رعایت الزامات مربوط به نحوه تنظیم دستور جلسه مجامع عمومی - 3 

 عدم افشای سایر اطالعات مورد درخواست سازمان  - 9 

 عدم رعایت شرایط اختصاصی پذیرش و یا موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش - 41 

 عدم رعایت سایر الزامات موجود در اساسنامه ناشر، قانون و مقررات - 44 

: مرجع رسیدگی، تمامی آرای صادره در خصوص ناشر را همزمان برای سهامدار/سهامداران عمده آن نیز ارسال 31ماده

امل قوانین و مقررات اقدام نماید. سهامدار/سهامداران عمده ناشر مكلفند ترتیبی اتخاذ كنند كه ناشر نسبت به رعایت ك می

تواند عالوه بر ناشر، به سهامدار/سهامداران عمده ناشر و  نماید. درصورت تكرار یا تعدد تخلفات ناشر، مرجع رسیدگی می

 مدیران ارشد آنها نیز تذكر یا اخطار كتبی با درج در پرونده اعالم نماید.
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ان عمده ناشر را در ارتكاب تخلفات موضوع این دستورالعمل چنانچه مرجع رسیدگی عملكرد سهامدار/سهامدار: 31ماده 

مؤثر تشخیص دهد، با توجه به نوع تخلف نسبت به اعمال تنبیه انضباطی در خصوص سهامدار/سهامداران عمده ناشر و 

 نماید. مدیران ارشد آنها اقدام می

ک فعلی صادر شده باشد، ناشر ملزم به در مواردی كه رأی مرجع رسیدگی بدلیل عدم ارائه اطالعات یا تر: 32ماده 

كه ارسال اطالعات موردنیاز یا انجام  باشد. در صورتی افشای سریعِ اطالعات موردنیاز یا انجام فوری اقدامات مربوطه می

روز پس از ابالغ رأی، صورت نگرفته باشد، گزارش تخلفاتی مجدداً در كمیته مطرح خواهد شد. در  21فعل مزبور ظرف

 تواند درجه شدیدتری از تنبیهات انضباطی را اعمال نماید. ت مرجع رسیدگی میاین حال

تذكرها و اخطارهای موضوع این دستورالعمل، عالوه بر ناشر و یا سهامدار/سهامداران عمده آن، به مدیران ارشد : 33ماده 

 آنها نیز داده خواهد شد.

ئولیت خود، اقدامات الزم جهت جلوگیری كه هر یک از مدیران ارشد، در حد مس در صورتی :1تبصره 

باشد، با ارائه مستنداتِ مربوطه، حسب مورد مشمول تخفیف یا  از بروز تخلفِ موضوعِ رأی را انجام داده 

 تبرئه خواهد گردید.

مدیره باشد، عضو مخالف در صورتی  چنانچه تخلفِ موضوعِ رأی، مربوط به تصمیمات هیئت: 2تبصره 

گردد كه نظر خود را صراحتاً در صورتجلسه هیئت مدیره قید نموده باشد و  ئه میمشمول تخفیف یا تبر

یا در صورت فراهم نبودن این امكان، نظر خود را كتباً به مدیر عامل شركت و رئیس هیئت مدیره اعالم 

 نموده باشد.

كه ناشر،  است. در صورتی« هاخطار كتبی با درج در پروند 4»معادل « تذكر كتبی با درج در پرونده 8»: هر 34ماده 

اخطار كتبی با درج در پرونده یا معادل آن را دریافت  4سهامدار/سهامداران عمده آن و یا هریک از مدیران ارشد آنها 

 گردند.  نموده باشند، مشمول اعالم عمومی می
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از طریق شود  اعالم عمومیِ آرای انضباطی كه به موجب مفاد این دستورالعمل، صادر می :1تبصره 

 اعالم در فهرست مربوطه در سایت رسمی سازمان انجام خواهد شد.

 "لغو پذیرش"اخطار كتبی با درج در پرونده یا معادل آن را دریافت نموده باشد، مشمول  5كه ناشر  : در صورتی 35ماده 

 گردد.  می

، مراتب طی شود "لغو پذیرش"چنانچه ناشر به موجب مفاد این دستورالعمل، مشمول  :1تبصره 

 شود. گیری نهایی در خصوص لغو پذیرش به هیئت پذیرش ارائه می گزارشی جهت تصمیم

تواند نسبت به تعلیق تنبیه برای مدت معین یا تخفیف تنبیهات موضوع این دستورالعمل به  مرجع رسیدگی می: 36ماده 

 را صراحتاً در متن رأی قید نماید. تر اقدام نماید، در اینصورت باید جهات تخفیف یا تعلیق  یک درجه پایین

كه مجازات آنها از یک درجه باشند یا تكرار تخلفات بیش از  تعدد تخلفات موضوع این دستورالعمل در صورتی: 37ماده 

تواند درصورت تكرار یا  دوبار به تشخیص مرجع رسیدگی، منجر به تشدید تنبیه انضباطی خواهد شد. مرجع رسیدگی می

 تنبیه انضباطی را به یک درجه شدیدتر تبدیل كند.تعدد تخلفات، 

ماه از تاریخ ابالغِ  81كه ناشر، سهامدار/سهامداران عمده آن و یا هریک از مدیران ارشد آنها، طی  در صورتی: 38ماده 

 استثنای تذكر بدون درج در پرونده( ، مرتكب تخلفِ دیگری كه مشمول رأی انضباطی )به«تذكر با درج در پرونده»

 شود، نگردند، تذكرِ كتبیِ مذكور از پرونده آنها حذف شده و پس از آن مورد استناد قرار نخواهد گرفت. می

 باشد. سال می 1در مورد اخطار كتبی، مدتِ ذكر شده در این ماده برای حذف اخطار،  :1تبصره 

ها، بازارهای خارج از  مدیره بورس هیئتكه ناشر یا سهامدار/سهامداران عمده آن نهاد مالی یا عضو  درصورتی: 39ماده 

گذاری مركزی و تسویه وجوه باشند، آرای انضباطیِ صادره توسط مرجع رسیدگی، به مرجع  بورس یا شركت سپرده

 گردد. كننده تأیید صالحیت مدیران آنها ارجاع شده و حسب مورد سبب سلب صالحیت مدیران متخلف می بررسی
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ها، بازارهای خارج از بورس یا  متقاضیان عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی، بورس :1تبصره 

كه قبالً بموجب مفاد این دستورالعمل مشمول  گذاری مركزی و تسویه وجوه درصورتی شركت سپرده

آرای انضباطی شده باشند، آرای مذكور در بررسی تأیید صالحیت آنها جهت عضویت در هیئت مدیره 

 گردد. اهد شد و حسب مورد سبب عدم تأیید صالحیت متقاضی میلحاظ خو

های متقاضی پذیرش در بورس، قبالً بموجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای  كه مدیران شركت درصورتی: 41ماده 

انضباطی شده باشند، آرای مذكور در بررسی پذیرش شركت لحاظ خواهد شد و حسب مورد، تا زمانیكه شركت نسبت به 

 تغییر مدیران متخلف اقدام ننماید، شركت در بورس پذیرفته نخواهد شد.

از جنبه تخلفاتی بوده و در خصوص جنبه مجرمانه آنها،   تنبیهات انضباطی ذكر شده در این دستورالعمل، صرفاً: 41ماده 

 .گردد موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران پیگیری می

تواند براساس پیشنهاد مرجع رسیدگی و به استناد آرای انضباطی صادره، عدم  هیئت مدیره سازمان می: 42ماده 

ای هر یک از مدیران ارشد ناشر را به صورت محرمانه و یا حسب مورد غیرمحرمانه به مراجع ذیصالح  صالحیت حرفه

 گیری اعالم نماید.  تصمیم

  باشد. اشر، مرجع ذیصالح هیئت رئیسه مجمع میدرخصوص مجامع عمومی ن: 1تبصره 

 

 فصل چهارم: سایر موارد

شده در بورس، مصوب  های پذیرفته نامه انضباطی شركت االجرا شدن این دستورالعمل، آیین از تاریخ الزم: 43ماده 

  مدیره هیئت  4835تیر  41نامه، مصوب  آن آیین 81الی 25شورای بورس، و دستورالعمل اجرایی مواد  4831دی 43

 شوند. سازمان لغو می

 بهادار رسید.  و اوراق  به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس 42/44/4833تبصره در تاریخ  46ماده و  11فصل،  1این دستورالعمل در : 44ماده 
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 دستورالعمل

 ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار 

 بورس عالی شورای 25/41/4835مصوب 

 

 

مجلس شورای اسالمی و  4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرماه  22در اجرای تبصره ماده 

به تأیید شورای 25/41/4835تبصره در تاریخ  6ماده و 49همان قانون، این دستورالعمل در پنج فصل،  23لغایت  21مواد 

 عالی بورس و اوراق بهادار رسید. 

 

 فصل اول: تعاریف و اصطالحات

 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرماه  4هایی كه در ماده  كلیه اصطالحات و واژه: 1ماده

های دیگر دارای معانی  اند. واژه كار رفته اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به مجلس شورای اسالمی تعریف شده

 د:باشن زیر می

 باشد. مجلس شورای اسالمی می 4831قانون: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرماه 

 كند. نویسی نشده را ظرف مهلت مقرر تعهد و تضمین می نویس: هر شخصی كه خرید اوراق بهادار پذیره متعهد پذیره
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ی یا هر شخص حقوقی دیگر كه عملیات اجرایی مربوط به عامل: نهاد مالی، بانک، بیمه، مؤسسه مالی و اعتبار

 گیرد. آوری وجوه را از طرف ناشر به عهده می نویسی اوراق بهادار و جمع پذیره

نویسی، توسط سازمان به  ای كه طی آن اشكاالت و نواقص موجود در بیانیه ثبت و اعالمیه پذیره نامه اعالم نواقص: نامه

 گردد. ناشر اعالم می

 تابعه: هر واحد تجاری كه تحت كنترل واحد تجاری دیگر باشد.شخص 

 

 فصل دوم:

 تعیین معافیت اوراق بهادار از ثبت نزد سازمان 

عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه، منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مفاد قانون و این دستورالعمل : 2ماده

 باشد. می

قانون، اعالم معافیت یا عدم معافیت اوراق بهادار از ثبت، توسط  23ماده  2و  4در بندهای غیر از موارد مندرج : 3ماده

پذیرد. در سایر موارد ناشر مكلف است قبل از انتشار هرگونه اوراق بهادار، نسبت به اخذ نظر سازمان  سازمان انجام می

كتوب خود را درخصوص معافیت یا عدم اقدام نماید. سازمان موظف است پس از تكمیل مدارک توسط ناشر، نظر م

 معافیت از ثبت اعالم نماید.

در صورتی كه تشخیص معافیت یا عدم معافیت اوراق بهادار در دست انتشار از ثبت، نیازمند  تبصره:

استعالم از شورا باشد، سازمان موظف است موضوع را از شورا استعالم نموده و پس از اعالم نظر شورا، 

 رت مكتوب به ناشر اعالم نماید.مراتب را به صو

نویسی باشد، اجازه انتشار این اعالمیه توسط مرجع ثبت  چنانچه عرضه اوراق بهادار مستلزم انتشار اعالمیه پذیره: 4ماده

 ها، پس از اعالم رسمی سازمان مبنی بر معافیت اوراق بهادار در دست انتشار از ثبت نزد سازمان، صادر خواهد شد. شركت
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 وم: اسناد و مدارک ثبت نزد سازمانفصل س

برای ثبت درخواست انتشار اوراق بهادار، ناشر موظف است فرم تقاضای ثبت، بیانیه ثبت و حسب مورد طرح : 5ماده

زمان و به همراه رسید واریز حق رسیدگی به سازمان تحویل  نویسی اوراق بهادار را به صورت كامل و هم اعالمیه پذیره

 افت نماید. داده و رسید دری

 باشد: این دستورالعمل، باید حسب مورد به تشخیص سازمان، مشتمل بر موارد زیر  5بیانیه ثبت موضوع ماده : 6ماده

 ها،  . نام و شماره ثبت ناشر نزد مرجع ثبت شركت4

 كه ناشر شعبی داشته یا تأسیس شعبه موردنظر باشد، محل شعب آن . آدرس مركز اصلی ناشر، در صورتی2

 مدت شركت .8

. موضوع فعالیت اصلی ناشر، نوع و مقدار محصوالت تولیدی، درآمد فروش محصوالت یا درآمد ارائه خدمات ناشر طی 1

 های در شرف تأسیس،  سه دوره مالی اخیر و مشتریان اصلی، یا طرح كسب و كار برای شركت

های در شرف تأسیس، مدیران و باالترین  . مشخصات، شامل هویت كامل، اقامتگاه، شغل و سوابق مؤسسین در شركت5

 مقام مالی ناشر

. اظهارنامه مؤسسین، آخرین اساسنامه ناشر همراه با آگهی ثبت تغییرات انجام شده طی دو سال گذشته، یا طرح 6

 های در شرف تأسیس اساسنامه برای شركت

ه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت های تابع . مشخصات سهامداران حقیقی یا حقوقی كه مجموع سهام خود، شركت3

 درصد سهام ناشر باشد 41تكفل یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل معادل 

نامه  كه انتشار اوراق بهادار یا انجام موضوعِ شركت مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ارائه مشخصات اجازه . درصورتی3

 ح و تصویر آنهایا موافقت اصولی مراجع ذیصال
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 . اطالعات مربوط به هر حق انحصاری و تصویر مستندات مربوط به آن9

 های مرتبط با موضوع فعالیت ناشر، به تأیید مدیران ناشر . گزارش تحلیل ریسک41

. گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی، صورتهای مالی ساالنه سه سال مالی اخیر به همراه اظهارنظر حسابرس، 44

ماهه حسابرسی شده ناشر، در صورتی كه از انتهای سال  6های مالی  ای اخیر ناشر و صورت دوره های مالی میان صورت

 ماه گذشته باشد،  3مالی قبل بیش از 

 . مشخصات حسابرس و بازرس قانونی ناشر طی دو سال اخیر42

 های كثیراالنتشار . نام روزنامه48

 . آدرس سایت اینترنتی رسمی ناشر41

صورت حقوق صاحبان سهام ناشر، شامل تعداد سهام، ارزش اسمی هر سهم، مبلغ و نسبتی از سرمایه كه  .45

شده، توضیح در خصوص حق رأی، قابلیت تبدیل، ترجیحات در خصوص سود تقسیمی، سود انباشته و سایر  پرداخت

 اندوختهها و همچنین نحوه تقسیم دارایی بعد از تصفیه

ندمدت قبلی یا در حال دریافت و اوراق مشاركت منتشره یا در دست انتشار ناشر، همراه با . مقادیر بدهیهای بل46

خالصهای از تاریخ، سررسید، ویژگیهای بدهیهای اشاره شده و نرخ سود و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث كه توسط 

 است ناشر تضمین شده

تفكیک. در مورد سرمایه غیرنقد، تعیین مقدار و مشخصات و . مبلغ سرمایه ناشر و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به 43

و كیف سرمایه غیرنقد اطالع حاصل نمود و همچنین میزان و نوع سهامی  نحوی كه بتوان از كم  اوصاف و ارزش آن به

 كه ناشر منتشر كرده و یا قصد انتشار آن را دارد

 اند پرداخت كرده. مقداری از سرمایه كه مؤسسین تعهد نموده و مبلغی كه 43
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. خالص وجوه حاصل از عرضه هرگونه اوراق بهادار كه توسط ناشر طی دو سال قبل از تاریخ ارائه مدارک، به عموم 49

 عرضه شدهاست و نیز قیمت اوراق و نام عامل آن

 464مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شركت در خصوص افزایش سرمایه، موضوع ماده  . گزارش توجیهی هیئت21

 قانون تجارت

. اهداف انتشار اوراق بهادار همراه با جزئیات و مقادیر برآورد شده برای دستیابی به این اهداف، درصورت استفاده از 24

 منابع دیگر، مقدار و منابع در نظر گرفته شده

از قیمت . قیمت پیشنهادی جهت عرضه عمومی اوراق و روش محاسبه آن، درصورتیكه عرضه با قیمتی متفاوت 22

های تأمین سرمایه صورت گیرد، قیمت عرضه و نام آن  عرضه عمومی به شخص یا اشخاصی معین غیر از شركت

 شخص یا اشخاص و دالیل تفاوت قیمت

نویسی تمام  سرمایه، پذیره . مشخصات شركت تأمین سرمایه و اعالم نوع توافق آن با ناشر، درصورتی كه شركت تأمین28

 بایست میزان تعهد مشخص شود هادار را تضمین نموده باشد، مییا بخشی از اوراق ب

 نویس . مشخصات متعهد پذیره21

 . مشخصات عامل25

 . یک نسخه از قرارداد منعقد شده با شركت تأمین سرمایه26

 با انتشار اوراق  نامه یا قرارداد منعقدشده با سایر اشخاص حقوقی در ارتباط نسخه از هرنوع توافق . یک23

 نویسی نویسی باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلت پذیره شماره و مشخصات حساب بانكی كه وجوه پذیره .23

نویس تعهدشود و تعیین مبلغی از آن كه باید مقارن  نویسی باید توسط پذیره . حداقل تعداد سهامی كه هنگام پذیره29

 نویسی نقداً پرداخت گردد پذیره

 نویسان ق به پذیره. چگونگی تخصیص اورا81
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 . نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش كامل اوراق در عرضه عمومی84

. ذكر و برآورد هزینهها و مخارج نقدی و غیرنقدی مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با انتشار اوراق بهادار، كه توسط ناشر 82

شده یا خواهدشد، شامل  حقوقی پرداختها یا سایر اشخاص  به شركت تأمین سرمایه، سایر نهادهای مالی، بانک

 كارمزدهای پرداختی و سایر هزینهها

 82های موضوع بند  استثنای هزینه . برآورد سایر هزینههای مرتبط با فروش اوراق بهادار به تفكیک، به88

 . برآورد خالص وجوه حاصل از عرضه اوراق بهادار81

ها و  منتشره یا در دست انتشار ناشر، توضیح در خصوص ویژگی . در صورت قابلیت تعویض یا تبدیل اوراق بهادار85

 شرایط تعویض یا تبدیل این اوراق

گذاری در یک واحد  . در صورت مصرف تمام یا بخشی از وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار برای خرید یا سرمایه86

 اقتصادی، صورتهای مالی واحد مزبور به تشخیص سازمان

 گذاران مؤثر است گیری سرمایه بااهمیتی كه به تشخیص ناشر بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم. سایر اطالعات 83

تواند بجای قیمت ثابت در عرضه عمومی، دامنه قیمت پیشنهاد نماید. در دامنه  ناشر می - :1تبصره

حالت، تعیین شده، تفاوت قیمت حداكثر و حداقل نباید بیش از ده درصدِ قیمت حداقل باشد. در این 

 العاده مشخص خواهد شد. قیمت نهایی عرضه پس از تصویب مجمع عمومی فوق

نباید به صورت مردود یا  44های مالی موضوع بند  اظهارنظر حسابرس درخصوص صورت - 2تبصره

 عدم اظهار نظر باشد.

ناشر مكلف است در صورتی كه از زمان ثبت درخواست تا پایان فرآیند عرضه عمومی،  - 8تبصره

تغییرات با اهمیتی در اطالعات بیانیه ثبت بوجود آید، تغییرات مذكور را فوراً به سازمان اعالم نموده و 

 پس از موافقت سازمان از طریق سایت اینترنتی رسمی خود به اطالع عموم برساند. 
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ت مالی و اعتباری غیربانكی ها، مؤسسا ها، بیمه ها تأمین سرمایه، بانک برای عرضه عمومی اوراق بهادار از شركت: 7ماده

 شود. و سایر نهادهای مالی استفاده می

های ارائه  باشد كه طبق فرم نویسی شامل اطالعات بیانیه ثبت و موارد مندرج در قانون تجارت می اعالمیه پذیره: 8ماده

 شود. شده توسط سازمان تهیه می

 

 فصل چهارم : الزامات عمومی ثبت

بایست به امضای مدیران ناشر یا مؤسسین  های ارائه شده توسط سازمان، می در قالب فرم اسناد و مدارک ثبت،: 9ماده

 برسد.

شركت مكلف است پس از تشكیل، نسخه الكترونیكی بیانیه ثبت تأیید شده سازمان، به همراه سایر اطالعات : 11ماده

 موردنیاز را در سایت اینترنتی رسمی خود درج نماید.

 

 ق بهادار نزد سازمان و عرضه عمومیفصل پنجم: ثبت اورا

پس از ثبت درخواست، سازمان باید درخواست تكمیل و رفع نواقص احتمالی مدارک را به طرق مقتضی به ناشر : 11ماده

اعالم نماید. در صورت كامل بودن مدارک، سازمان باید حداكثر ظرف مدت سی روز موافقت یا عدم موافقت خود را با 

 به ناشر اعالم نماید. ثبت اوراق بهادار،

از تاریخ ارسال نامه اعالم نواقص، ناشر ظرف سی روز، فرصت دارد تا نسبت به رفع نواقص  تبصره:

 یكن خواهدبود. لم اقدام نماید. درصورت عدم رفع نواقص مهلت مقرر، تقاضای ثبت مزبور كأن
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نماید.  صدور مجوز عرضه اوراق بهادار اقدام می سازمان پس از موافقت با عرضه عمومی اوراق بهادار، نسبت به: 21ماده

این مجوز با توجه به نوع، تعداد، قیمت یا دامنه قابل قبول قیمت اوراق بهادار در دست انتشار و همچنین مدت زمان الزم 

 شود.  های مشخص شده توسط سازمان، به ناشر ارائه می جهت عرضه عمومی، در قالب فرم

دار ناشر با مفاد بیانیه ثبت، نسبت به تأیید اعالمیه  راز تطابق مصوبات اركان صالحیتسازمان پس از اح: 31ماده

 نماید. نویسی اقدام می پذیره

تواند پس از اعالم موافقت سازمان با ثبت اوراق بهادار، نسبت به معرفی اوراق بهادار در دست انتشار  ناشر می: 41ماده

 قانون، اقدام نماید. 18اطالعات بیانیه ثبت با توجه به ماده ها، محدود به  خود در جراید و رسانه

دهد كه تقاضای آن قبالً به سازمان ارائه و مطابق مفاد این  ها صرفاً به مداركی ترتیب اثر می مرجع ثبت شركت: 51ماده

 دستورالعمل منجر به صدور تأییدیه سازمان شده باشد. 

ینان از صدور تأییدیه سازمان و پس از بررسی سایر ها پس از حصول اطم مرجع ثبت شركت تبصره:

 نماید. نویسی اقدام می مدارک، نسبت به صدور اجازه انتشار اعالمیه پذیره

های  نویسی موردتأیید سازمان از طریق روزنامه از زمان ارائه درخواست تا قبل از انتشار اعالمیه پذیره: 61ماده

تواند نسبت به اعالم انصراف از انتشار اوراق بهادار اقدام نماید. در صورت  اشر میكثیراالنتشار و سایت اینترنتی رسمی، ن

انصراف ناشر از انتشار اوراق بهادار یا عدم موافقت سازمان یا بالاثر شدن درخواست، مدارک، مستندات و حق رسیدگی 

 پرداخت شده مسترد نخواهد شد. 

نویسی، حداكثر شصت روز از تاریخ صدور مجوز توسط سازمان  یرهاعتبار مجوز عرضه عمومی برای شروع پذ: 71ماده

 است. این مهلت درصورت ارائه دالیل موجه و مورد قبول سازمان، حداكثر تا سی روز دیگر قابل تمدید است.
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ده ما 4نویسی موضوع تبصره  ناشر باید ترتیبی اتخاذ نماید كه درصورت موافقت سازمان با تمدید مهلت پذیره: 81ماده

نویسی ازطریق اعالم در سایت رسمی سازمان و درج آگهی در  قانون، مراتب حداقل پنج روز قبل از اتمام مهلت پذیره 28

 روزنامه كثیراالنتشار به اطالع عموم برسد. 

موظفند در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه، حداكثر ظرف « بورس«های پذیرفته شده در شركت: 91ماده

شده شركت به مرجع ثبت  ماه مراتب را ضمن اصالح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت کمدت ی

ها اعالم نمایند تا پس از ثبت، جهت اطالع عمومی آگهی شود وحداكثر ظرف دو ماه بایستی گواهینامه و اوراق  شركت

موارد مذكور را در گزارش ساالنه حسابرسی سهام مربوطه را به سهامداران شركت تسلیم نمایند. حسابرس مكلف است 

 شركت درج نماید.
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 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه 

 شده در بورس های پذیرفته شركت

 مدیره سازمان كارگزاران هیئت 49/6/31مصوب 
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سازی فرآیند  منظور به و به« شده در بورس های پذیرفته نامه انضباطی شركت آیین» 5در راستای اجرایی نمودن ماده 

نمودن فاصله زمانی میان تصویب افزایش سرمایه و انتشار اوراق سهام جدید، دستورالعمل مراحل  سرمایه و كوتاه افزایش

مدیره  هیئت 49/6/4831شده در بورس، به شرح زیر تدوین یافته، و در جلسه  های پذیرفته زمانی افزایش سرمایه شركت

 تصویب رسیده است: به

 

 عـاریفت

 شرح زیر است: كار رفته در این دستورالعمل به اصطالحات به :1ماده 

 منظور سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است. بورس:

 : منظور شركت پذیرفته شده در بورس است.شركت

وجوه قابل واریز و تقدم در خرید سهم،  ای است كه در آن میزان حق نامه گواهی تقدم )حق خرید(: نامه حق گواهی

 مطالبات سهامدار در صورتی كه وجود داشته باشد، قید شده است.

ای است كه دارایی سهام و میزان سهام سپرده شده سهامدار را  نامه گواهی وانتقال و سپرده سهام: نامه نقل گواهی

 دهد. نشان می

 تجارت، مفاد این دستورالعمل را رعایت نماید.بر رعایت قانون  سرمایه، عالوه شركت مكلف است برای افزایش :2ماده 

 

نامه  نویسی و ارسال گواهی افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران انتشار آگهی پذیره

 تقدم حق

نویسی سهام جدید را  روز كاری پس از تصویب نهایی افزایش سرمایه، آگهی پذیره 5شركت مكلف است حداكثر  :3ماده 

 روزنامه كثیراالنتشار خود منتشر كرده و همزمان به بورس اطالع دهد.در 
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 45نویسی نباید بیش از  فاصله زمانی بین تاریخ تصویب افزایش سرمایه و تاریخ شروع پذیره تبصره:

 روز كاری باشد.

را « تقدم حقهای  نامه گواهی»مكلف است « شركت»نویسی، روز كاری قبل از تاریخ شروع پذیره 5حداقل  :4ماده 

 صورت سفارشی به آدرس پستی سهامداران ارسال كند. به

های خود را قبل  نامه آن دسته از سهامدارانی را كه گواهی« تقدم نامه حق گواهی»مكلف است المثنی « شركت» :5ماده 

یا مكان « شركت»نویسی، از طریق پست دریافت نكرده باشند، در صورت مراجعه سهامدار، در محل  از شروع پذیره

 شود، به سهامداران تحویل دهد. مشخص می« شركت»دیگری كه توسط 

 

 نویسی پذیره

 روز خواهد بود. 61شود و مدت آن  نویسی آغاز می نویسی سهام جدید، از تاریخ شروع پذیره زمان پذیره :6ماده 

« بورس» روز و با موافقت 81بار و حداكثر برای  نویسی فقط یک تمدید مهلت پذیره :1تبصره

روز قبل از اتمام دوره  45مكلف است حداقل « شركت»پذیر است. برای این منظور،  امكان

باید حداكثر ظرف « بورس»تسلیم نماید. « بورس»نویسی را به  نویسی، تقاضای تمدید دوره پذیره پذیره

 روز كاری نظر خود را اعالم كند. 5

نویسی در روزنامه  روز كاری قبل از اتمام مهلت پذیره 5نویسی باید حداقل  آگهی تمدید پذیره :2تبصره

 اطالع داده شود.« بورس»كثیراالنتشار درج و همزمان به 

 

 عرضه عمومی
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سهام ناشی    نویسی، نسبت به فروش پاره ماه از تاریخ شروع مهلت پذیره موظف است ظرف مدت یک« شركت :7ماده 

 ربط منظور نماید. تقدم ذی را به بستانكار حساب دارندگان حقسرمایه اقدام و وجوه ناشی از آن  از افزایش

نامه  نویسی، با رعایت مفاد آیین روز پس از پایان دوره پذیره 21نشده را حداكثر  های استفاده تقدم حق«شركت» :8ماده 

تانكار حساب های مربوط، به بس كند. وجوه حاصل از این كار، پس از كسر هزینه معامالت بورس، به عموم عرضه می

 شود. ربط منظور می تقدم ذی دارندگان حق

سرمایه  درصد میزان افزایش 5نشده، برابر یا بیش از  های استفاده تقدم كه حق در صورتی :1تبصره

روز كاری پیش از عرضه عمومی، همزمان با اعالم به بورس، موضوع را  5باید حداقل « شركت»باشد، 

 روزنامه كثیراالنتشار به اطالع عموم برساند.از طریق انتشار آگهی در 

درصد میزان افزایش سرمایه باشد،  5تا  4نشده، بین  های استفاده تقدم كه حق درصورتی :2تبصره

انجام « بورس»روز كاری پیش از عرضه عمومی، از طریق سیستم معامالت  4رسانی حداقل  اطالع

 شود. می

اضافه  3شده در ماده  به مهلت عرضه عمومی تعیین 4تبصره شده در  زمان در نظرگرفته :3تبصره

 خواهد شد.

شده، اطمینان حاصل  های پذیرفته سازمان موظف است قبل از تأیید افزایش سرمایه شركت :4تبصره

فروش خواهد رسید، و در صورت لزوم، از سهامداران عمده  نشده، حتماً به تقدم استفاده كند كه حق

 مورد را اخذ كند. تعهدات الزم در این

 ثبت افزایش سرمایه

های  تقدم نویسی یا عرضه عمومی حق روز كاری پس از انقضای مهلت پذیره 3مكلف است حداكثر « شركت» :9ماده 

 تسلیم كند.« بورس»ها ارائه و تأییدیه آن را به  نشده، اسناد افزایش سرمایه را به مرجع ثبت شركت استفاده
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ها را پیگیری نموده و چنانچه این  مكلف است مراحل ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شركت« شركت» :11ماده 

 گزارش كند.« بورس»روز كاری به طول انجامد، مراتب را به  81زمان بیش از 

 

 شدن سهام جدید  معامله قابل

وانتقال و سپرده  نامه نقل گواهی»روز كاری پس از ثبت افزایش سرمایه،  21موظف است حداكثر « شركت»: 11ماده 

 را در اختیار سهامداران قرار دهد.« سهام

وانتقال و سپرده سهام را در  نامه نقل بندی ارائه گواهی شركت موظف است برنامه زمان :1تبصره

 شده در این ماده، در روزنامه كثیراالنتشار آگهی نماید. چارچوب مهلت تعیین

از سیستم مبادالت بورس، شركت « وانتقال و سپرده سهام نامه نقل گواهی»در صورت حذف  : 2تبصره

روز كاری پس از ثبت افزایش سرمایه با درج آگهی در روزنامه كثیراالنتشار،  41موظف است حداكثر 

 قابلیت معامالتی سهام را به اطالع سهامداران برساند.

 

 نویسی عمومی رضه سهام جدید برای پذیرهتقدم از كلیه سهامداران و ع صورت سلب حق سرمایه به افزایش

روز كاری  21نویسی عمومی باشد، شركت موظف است حداكثر  سرمایه از طریق پذیره كه افزایش درصورتی :12ماده 

 نویسی، اسامی را به بورس اعالم نماید. از پایان پذیره پس

 

 ها و سود انباشته ثبت افزایش سرمایه افزایش سرمایه از محل اندوخته

مكلف است اسناد افزایش سرمایه را به مرجع « شركت»روز كاری پس از تصویب افزایش سرمایه،  3حداكثر  :13ماده 

 تسلیم كند.« بورس»ها ارائه و تاییدیه آن را به  ثبت شركت
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  به انجام رساند. 9ها را مطابق ماده  موظف است، ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شركت« شركت» :14ماده 

سهام ناشی از  ماه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه، نسبت به فروش پاره موظف است ظرف مدت یک« شركت» :15ه ماد

 نفع، منظور نماید. سرمایه اقدام و وجوه ناشی از آن را به بستانكار حساب سهامداران ذی افزابش

 

 معامله شدن سهام جدید قابل

 اقدام كند. 41طبق ماده « وانتقال و سپرده سهام نامه نقل گواهی»مكلف است در خصوص انتشار « شركت» :16ماده 
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 ضوابط نظارت سبـا بر فرآیند

 های سهامی عام  تأسیس و افزایش سرمایه شركت

 مدیره سازمان بورس هیئت 23/1/36مصوب 

 

 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرماه  25و  21و مواد  3ماده  43و  43، 1در اجرای بندهای 

 3های سهامی عام در  بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه شركت سبــامجلس شورای اسالمی، ضوابط نظارت  4831

 بورس و اوراق بهادار رسید.به تصویب هیئت مدیره سازمان  23/11/36ماده، در تاریخ 

اند، به  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تعریف شده 4هایی كه در ماده  كلیه اصطالحات و واژه: 1ماده

 باشند: های دیگر دارای معانی زیر می اند. واژه كار رفته همان مفاهیم در این ضوابط به

باشد، كه  مجلس شورای اسالمی می 4831منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرماه  قانون:

 شود. از این پس قانون نامیده می

 است.  شركت سهامی عام كه خود یا اوراق بهادار آن نزد سازمان به ثبت رسیده شده: ثبت  شركت

 است. سهامی عام كه خود یا اوراق بهادار آن نزد سازمان به ثبت نرسیده   شركت نشده: ثبت  شركت
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های سهامی عام، با رعایت  منظور عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شركت محدود: عرضه

 باشد.  الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت، بدون سلب حق تقدم می 453ماده 

 گردد: جدید در هر یک از موارد زیر، عرضه عمومی محسوب می عرضه سهام: 2ماده

 های سهامی عام در شرف تأسیس عرضه سهام شركت

 های سهامی عام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شركت

 های سهامی عام. نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شركت عرضه سهام پذیره

، منوط به اخذ مجوز از »عرضه محدود«یا » عرضه عمومی«، اعم از »های ثبت شده شركت«افزایش سرمایه : 3ماده

 باشد. سازمان با رعایت مقررات مربوطه می

باشد. در فرآیند انجام عرضه  مستلزم كسب مجوز از سازمان می» های ثبت شده شركت«سهام » عرضه محدود«: 4ماده

نویسی،  ها، رعایت مفاد دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار به استثنای مهلت زمانی پذیره این شركت سهام

 ها، مهلت مزبور بر اساس الزامات قانون تجارت تعیین خواهدشد.  الزامی است. در این عرضه

 باشد. ی، مشمول مقررات عرضه عمومی نم»های ثبت نشده شركت«سهام » عرضه محدود«: 5ماده

، به تقاضای ناشر و با رعایت مقررات »های ثبت نشده شركت» «های محدود عرضه«ثبت سهام عرضه شده در : 6ماده

 باشد. مربوطه بالمانع می

، مستلزم كسب مجوز از سازمان و تابع مقررات از جمله قانون و »های ثبت نشده شركت«سهام » عرضه عمومی«: 7ماده

 باشد. مومی اوراق بهادار میدستورالعمل ثبت و عرضه ع

های سهامی عام، در صورتی كه بعد از انجام عرضه جمع حقوق  و محدود سهام كلیه شركت» عرضه عمومی«: 8ماده

 میلیارد ریال باشد، معاف از ثبت خواهد بود. 41صاحبان سهام آنها كمتر از 

 باشد. االجرا می مماده به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب الز 9این ضوابط در : 9ماده
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 مصوبه در خصوص عرضه عمومی اوراق بهادار 

 در بازار اولیه و ثانویه

 مدیره سازمان بورس هیئت 28/3/33مصوب 
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در بازار اولیه و  "عرضه عمومی اوراق بهادار"معاون حقوقی سازمان درخصوص  22/3/33مورخ  54443/424نامه شماره 

 با مفاد نامه مطروحه مقرر نمودند ثانویه مطرح و اعضا ضمن موافقت

الف( عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه مشمول مقررات مندرج در فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا به ویژه 

 باشد. ها و دستورالعملهای مربوط به عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه می نامه آن قانون و آئین 22ماده 

( قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا باید با اخذ مجوز از 3( ماده )1رضه عمومی اوراق بهادار در بازار ثانویه به موجب بند )ب ( ع

هیئت مدیره سازمان صورت گیرد. مقرر گردید معاونت نظارت بر بورسها و ناشران مقررات مربوط به عرضه عمومی اوراق 

 تصویب به هیئت مدیره ارائه نماید. بهادار در بازار ثانویه را تهیه و جهت
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 مصوبه در مورد شركت های بورسی مشمول 

 قانون تجارت 141ماده 

 مدیره سازمان بورس هیئت 49/3/33مصوب 
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اند به شرط رعایت  قانون تجارت شده 414مقرر گردید نماد معامالتی آن دسته از شركتهای بورسی كه مشمول ماده 

ضوابط مربوط به افشای اطالعات با اعالم اداره نظارت بر ناشران بورسی بازگشایی و سهام آنها در بازار دوم بورس اوراق 

 بهادار تهران مورد معامله قرار گیرند.
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 های مشمول واگذاری  نامه شرایط عرضه سهام شركت نآئی

 در بورس یا بازار خارج از بورس

 عالی بورس شورای 42/9/36مصوب 

 

 

 1ماده  8و  2و بندهای  2شورایعالی بورس و با استناد به ماده  42/9/4836هیئت وزیران بنا به پیشنهاد جلسه مورخ 

های مشمول  نامه شرایط عرضه سهام شركت ، آئین4831ایران مصوب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 

 واگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس را به شرح زیر تصویب نمود:

دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارای  گذاران و با هدف سامان منظور حمایت از حقوق سرمایه به: 1ماده 

و سهام متعلق به دولت از طریق بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس قبل از  ها اوراق بهادار، واگذاری شركت

 نامه و سایر مقررات بورس خواهد بود.  واگذاری، در زمان واگذاری و پس از آن، در چارچوب مقررات این آئین
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مل تولید از جمله مواد در صورتی كه شركت مشمول واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا برای تأمین عوا: 2ماده 

ها،  ها، شركت اولیه یا فروش كاال یا خدمات و یا محل و تركیب آنها مشمول ضوابط خاصی از سوی وزارتخانه

های مادر تخصصی باشد و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا  های دولتی یا وابسته به دولت و یا شركت دستگاه

اشخاص مذكور تعیین گردد، ضروری است قبل از واگذاری كلیه اطالعات مربوط به  فروش كاال یا خدمات آن توسط

تداوم یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات و یا سایر شرایط براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق 

 باشند:  بهادار افشاء گردد. موارد زیر از جمله مصادیق اطالعات موضوع این ماده می

كه تأمین یا هر یک از شرایط تأمین مواد اولیه یا فروش كاال و خدمات موضوع صدر این ماده یا شرایط  لف( در صورتیا

گذاری  آن كماكان توسط اشخاص صدر ماده تعیین شود، دستگاه اجرایی ذیربط موظف است نحوه تداوم و فرمول قیمت

عالم و افشا نماید. شركت هم باید اطالعات خود را برمبنای این )براساس انعقاد قرارداد یا تضمین آن توسط دولت( را ا

 ضوابط تهیه كند. 

كه شركت قبل از واگذاری مشمول امتیازات و تسهیالت حمایتی دولت از قبیل واگذاری كار و پیمان و  ب( در صورتی

د و یا مشروط كردن آنها پس از ها و تخفیفاتی باشد، تداوم، سلب، محدو ها، یارانه ها، معافیت برخوردار از بخشودگی

دهد،  واگذاری شركت مشمول واگذاری و یا هر نوع تغییری كه به نحوی حقوق مكتسبه سهامداران را تحت تأثیر قرار می

 باید توسط دستگاه ذیربط افشا گردد. 

این ماده، ضروری است  "ب"و  "الف"در صورت تغییر در شرایط مذكور در بندهای  تبصره:

مالی تجدید ارائه شده دو سال مالی قبل با فرض وقوع شرایط جدید تهیه و به همراه های  صورت

بینی شده نیز  های مالی پیش گزارش حسابرس و بازرس قبل از واگذاری منتشر شود. همچنین صورت

 بر همین اساس تهیه و افشاء گردد. 
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مشمول واگذاری در بورس، فردی به نمایندگی از منظور مشاركت در تعیین میزان سهام قابل واگذاری شركت  به: 3ماده 

 عنوان ناظر و بدون حق رأی در هیئت عالی واگذاری حضور خواهد یافت.  سازمان بورس و اوراق بهادار به

های مشمول واگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس بایستی در مرحله اول  های اولیه سهام شركت در عرضه: 4ماده 

ماه پس از آن با هماهنگی نهاد مجری )بورس یا بازار خارج از  6صورت خرد عرضه شده و ظرف مدت  درصد به 5حداقل 

 درصد سهام شركت عرضه شود.  21بورس( حداقل 

عرضه اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس با تعهد خرید سهام عرضه شده در عرضه اولیه ترجیحاً از : 5ماده 

 پذیرد.  سرمایه صورت میهای تأمین  سوی شركت

های احتمالی  های دولتی و تعهدات و بدهی تكلیف حقوق و مطالبات شركت مشمول واگذاری از دولت یا شركت: 6ماده 

طور شفاف توسط مرجع ذیربط به بازار  های دولتی و برنامه تسویه آن قبل از واگذاری صریحاً و به آن به دولت یا شركت

 اعالم شود. 

مبنی بر  11های كلی اصل  های دولتی یا وابسته به دولت موظفند با عنایت به اهداف ملحوظ در سیاست گاهدست: 7ماده 

گری اقتصاد كشور به بخش غیردولتی، تمامی تصمیمات خود را با هدف توسعه، ارتقاء و  های تصدی واگذاری فعالیت

 اری اتخاذ نمایند. های واگذار شده یا مشمول واگذ توانمندسازی بخش غیردولتی و شركت

های فعالیت و  های مشهود، نامشهود و پروانه های شركت مشمول واگذاری، اعم از دارایی انتقال دارایی: 8ماده 

 های وابسته ممنوع است.  ها و شركت برداری، پس از تصویب واگذاری شركت، به شركت مادر تخصصی یا وزارتخانه بهره

های مشمول  شود و شركت های قبلی سهام دولتی نیز می حسب مورد شامل واگذارینامه  الزامات این آیین: 9ماده 

 نامه منطبق نمایند.  نامه خود را با شرایط آیین ماه پس از تصویب این آیین 8واگذاری باید ظرف مدت 

 تبصره به تصویب رسید.  4ماده و  41نامه در  این آیین: 11ماده 
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 نامه معامالت آیین

 در شركت بورس اوراق بهادار تهران و لواحق آن 

 عالی بورس شورای 35مصوب سال 

 

 

  : تعاریف1ماده 

شركت بورس اوراق "بورس"نامه، سازمان بورس واوراق بهادارومنظور از  در این آیین "سازمان،"منظور از  - 4 

 بهادارتهران سهامی عام است.

خرید یا فروش اوراق بهاداری است كه در بورس پذیرفته شده است.هرمعامله درصورتی قطعیت می یابد ” معامالت،“ - 2 

 برسد. "بورس"كه به تایید 

رود از قبیل تابلوی  كار می بندی شده اوراق بهادار به تابلویی است كه برای ارائه اطالعات طبقه” تابلوی بورس“ - 8 

 ها. و اوراق مشاركت دولتی و تابلوی اوراق مشاركت شركتاصلی و فرعی، تابل

 عبارت است از اعالم آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده. "عرضه،“ - 1 

 عبارت است از اعالم آمادگی برای خرید اوراق بهادار از طرف كارگزار خریدار.” تقاضا،“ - 5 
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تواند نماینده قانونی خریدار  می "مشتری"خرید )یا فروش( اوراق بهادار است.  شخصی است كه متقاضی "مشتری،“ - 6 

 یا فروشنده باشد.

 شود. به كارگزار ارائه می "مشتری"درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است كه توسط  "سفارش،“ - 3 

 شود.   زار وارد سامانه معامالت مینرخی است كه برای هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگ” قیمت پیشنهادی،“ - 3 

 شود. به كارگزار واگذار می "مشتری"نرخی است كه اختیار تعیین آن از طرف ” قیمت باز،“ - 9 

 شود. به كارگزار اعالم می "مشتری"نرخی است كه حداكثر یا حداقل آن از طرف ” قیمت محدود،“ - 41 

 شود. برای انجام معامله به كارگزار اعالم می "مشتری"نرخ ثابتی است كه توسط ” قیمت معین،“ - 44 

 شود. تعیین می"بورس"حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است كه توسط  "واحد پایه معامالتی متعارف،“ - 42 

 از واحد پایه معامالتی متعارف كمتر است. میزان اوراق بهاداری كه "واحد پایه معامالتی نامتعارف،“ - 48 

قیمتی است كه در شروع جلسه رسمی معامالتی برای هر ورقه بهادار در تابلو بورس اعالم ” قیمت آغازین،“ - 41 

 شود. می

قیمت هر ورقه بهادار در پایان هر جلسه رسمی معامالتی بورس است كه محاسبه و توسط ” قیمت پایانی،“ - 45 

 شود. الم میاع "بورس"

تعداد اوراق بهادار از یک نوع است كه هر روز باید مورد دادوستد قرار گیرد تا كل درصد تغییر آن روز، ” حجم مبنا،“ - 46 

 در تعیین قیمت روز بعد مالک باشد.

 هر شركت، بخشی از سهام آن شركت است كه دارندگان آن آماده عرضه و فروش آن سهام” سهم شناور آزاد“ - 43 

 قسمت از سهام، در مدیریت شركت مشاركت نمایند.  باشند، و قصد ندارند با حفظ آن  می

معامالتی   ترین تا باالترین قیمتی است كه در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه رسمی پایین” نوسان قیمت، دامنه “ - 43 

 تواند نوسان داشته باشد.  بورس، قیمت می
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 باشد. الت هر یک از انواع اوراق بهادار طی دوره معین طبق دستورالعمل مربوطه میتوقف معام "بستن نماد،“ - 49 

حداكثر تعداد اوراق بهاداری است كه در هر نماد معامالتی طی هر سفارش در سامانه  "محدودیت حجمی،“ - 21 

 است. "واحد پایه معامالتی متعارف"شود. این رقم مضرب صحیحی از  معامالت وارد می

عملیاتی است كه طی آن اوراق بهاداری كه در سامانه معامالت به ثبت رسیده است، قابلیت  "گذاری، سپرده“ - 24 

 كند. معامله پیدا می

مرحله پایانی انجام معامله است كه طی آن مالكیت اوراق بهادار به خریدار و وجوه حاصل از  "تسویه و پایاپای،“ - 22 

 شود. معامله به فروشنده منتقل می

فرد در سامانه معامالت  صورت منحصر به ای است كه برای هریک از اوراق بهادار به شناسه "نماد معامالتی،“ - 28 

 صورت حروف، عدد و یا تركیبی از هر دو باشد. تواند به تعریف شده است. این شناسه می

صورت  جهت انجام معامله اوراق بهادار در سامانه معامالت است. این شناسه به "مشتری"شناسه  "كد معامالتی،“ - 21 

 باشد. حروف، عدد، و یا تركیبی از هر دو می

های خرید و یا فروش گروهی برای هر شركت  ای است كه برای ورود سفارش شناسه "كد معامالتی گروهی،“ - 25 

 باشد. صورت حروف، عدد، و یا تركیبی از هر دو می سامانه معامالت تعریف شده است. این شناسه بهكارگزاری در 

ها و در نهایت  های خرید و فروش، تطبیق سفارش ای است كه دریافت سفارش سیستم رایانه "سامانه معامالتی،“ - 26 

 شود. انجام معامالت از طریق آن انجام می

ایستگاه "باشد. هر  پایانه معامالتی كارگزار است كه با سامانه معامالتی بورس در ارتباط می "ایستگاه معامالتی،“ - 23 

های معامالتی هر كارگزار با  گویند. ایستگاه "كد ایستگاه معامالتی"شود كه به آن  با كدی مشخص می "معامالتی

 شود. كدهای جداگانه تعریف می

 شود.  ر آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمیمعامالتی است كه د "معامله بلوک،“ - 23 
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سازی  های خصوصی منظور اجرای برنامه های دولتی به كاركنان واحدها به انتقال سهام شركت "معامله ترجیحی،“ - 29 

 شود. است كه به نرخ معینی انجام می

اشخاص خارجی است كه حسب مورد، پس از اخذ مجوز از خریدوفروش اوراق بهادار ” معامالت اشخاص خارجی،“ - 81 

 كنند.  ربط، اقدام به معامله اوراق بهادار می مراجع ذی

 زمان نقش كارگزار خریدار و فروشنده را برعهده دارد. معامالتی است كه كارگزار هم” معامالت دوطرفه،“ - 84 

 شود.  جا معامله می طور یک اوراق بهادار است كه بهای از  خرید یا فروش مجموعه” ای، معامالت خوشه“ - 82 

معامالتی است كه با تكمیل چرخه آن ظرف یک جلسه معامالتی، وضعیت مالكیت طرفین ” معامالت چرخشی،“ - 88 

 كند. معامله تغییری نمی

تعیین "بورس"ات معامالتی است كه برای انجام و یا نحوه تسویه آن، شرایطی برابر مقرر” معامالت مشروط،“ - 81 

 شده باشد.

خریدوفروش اوراق بهادار با همسر و اقربای درجه یک )طبقه اول نسبی طبق تعریف قانون ” معامالت با اقربا،“ - 85 

 مدنی( است.

معامالتی است كه درصدی از ثمن معامله از طریق بانک و یا مؤسسه مالی یا اعتباری تأمین ” معامالت اعتباری،“ - 86 

 باشد. مالی شده

های تابعه با هدف تجدید ساختار  انتقال اوراق بهادار از طرف شركت مادر به شركت” معامالت تجدید ساختار،“ - 83 

 است.

معامالتی است كه تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از كل سهام آن شركت، یا حجم ” معامالت عمده،“ - 83 

 مالت كل بازار طی مدت معین، بیشتر باشد.معامالت آن طی دوره معین، و یا حجم معا

 خرید اوراق بهادار توسط كارگزار با كد معین، و تخصیص آن به مشتریان است.” خرید گروهی،“ - 89 
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 باشد. شده تعدادی از مشتریان با كد معین كارگزار می فروش اوراق بهادار تجمیع” فروش گروهی،“ - 11 

 گیرد. بهاداری است كه با فوت دارنده آن به وراث قانونی وی صورت می انتقال اوراق” انتقال قهری،“ - 14 

انتقال اوراق بهاداری است كه به موجب قوانین خاص و یا با حكم دادگاه صالحه به شخص ” انتقال قانونی،“ - 12 

 گیرد. دیگری صورت می

اوراق بهادار را طی دوره زمانی مشخص ای از  نماگری است كه تغییرات قیمت یا بازده یک یا مجموعه” شاخص،“ - 18 

 دهد. نشان می

 در بورس دیگری نیز پذیرفته شده باشد."بورس"پذیرش اوراق بهاداری است كه عالوه بر ” پذیرش مضاعف،“ - 11 

كارگزار/معامله گری است كه با اخذمجوز الزم با تعهدبه افزایش نقدشوندگی وتنظیم عرضه ” بازارگردان،“ - 15 

 اوراق بهادارمعین وتحدید دامنه نوسان قیمت آن،به دادوستدآن اوراق می پردازد.وتقاضای 

 منظور نخستین عرضه اوراق بهادار شركت، پس از پذیرش آن در بورس است.” عرضه اولیه،“ - 16 

عهده داشته كارگزاری كه در پذیرش اوراق بهادار نقش مشاور و كارشناس را برای عرضه اولیه بر” كارگزار معرف،“ - 13 

 باشد.

اولیه اوراق بهادار به بورس، هماهنگی برای تأمین   كارگزاری است كه در عرضه” نویسی، كارگزار متعهد پذیره“ - 13 

 عمل آورده باشد. رسد، به مالی خرید بخشی از اوراق را كه به فروش نمی

های خریدوفروش مشتریان با درنظرگرفتن  سازوكاری برای دادوستد اوراق بهادار برپایه انطباق سفارش” حراج،“ - 19 

 اولویت قیمت و زمان است.

ساعاتی پیوسته از یک نشست كاری است كه معامالت اوراق بهادار در این ساعات  "جلسه رسمی معامالتی،“ - 51 

 روز بیش از یک نشست رسمی معامالتی داشته باشد. اند در یک شبانهتو می "بورس"پذیرد.  انجام می
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تعاریف و اصطالحات دیگری كه برحسب ضرورت های كار با سامانه كامپیوترو یا پیاده سازی تبصره:

 تعیین واعالم می شود. "بورس"نرم افزارهای جدیدمورد نیاز باشد،توسط هیئت مدیره

ه انواع اوراق بهادار در بورس، به استثنای روزهای تعطیل رسمی توسط ساعت و روزهای انجام معامل :2ماده 

 شود.  تعیین و اعالم می "بورس"مدیره هیئت

روز قبل از انجام بایستی به اطالع عموم  45تغییرات ساعت و روزهای انجام معامله حداقل  تبصره:

 برسد.

شود. كارگزاران   مده است، به طریقه حراج انجام مینامه آ معامالت بورس، مگر در مواردی كه در این آیین :3ماده 

ها را در  های خریداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قیمت آن پیشنهادهای خریدوفروش خود را با توجه به سفارش

 سامانه معامالتی وارد خواهند نمود.

  شود. جزییات نحوه  مانه معامالتی انجام میمعامالت بورس با رعایت اولویت قیمت و زمان ورود سفارش به سا :4ماده 

 خواهد آمد. "دستورالعمل نحوه انجام معامالت"انجام معامالت در 

خواهد  "دستورالعمل نحوه انجام معامالت"حدود و شیوه عملیات كارگزاران در خریدوفروش اوراق بهادار تابع  :5ماده 

 بود.

مواردی كه نوسان غیرعادی در قیمت پیشنهادی یا معامالتی اوراق بهادار در تواند در  می "بورس"مدیره  هیئت :6ماده 

خواهد آمد.  "توقف معامالت"هر جلسه مشاهده كند، از انجام معامله جلوگری نماید. چگونگی انجام كار در دستورالعمل 

 هیئت مدیره بورس می تواند اختیارات موضوع این ماده را به مدیرعامل تفویض نماید.

در صورتی كه كارگزار خریدار یا فروشنده نسبت به تصمیم جلوگیری از انجام معامله براساس  ره:تبص

 "سازمان"این ماده معترض باشد، باید اعتراض خود را با ذكر دالیل، برای رسیدگی و تعیین تكلیف، به 

 آید.  ساعت، به عمل می13تسلیم نماید. رسیدگی به این اعتراض ظرف 
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 خواهد بود. "اوراق بهادار  عرضه اولیه"و چگونگی عرضه اولیه اوراق بهادار تابع دستورالعمل شرایط  :7ماده 

باید انتشار یابد، مراحل انجام   انواع معامالت اوراق بهادار، شرایط معامله، میزان اطالعاتی كه در زمان معامله می :8ماده 

خواهد آمد. تسویه وجوه و  "العمل نحوه انجام معامالتدستور"سفارش خریدوفروش، و سایر شرایط انجام معامله در 

انجام  "گذاری، تسویه، و پایاپای دستورالعمل سپرده"پایاپای اوراق بهادار و شرایط تسویه خارج از اتاق پایاپای، بر طبق 

 خواهد شد.

ای به  كه انجام معامله معامالت بورس باید در شرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتی :9ماده 

 صورت حراج ممكن نباشد، این معامالت با مصوبه شورای بورس خارج از جلسه رسمی معامالت قابل انجام است.

 "نویسی، كارگزار متعهد پذیره"یا  "كارگزار معرف"عنوان  در مواردی كه كارگزاری برای اوراق بهادار خاصی به :11ماده 

 شود.  تقدمی برای وی در نظر گرفته می حق "اولیه اوراق بهادار  عرضه"عمل كند، برطبق دستورالعمل 

نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداكثر تا  شده در بورس همراه با وكالت وجوه مربوط به سهام معامله :11ماده 

است تشریفات مربوط  ساعت از تاریخ معامله بین كارگزاران خریدار و فروشنده ردوبدل گردد. كارگزار فروشنده، موظف32

ساعت )سه جلسه معامالتی( از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار  32شده را ظرف  به انتقال سهام معامله

شده، وجود داشته باشد، مراتب باید  های تعیین كه علل یا توافقی دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت نماید. در صورتی

شده،  برسد. در هر صورت، معامله انجام "بورس"رسمی معامالتی مربوط كتباً به اطالع مدیرعامل  حداكثر تا پایان نشست

گذاری، تسویه  دستورالعمل سپرده"زمان مربوط به انتقال سهام، براساس  رود. ساعات تسویه و یا مدت  قطعی به شمار می

 انجام خواهد شد. "و پایاپای

ای كه فروشنده برای انجام معامله با شرایط اعالم آمادگی نماید، صرفاً با موافقت  عمده( . كلیه معامالت 4مكرر ) 44ماده 

 آورد:  شود. بورس تسهیالت الزم را با رعایت موارد زیر توسط كارگزاران برای انتقال سهام فراهم می مدیرعامل انجام می
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بورس و براساس دستورالعمل معامالت عمده كارگزار فروشنده مكلف است شرایط فروشنده را منطبق با مقررات  - 4 

 دریافت و بورس اعالم نماید. 

كارگزار فروشنده، پس از احراز تحقق شرایط معامله بین خریدار و فروشنده، مكلف است سند تسویه خارج از پایاپای  - 2 

 روز كاری بعد خواهد بود.  9شدن معامله حداكثر  حصه غیرنقدی را به بورس تسلیم نماید. مهلت قطعی

های دیگر را برای واریز و تأدیه حصه نقدی معامله و یا خسارتهای ناشی  تواند وجه نقد یا تضمین كارگزار خریدار می - 8 

 از انصراف خریدار از ایفای تعهدات خود، از وی دریافت كند. 

وز كاری پس از روز عرضه نسبت به تسویه حصه نقدی معامله از طریق ر 9كارگزار خریدار مكلف است حداكثر تا  - 1 

 پایاپای بورس اقدام نماید. 

برای تأدیه حصه نقدی معامله تعیین كند،  1تر از مدت مقرر در بند  در صورتی كه كارگزار فروشنده زمانی را طوالنی - 5 

  نامه حصه مزبور نیز غیرنقدی تلقی خواهد شد. از نظر این آئین

چنانچه كارگزاران فروشنده و خریدار حسب مورد و ظرف مهلت مقرر از امضاء و تسلیم سند خارج از پایاپای و تسویه  - 6 

باشد. در این صورت پرونده به هیئت مدیره بورس  حصه نقدی معامله خودداری نمایند، از نظر بورس معامله قعطی نمی

 رگزاران اقدام خواهد شد. ارجاع و براساس مقررات رسیدگی به تخلفات كا

روز  81تواند از مهلت حداكثر ( . كارگزار خریدار برای توزیع گسترده اوراق بهادار با موافقت مدیرعامل می2مكرر ) 44ماده 

 كاری برای تخصیص و ارائه فهرست نهایی خریداران استفاده نماید. 

صی سازی افزایش مهلت تسویه حصه نقدی وارائه درصورت عرضه سهام جهت انجام معامله عمده از سوی سازمان خصو

روزبه درخواست آن سازمان وموافقت وزیرمحترم اموراقتصادی و دارایی به  81روز به  9سند تسویه خارج از پایاپای از 

عنوان رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار امكان پذیر می باشد.
1

[4][1] 

                                                           
 شورای عالی بورس  12/7/58مصوبه  -[1][4]4



 

192 
 

روز كاری پس از روز انجام  9شدن  نامه معامالت پس از سپری (آیین4مكرر ) 44ماده  2روز مقرر در بند  9خاتمه مهلت 

بعدازظهر و  8صبح تا  3معامله، آخرین ساعت كاری روز نهم خواهد بود. ساعت كاری در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 

باشد بعدازظهر می 1صبح تا  3سایر ایام از ساعت 
5

[5][2]. 

ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. در 21های اوراق مشاركت باید حداكثر ظرف  ملهوجوه مربوط به معا :12ماده 

تواند درخواست ابطال معامله یا اخذ  ساعت پرداخت نشود، كارگزار فروشنده می21كه وجوه اوراق مشاركت پس از  صورتی

تواند تقاضای ابطال   ر خریدار نمیشود، اقدام نماید. در هر صورت، كارگزا  جریمه هر روزی كه وجه دیرتر پرداخته می

شده را نماید و موظف به پرداخت خسارت به كارگزار فروشنده، است. جزییات پایاپای و تسویه اوراق مشاركت  معامله انجام

 خواهد بود. "تسویه، و پایاپای  گذاری، دستورالعمل سپرده"براساس مفاد 

و نیز نحوه تسویه وجه طبق دو دستورالعمل  "بورس"ها به  نحوه تكمیل اسناد مربوط به معامالت و تحویل آن :13ماده 

 شود. انجام می "گذاری، تسویه و پایاپای سپرده"و  "نحوه انجام معامالت"

ر در های مقر دستورهای خرید یا فروش اوراق مشاركت بانک مركزی و دولت بدون توجه به محدودیت: 14ماده 

 قابل معامله خواهد بود. "بورس"های بورس در  ها و دستورالعمل نامه آیین

ای، مشروط، با اقربا، اعتباری، تجدید ساختار و  انجام معامالت قهری، قانونی، اشخاص خارجی، گروهی، خوشه :15ماده 

 انجام خواهد شد. "پایگذاری، تسویه، و پایا سپرده"و  "نحوه انجام معامالت"های  ترجیحی طبق دستورالعمل

نوع معامالت را انجام   كه سهواً این اند از انجام معامالت چرخشی اجتناب كنند، و در صورتی كارگزاران موظف :16ماده 

اطالع دهند. جزییات مربوطه در  "بورس"داده، و بعداً به ماهیت معامله پی بردند، مراتب را بالفاصله به مدیرعامل 

 خواهد آمد. "معامالت  جامدستورالعمل نحوه ان"

                                                                                                                                                                                           

 
 شورای عالی بورس  21/7/58مصوبه  -[2][5]5
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یا نماینده  "بورس"در مواقعی كه اعالم خرید كارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید باشد، رأی مدیرعامل  :17ماده 

 .باشد االتباع می وی قطعی و الزم

 شود.  انجام می "دستورالعمل معامالت عمده"معامالت عمده براساس  :18ماده 

 شود.  انجام می "دستورالعمل توثیق اوراق بهادار"گذاری اوراق بهادار بر طبق  نحوه و چگونگی وثیقه :19ماده 

واعتبار در مورد  وبانكی، مصوبات بانک مركزی و شورای پول موظف به رعایت قوانین پولی "بورس" :21ماده 

 مدیره بورس به كارگزاران است. هیئتو  "سازمان "، "شورا"و ابالغ این مصوبات و مصوبات  "معامالت اعتباری"

 "توقف معامالت"پذیرش اشتباهات سهوی كارگزاران درمورد معامالت تاحدی مجاز است كه در دستورالعمل  :21ماده 

 تعیین شده است.

های خریدوفروش  هایی برای پذیرش سفارش اند ضمن رعایت سفارش مشتریان از فرم كارگزاران موظف :22ماده 

 طراحی شده است. "بورس"فاده كنند كه از طرف مشتریان است

نحوی  شود، باید به  شكل الكترونیک به كارگزار داده می صورت غیرحضوری از طریق تلفن، فاكس، و یا به سفارشی كه به

 تصریح شده است. "نحوه انجام معامالت"انجام شود كه در دستورالعمل 

دستورالعمل نحوه انجام "دار در نشست معامالتی بعدی، بر طبق نحوه ادامه معامالت ناتمام اوراق بها :23ماده 

 شود.  انجام می "معامالت

انجام  "دستورالعمل توقف نمادها"بازكردن و بستن نمادهای معامالتی و صدور مجوز توقف نماد براساس  :24ماده 

 خواهد شد.

آغازین و پایانی، شاخص و میزان سهم شناور آزاد را برای   موظف است اطالعات الزم از جمله قیمت "بورس" :25ماده 

 وتقاضا به نحو مقتضی در اختیار بازار قرار دهد.  تحلیل بازار و انجام معامالت عادالنه و مبتنی بر عرضه
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نوع  تقدم سهام، اوراق مشاركت، سبد سهام، و هر نحوه انجام معامالت اوراق بهادار مختلف از جمله سهام، حق :26ماده 

 خواهد بود. "دستورالعمل نحوه انجام معامالت"اوراق بهاداری كه در بورس پذیرش می شوند، براساس 

 گردد: میزان كارمزد دریافتی كارگزاران از هر طرف معامله به شرح زیر محاسبه می :27ماده 

ه كارگزاری كه معامله را از طرف آنها در هزار مبلغ معامله ب 1در معامالت سهام هر یک از طرفین معامله كارمزدی از قرار 

در هزار مبلغ معامله 35/1انجام داده پرداخت خواهد كرد. در معامالت اوراق مشاركت هر یک از طرفین كارمزدی از قرار 

 به كارگزار مربوط پرداخت خواهد كرد.

امله ریال است. حداكثر كارمزد كارگزاران در یک مع 450111حداقل كارمزد معامالت  تبصره:

ریال و  21111ریال است. در معامالت اوراق مشاركت حداقل مبلغ كارمزد كارگزاران  میلیون411

میلیون ریال است. 81حداكثر آن 
6

[6][3] 

درصد آن را  45/1درصد از ارزش معامله سهام كه  8/1های گسترش بورس به میزان  منظور انجام پروژه به: 28ماده 

كند، توسط سازمان وصول و مستقیماً به حساب بانكی خاصی به نام   وشنده پرداخت میدرصد آن را فر 45/1خریدار و 

های توسعه  ها و پروژه شود. این وجوه منحصراً با تصویب شورای بورس به مصرف طرح  سازمان كارگزاران بورس واریز می

بدون تصویب شورای بورس  وتصرف در موجودی حساب بانكی مذكور توسط سازمان، بورس خواهد رسید. هرگونه دخل

باشد. درصد یادشده از معامالت اوراق مشاركت دریافت نخواهد شد. درمورد سایر ابزارهای موردمعامله در  ممنوع می

 نامه اوراق بهادار یادشده خواهد آمد. بورس، درهر مورد موضوع در آیین

باشد كه از هریک از  ل میریا میلیون 511حداكثر كارمزد موضوع این ماده در هر معامله  تبصره:

 شود. طرفین معامله دریافت می

                                                           
 شورای بورس 2/8/2752كارمزد معامالت اوراق مشاركت مصوب  - [3][6]6
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هایی كه  های مربوطه ثبت و از فرم های دریافتی خود را مطابق دستورالعمل اند دفاتر سفارش كارگزاران مكلف :29ماده 

های سفارش مكتوب و الكترونیک و اطمینان از صحت  دارد استفاده كنند. مسؤولیت حفظ فرم  سازمان مقرر می

 شده با كارگزاران است. های انجام سفارش

دارند، در پایان هر روز  اند تمام وجوهی را كه از مشتریان خود برای انجام معامله دریافت می كارگزاران مكلف :31ماده 

به نام خود باز  "حساب جاری معامالتی كارگزاری"ها و تحت عنوان  در حساب جاری مخصوصی كه نزد یكی از بانک

كند، باید ذكر شود كه وجوه   منظور نمایند. در برگه مخصوصی كه سازمان برای منظورنمودن وجه تهیه می كنند، می

مزبور بابت فروش یا خرید چه تعداد سهام یا اوراق مشاركت متعلق به فروشنده یا خریدار )با ذكر نام و مشخصات 

شده در  ه وجوه مشتری را برای مدتی خارج از زمان تعیینوج باشد. كارگزاران مجاز نیستند به هیچ فروشنده یا خریدار( می

ای انجام  ها، برای سایر مشتریان و یا كارگزاری خود، معامله دستورالعمل نزد خود نگاه دارند، و یا هرگز از محل وجوه آن

 خواهد آمد. "نحوه نگهداری وجوه مشتریان"نامه  دهند. جزییات امر در آیین

توانند تا میزان  ها كه در امور مربوط به خریدوفروش سهام فعالیت دارند می كارگزاران و نمایندگان آن :31ماده 

 های مندرج در زیر برای خود و افراد تحت تكفل خود، سهام به قیمت تابلو خریداری نمایند: نصاب

های كارگزاری جمعاً  كنان شركتمدیره و مدیرعامل و كار الف( اعضای حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت

 ریال )به قیمت خرید(. میلیون 251تا سقف 

شده و یا هفتاد درصد ارزش ویژه حقوق صاحبان  های كارگزاری تا سقف صددرصد سرمایه ثبت و پرداخت ب( شركت 

 سهام شركت كارگزاری هركدام كه كمتر باشد.

های كارگزاری و نمایندگان  مدیره شركت هیئتاند از مدیران عامل و اعضای  كارگزاران عبارت تبصره:

 كنند. های حرفه ای كه در بورس فعالیت می اند از دارندگان گواهی كارگزاران عبارت



 

196 
 

انتقال سهام به كاركنان  "درمورد انتقال سهام به مدیران و كاركنان واحدها، انتقال براساس مصوبه  :32ماده 

 واهد شد.انجام خ "شده در بورس های پذیرفته شركت

معامالت در خارج از اتاق پایاپای و سیستم تسویه بورس فقط محدود به مواردی است كه در   تسویه :33ماده 

 آید.  می "گذاری، تسویه، و پایاپای دستورالعمل سپرده"

مقررات نامه را رعایت و اجرا نمایند. درصورت عدم رعایت آن مشمول  اند مفاد این آیین كارگزاران موظف :34ماده 

 بینی شده مربوطه خواهند شد. پیش

و ابالغ آن معتبر و  "سازمان "مدیره  نامه پس از تصویب هیئت های اجرایی این آیین دستورالعمل .35ماده 

 االجراست. الزم

 تا تصویب كارمزدهای جدید به قوت خود باقی خواهد بود. 23و 23توضیح :مواد

 الحاقی :

 شورای بورس ( 81/6/38)مصوبه  

 با انجام برخی از معامالت در خارج از وقت قانونی به شرح ذیل موافقت می نماید:

سهامی كه به موجب قرادادهای منعقده مابین ارگانهای دولتی )مانند سازمان صنایع ملی ایران( و اشخاص حقوقی و  - 4 

باید انتقال  حقیقی كه بنابر رای حكم تعیین شده توسط ریاست جمهوری یا هیئت وزیران و تنفیذ ریاست جمهوری می

 یابد، به قیمت توافق شده انجام شود.

ه به موجب مقررات قانونی به منظور تأدیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و سهامی ك - 2 

 شود، به قیمت تعیین شده یا قیمت تابلوی بورس انتقال یابد. غیره منتقل می

طریق آن گذاری خارجی رسیده است و از  گذاری مربوط است كه به تصویب سازمان سرمایه سهامی كه به سرمایه - 8 

 اند به قیمت تعیین شده در مصوبه آن سازمان سهام را خریداری نمایند. مصوبه سهامداران خارجی اجازه یافته
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 ( 4/5/4833الحاقی: )مصوبه 

 

 ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معامالت

سازمانهای مشابه كه سهامی را سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی كشوری یا سایر اشخاص، نهادها و : 1ماده

های تحت مالكیت و كنترل  توانند با رعایت مقررات بورس آن را به شركت كنند می بابت طلب خود از دولت دریافت می

درصد از سهام آنها را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند، خارج از جلسه رسمی معامالت  95خود كه حداقل 

 انتقال دهند.

روز پس از تاریخ ابالغ  81ها یا نهادهای مذكور حداكثر  درخصوص معامالتی كه قبالً انجام شده است، سازمان: 2ماده

 الذكر و با قیمت پایانی روزانه سهم در تاریخ انتقال، اقدام نمایند. توانند نسبت به انتقال فوق این مصوبه می

روز پس  81الذكر حداكثر  ام شود، انجام معامله انتقالی فوقدرخصوص معامالتی كه پس از تاریخ این مصوبه انج: 3ماده

 باشد. پذیر می از انجام معامله انتقالی از دولت و با قیمت انتقال اولیه، امكان

ها و كارمزدهای معامالتی مانند معامالت عادی  این معامالت در نماد معامالتی اصلی سهم با پرداخت كلیه هزینه: 4ماده

 شود. انجام می

 عالی بورس رسید. به تصویب شورای 4/5/4833ماده در مورخ  5این ضوابط در : 5اده م
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26 

 های اجرایی چارچوب انتقال عملیات و فعالیت

 سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران  

 به بورس اوراق بهادار تهران )شركت سهامی عام(

 مدیره سازمان كارگزاران هیئت 29/44/35مصوب 

 

 

 

 دراین مستند ازاختصارات زیر استفاده شده است :

  سازمان بورس و اوراق بهادارسازمان:  

 سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران سازمان كارگزاران : 

 شركت بورس اوراق بهادار تهران) سهامی عام(بورس: 

 عنوان به بورس معرفی می گردد.فردی كه از طرف شركت مدیریت فناوری تحت این مدیر سامانه معامالتی : 

نامه اجرایی قانون، آیین نامه معامالت در شركت  بورس باید وفق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، آیین

بورس اوراق بهادارتهران مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر مقررات مرتبط نسبت به اداره بازار به شرح زیر 

 ماید:اقدام ن
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 نظارت بر تاالرهای معامالت  - 1 

كلیه ورود و خروج افراد به تاالرهای معامالت) تاالرهای عمومی و اختصاصی( توسط بورس كنترل و نظارت خواهد شد. 

نامه  بورس موظف است حداقل موارد كنترلی زیر را رعایت نماید و وفق مقررات مصوب مرتبط با این حوزه ازجمله آیین

شورای بورس عمل نماید. سازمان طی  38وز و فعالیت كارگزار)درقالب شخص حقوقی (مصوب آذرماه اعطای مج

 ای در محل تاالرها برحسن انجام وظایف نظارتی مذكور نظارت خواهدكرد. های دوره نظارت

رت لغو مجوز، های كارگزاری جهت ورود به تاالرهای معامالت باید دارای مجوز باشندو در صو كلیه پرسنل شركت - 4 

 از ورود افراد یاد شده جلوگیری گردد.

توانند در هر یک از تاالرهای معامالت بطور همزمان  در ساعات معامالت حداكثر سه نفر از هر شركت كارگزاری می - 2 

 حضور داشته باشند.

رایانه مستقر در تاالر مشروط های كارگزاری حضور كاركنان و استفاده از  در صورتیكه در مجوز صادره برای شركت - 8 

 به حضور مدیرعامل یا نماینده مجاز شده باشد، این امر نیز كنترل خواهد شد.

 

 نظارت بر عملیات و سامانه  - 1 

اقدامات زیر توسط بورس در حوزه عملیات روزانه بازار و عملكرد سامانه معامالتی انجام خواهد شد. این عملیات با توجه 

 گردد. های عادی فعالیت سامانه معامالتی كنترل و مدیریت می و روالبه مقررات مصوب 

 كنترل ساعات شروع و پایان كار معامالت -4-2

 محدودیت نوسان قیمت، حجم سفارشات و حجم مبنا  -2-2

 نظارت بر كار سامانه معامالتی-8-2

 ابطال معامالت یا عدم تائید قطعیت معامالت  -1-2
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 عات معامالت در بازار تایید و انتشار اطال-5-2

 

 كنترل ساعات شروع و پایان كار بازار -2- 1

بورس موظف است روزهای معامالتی و زمان شروع و پایان جلسه معامالتی را در سامانه معامالتی مطابق با  -4-4-2

صبح وساعت  9مصوبه هیئت مدیره بورس در این خصوص كنترل نماید.درزمان تهیه این مستند ساعت شروع معامالت 

دقیقه صبح  3:81ار جهت ورودسفارشات از ساعت می باشد.ضمن اینكه زمان پیش گشایش باز 42:81پایان معامالت 

 یابد. صبح ادامه می 9آغاز و تا ساعت 

هرگونه تغییرات دائمی در زمان شروع، خاتمه و یا طول مدت جلسه معامالتی پس از تصویب هیئت مدیره -2-4-2

 معامالت(. آیین نامه 2روز قبل از اعمال توسط بورس به اطالع عموم برسد )ماده  45بورس بایدحداقل 

در صورت تغییر اضطراری ساعات شروع، خاتمه و یا طول مدت جلسه معامالتی در اثر اشكاالت فنی، بورس -8-4-2

بر روی سامانه معامالتی درخصوص تغییر شرایط زمانی بازارناشی از ” مدیر سامانه معامالتی”باید به محض دریافت پیام

رایط زمانی جدید بازار را تعیین و نسبت به اعالم شرایط جدید به بازار از شرایط اضطراری با هماهنگی مدیرعامل بورس ش

 طریق سامانه معامالتی و سایت اینترنتی بورس اقدام نماید. 

در صورت هرگونه تغییر زمانی ضروری دیگر به تشخیص مدیرعامل بورس در یک نشست معامالتی این تغییرات قبل    

 گردد. انه معامالتی و سایت اینترنتی بورس اعالم میاز اعمال توسط بورس از طریق سام

بورس موظف است به درخواست سازمان گزارش شرح تغییرات اضطراری زمان بازار را با ذكر دالیل، شرایط و -1-4-2

 شده تهیه و پس از تائید مدیرعامل بورس ارسال نماید.  تغییرات انجام

 

 محدودیت نوسان روزانه قیمت، حجم سفارشات و حجم مبنا -2-2
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حد نوسان روزانه قیمت، سقف حجم سفارشات و میزان حجم مبنا با تصویب هیئت مدیره بورس و با هماهنگی -4-2-2

امالتی گردد. تغییر حجم مبنا به عدد یک یا تغییر دامنه نوسان در مورد نمادهایی كه با گره مع قبلی سازمان تعیین می

 روبرو هستند در دستورالعمل نحوه انجام معامالت خواهد آمد.

 سهام تقدم حق برای و درصد ±8هزار و حد نوسان قیمت سهام عادی  در زمان تهیه این مستند، حجم مبنا هشت در ده

سهم و برای  41ر111باشد. حداكثر حجم مجاز سفارشات وارده به سامانه برای نمادهای فاقد بازارگردان  می درصد 6±

 نمادهای دارای بازارگردان طبق توافقات مندرج در قرارداد بازارگردانی می باشد.

 های نوسان قیمت و حجم مبنا در موارد زیر اعمال نمی گردد: محدودیت -2-2-2

یا  العاده یا جلسه هیئت مدیره در صورتی كه تصمیمات مجمع بازگشایی نماد پس از برگزاری مجامع عادی و فوق   

 گذاران تأثیرگذار باشد از قبیل:  هیئت مدیره بر قیمت یا تصمیم سرمایه

 الف( تصویب صورتهای مالی 

 ب( تصویب سود سهام

 گیری در خصوص افزایش یا كاهش سرمایه یا تحقق آن ج( تصمیم

 بازگشایی نماد پس از انتشار اطالعات با اهمیت   

 بازگشایی نماد حق تقدم و حق تقدم استفاده نشده در روز اول معامله   

 معامالت نماد در روز عرضه اولیه    

 باشد. های مصوب مجاز می ها و دستورالعمل نامه سایر مواردی كه براساس آئین

 

ی و سایت اینترنتی بورس تغییرات در حد نوسان قیمت یا حجم مبنا باید قبل از اعمال از طریق سامانه معامالت-8-2-2

 اعالم شود. 



 

202 
 

 اعمال ننماید. Rangeبورس می تواند محدودیت حجم هر سفارش را جهت انجام معامالت بلوكی و  -1-2-2

 باشد. درصد كل سهام شركت  5و كمتر از  411ر111معامالت بلوكی بایدباالتر از -5-2-2

 شود: در شرایط زیر محدودیت حجم سفارشات برداشته نمی-6-2-2

 نوسان قیمت ندارند.  در روز گشایش نمادهایی كه محدودیت   

 در روز عرضه اولیه سهام برای خریداران   

تواند با توجه به شرایط بازار درخواست كارگزار جهت حذف محدویت حجم هر سفارش را اعمال  بورس می -3-2-2

 ننماید یا با تأخیر اجرا نماید.

باشد و كلیه  حذف محدودیت حجم سفارشات بنا به درخواست كارگزار به منزله تائید معامله توسط بورس نمی-3-2-2 

 شود.  كننده اجرا می با مسئولیت كارگزار درخواست Rangeدرخواستهای بلوكی و 

 

 نظارت بر كار سامانه معامالتی-3-2

نماید. نظارت بر  های تعریف شده در سامانه نظارت می صنظارت بر محاسبات شاخص: بورس بر محاسبات شاخ-4-8-2

ها، افزایش و كاهش  های جدید، حذف شركت ها در موقع لزوم )ورود شركت حسن محاسبات و تعدیل پایه شاخص

گیرد.بورس می تواند نسبت به معرفی شاخص جدید یا بهینه سازی  سرمایه( از جمله مواردیست كه مورد نظارت قرار می

 های موجود پس از تأیید سازمان اقدام نماید.شاخص 

های پایانی بر اساس حجم مبنا، بورس  نظارت بر محاسبه قیمت های پایانی : با توجه به نحوه محاسبه قیمت -2-8-2

دهد. الزم به توضیح  های محاسبه شده توسط سیستم معامالت را مورد بررسی و تأیید قرار می در پایان معامالت قیمت

عدد سهم و دارای صف فروش، در صورتیكه فروشنده طی روزهای معامالتی  511است كه در مورد معامالت كمتر از 
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سهم را به فروش رسانیده باشد قیمت پایانی محاسبه شده توسط سامانه به آخرین قیمت معامالتی  511متوالی كمتر از 

 شود. روز قبل برگردانده می

صورت بروز اشكاالت فنی در فرآیند معامالتی بازار از قبیل دریافت سفارشات، رعایت نوبت، گشایش بازار و  در-8-8-2

تطبیق سفارشات و انجام آن بورس پیگیرهای الزم را ازمدیر سامانه معامالتی تارفع مشكل انجام خواهد داد. در صورتی 

تواند اقدامات اصالحی از قبیل ابطال معامالت  بورس می كه اختالل ایجاد شده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد،

 را با تایید مدیرعامل بورس انجام دهد.

 

 جلوگیری از قطعیت معامالت و ابطال معامالت  -4-2

بورس می تواند تا قبل از تایید اطالعات و قطعیت معامالت نسبت به ابطال برخی از معامالت )جلوگیری از -4-1-2

 شرایط خاص اقدام نماید. قطعیت معامالت (در

بورس لیست ابطال معامالت را با نظر مدیرعامل بورس برای سامانه معامالتی ارسال خواهد نمود. این اقدام  -2-1-2

پذیر خواهد بود.  تواند در حین معامالت یا پس از معامالت صورت پذیرد و در شرایط خاص با دستور تلفنی نیز امكان می

 تایید شده متعاقباً برای سامانه ارسال خواهد شد.  بدیهی است كه مستندات

 پذیرد:  جلوگیری از قطعیت )ابطال( معامالت در مواردی از قبیل زیر صورت می -8-1-2

 درصد توسط یک كد معامالتی در نماد عادی سهم طی یک جلسه معامالتی 5سهام فروخته شده بیش از    

 اشندمعامالتی كه خریدار و فروشنده یكسان ب   

 معامالتی كه در خارج از دامنه نوسان قیمت مجاز روز صورت پذیرد    

 شده در قرارداد بازارگردانی معامله با بازارگردان بیش از مقدار مجاز روزانه تعیین   
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كل خریدهای كارگزاری از نماد عرضه اولیه،در صورت خرید بیش از سهمیه هركارگزاری )در موارد خاص با تشخیص    

 مدیرعامل بورس فقط خریدهای بیش از سهمیه ابطال خواهد شد(

ت گردد، معامالتی كه با نوسانا در جلسات معامالتی كه حجم مبنا و حد نوسان قیمت برای یک نماد اعمال نمی   

 عامل بورس  شود به تشخیص مدیر غیرعادی قیمت همراه است یا در حجم غیرعادی معامله می

دهد از قبیل فروش بیش از دارایی سهامدار پس از اعالم  معامالتی كه در اثر خطای سامانه معامالتی رخ می   

 مدیرسامانه معامالتی یاشركت سپرده گذاری حسب مورد

 شود  ات مصوب یا مصوبات هیئت مدیره بورس مشخص سایر مواردی كه طبق مقرر   

 كلیه مدارک وسوابق معامالت ابطالی باید نگهداری شود و حسب درخواست به سازمان ارائه گردد. -1-1-2

 

 تایید و انتشار اطالعات معامالت در بازار -5-2

امالت، گزارش آماری معامالت در شدن مع قانون بازار جمهوری اسالمی ایران، پس از قطعی 84بورس مطابق با ماده 

 كند.  بازار را طبق ضوابط سازمان تهیه، تایید و منتشر می

 

 توقف و بازگشایی نماد:  - 1 

 گردد:  معامالت نماد در شرایط زیر متوقف می -1-3

نسبت به توقف  در موارد زیر منحصراً بورس پس از دریافت نامه یا پیام الكترونیكی اداره ناشران بورسی سازمان -4-4-8

 نماید:  نماد اقدام می

ای كه  ها و قبل از برگزاری جلسه هیئت مدیره قبل از برگزاری كلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شركت -4-4-4-8

العاده در خصوص افزایش سرمایه  شده توسط مجمع عمومی فوق طی آن مقرر است در خصوص اختیارات تفویض
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پذیرد، بجز برگزاری جلسات  روز قبل از برگزاری مجمع صورت می 2موضوع این بند  های گیری شود. كلیه توقف تصمیم

ای كه تاثیر مستقیم مالی بر شركت ندارد از قبیل انتخاب مدیران، بازرس، حسابرس كه یک  العاده مجمع عادی بطور فوق

 روز قبل باید نماد متوقف گردد. 

 الحساب و سررسیدهای اوراق مشاركت  سه روز قبل از سررسید پرداخت سود علی -2-4-4-8

پس از دریافت نامه یا پیام اداره ناشران بورسی سازمان و قبل از توقف  8-4-4-2و 8-4-4-4بورس در موارد بندهای    

 رساند.  نماد،زمان ودلیل توقف نماد را از طریق پیام الكترونیكی سامانه معامالت و سایت اینترنتی به اطالع بازار می

بالفاصله پس از دریافت نامه یا پیام الكترونیكی اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان در خصوص اطالع از  -8-4-4-8

 رویدادهای با اهمیت در شركت. 

 

بالفاصله پس از دریافت نامه یا پیام الكترونیكی اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان مبنی بر توقف نماد به  -1-4-4-8

 رسانی از سوی ناشر  ت ضوابط اطالعدلیل عدم رعای

در صورتیكه معامالت مظنون به استفاده از اطالعات نهانی یا دستكاری قیمت یا وجود اخبار بااهمیت در بازار -2-4-8

توانند دستور توقف نماد را صادر نمایند،در این حالت بورس بالفاصله نسبت به  سهم باشد مدیرعامل بورس ویا سازمان می

 توقف نماد اقدام و موارد را تا رفع توقف نماد پیگیری می نماید. 

 نماید:  در موارد زیر بورس رأساً نسبت به توقف نماد اقدام می -8-4-8

 بندی تابلو یا صنعت  الف( تغییر در طبقه

 نویسی  قدم پس از اتمام مهلت قانونی پذیرهب( توقف نماد حق ت

 ج( وجود اشكاالت فنی

 های استفاده نشده و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه د( توقف نماد حق تقدم پس از فروش تمام حق تقدم
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و  دقیقه متوقف نماید 81تواند نماد سهم را حداكثر به مدت  بورس جهت پیگیری موارد مشكوک در بازار می -1-4-8

 موضوع را از مراجع ذیربط استعالم كند. بدیهی است ادامه توقف نماد منوط به نظر مدیرعامل بورس خواهد بود.

 قانون بازار اوراق بهادار( با دستور سازمان  82توقف كلیه معامالت )موضوع ماده  -5-4-8

 

 بازگشایی نمادهای متوقف  -2-3

الكترونیكی اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان متوقف گردد بازگشایی نماد در صورتیكه نمادها با نامه یا پیام -4-2-8

پس از انتشار اطالعات جدید توسط اداره ناشران بورسی سازمان و ارسال نامه یا پیام الكترونیكی به بورس صورت خواهد 

 واهد شد. پذیرفت. این گشایش حداكثر یک روز پس از دریافت پیام یا نامه اداره مذكور انجام خ

بازگشایی نمادهایی كه به علت مظنون بودن به استفاده از اطالعات نهانی، دستكاری بازار یا وجود اخبار با اهمیت در    

 روز كاری پس از زمان توقف بازگشایی خواهد شد.  8كننده حداكثر ظرف  بازار متوقف گردیده است، با دستور مقام متوقف

 گیرد.  روز پس از توقف نماد صورت می 2اند حداكثر  شده  بندی متوقف تغییر طبقه بازگشایی نمادهایی كه جهت   

دقیقه قبل از  45بازگشایی كلیه نمادها با پیغام بورس بر روی سامانه معامالتی و سایت اینترنتی بورس حداقل    

 پذیرد. بازگشایی صورت می

تواند با تأخیر صورت پذیرد. شرح تأخیر و  در شرایط خاص بازار با تشخیص مدیرعامل بورس، بازگشایی نمادها می   

 دالیل آنها حسب درخواست به سازمان ارائه خواهدشد.

بورس موظف است هرچه سریعتر نسبت به تطبیق شرایط توقف و بازگشایی نماد با دستورالعمل اجرایی توقف -3-3

 نمادمعامالتی اوراق بهادار یا پیشنهاد دستورالعمل جدید به سازمان، وفق مقررات مصوب سازمان اقدام نماید .

 

 معامالت خاص: - 1 
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 معامالت عمده:  -1-4

این معامالت وفق دستورالعمل اجرایی معامالت عمده نوع اول ودوم انجام می پذیرد. كلیه وظایف و اختیارات  -4-4-1

 شود.  زاران در این دستورالعمل به بورس و كلیه وظایف و اختیارات دبیركل به مدیرعامل بورس منتقل میسازمان كارگ

سازی مهلت نهایی مورد موافقت باید در اطالعیه عرضه عمده درج و به  در مورد معامالت عمده خصوصی -2-4-1

 اطالع بازار برسد. 

 گردد  معامالت عمده نمینمادهای تابلو غیررسمی مشمول مقررات  -8-4-1

 

 معامالت تابلو غیررسمی:  -3-4

 4هیئت مدیره سازمان و بند23/6/4835معامالت تابلو غیررسمی مطابق دستورالعمل اجرایی تابلو غیررسمی مصوب    

 پذیرد.  صورت می 29/4/35مصوبه شورای عالی بورس مورخ 

دیره بورس تعیین و از طریق سامانه معامالتی و سایت اینترنتی روز معامالتی شركتهای تابلو غیر رسمی توسط هیئت م   

 رسد.  بورس به اطالع عموم می

معامالت عمده در تابلو غیررسمی در نماد اصلی و در محدوده زمانی مجاز برای معامالت تابلو غیررسمی با رویه معمول    

 گردد.  اطالعیه آن منتشر میمعامالت غیر رسمی انجام می شود، لیكن مطابق رویه معامالت عمده 

های مشابه  بینی نشده است از رویه تواند در خصوص مواردی كه در دستورالعمل اجرایی تابلو غیررسمی پیش بورس می   

 نماید.  در معامالت تابلو رسمی یا مصوبه هیئت مدیره بورس حسب مورد استفاده 

 

 عرضه اولیه سهام  4-4

 پذیر است: الف( روش رقابتی ب( روش قیمت معین  امكانعرضه اولیه به دو روش  -4-1-1
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 گردد روش عرضه اولیه به پیشنهاد كارگزار عرضه كننده و موافقت بورس مشخص می-2-1-1

 شود: روش رقابتی به شرح زیر انجام می-8-1-1

گردد و قیمت عرضه با توجه به  در روش رقابتی، عرضه در یک جلسه معامالتی بر مبنای رقابت خریداران انجام می   

 تقاضاهای وارده در جلسه معامالتی عرضه اولیه مشخص خواهد شد. 

عرضه اولیه سهام شركت منوط به ارائه نامه آمادگی عرضه اولیه به بورس توسط كارگزار عرضه كننده به عنوان نماینده    

هام، تاریخ پیشنهادی عرضه اولیه، مشخصات و كد سهامداران است و این نامه باید شامل اطالعات مربوط به تعداد س

 كنندگان باشد.  كننده یا عرضه معامالتی عرضه

نامه فعالیت كارگزار معرف و  آئین 29درصد كل سهام شركت مطابق ماده  5حداقل سهام پیشنهادی جهت عرضه باید   

 ریج یا دفعتاً واحده انجام خواهد شد.متعهد خرید در بورس اوراق بهادار باشد و با تشخیص مدیرعامل بورس به تد

روز  2بورس باید اطالعات مربوط به عرضه اولیه سهام را از طریق سامانه معامالت و سایت اینترنتی بورس حداقل    

 قبل از تاریخ عرضه،به عموم اعالم نماید. 

ایستگاه كاری و یا هر كد  پذیرد، محدودیت خرید هر بورس طی جلسه معامالتی كه عرضه اولیه در آن صورت می   

نماید. میزان خرید مجاز برای هر ایستگاه كاری و یا هر كد معامالتی با   معامالتی را از طریق سامانه معامالتی اعالم می

 گردد.  توجه به شرایط عرضه توسط بورس تعیین می

نماید، كل خریدهای آن ایستگاه شده برای هر ایستگاه خرید  در صورتیكه یک ایستگاه كاری بیش از سهمیه مشخص   

در عرضه اولیه ابطال خواهد شد. درمواردخاص با تشخیص مدیرعامل بورس فقط خریدهای بیش از سهمیه ابطال 

 خواهدشد.

درصد تعداد سهام آگهی شده در اولین جلسه معامالتی عرضه اولیه  61عرضه اولیه موفق عرضه ای است كه حداقل    

 ورت عدم موفقیت، عرضه اولیه به جلسه دیگری موكول خواهد شد. رفته باشد. در ص  فروش
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قیمت پایانی سهام در روز عرضه اولیه میانگین موزون قیمت معامالت آن روز نماد خواهد بود كه مبنای محاسبه    

 باشد.  حدنوسان قیمت در روز معامالتی بعد می

كننده مشخصات آنها به بورس اعالم شده است  ه عنوان عرضهطی نامه كارگزار عرضه كننده، ب تنها سهامدارانی كه    

 حق عرضه در روز اول را خواهند داشت

 الذكر اقدام نماید.  تواند با كسب موافقت سازمان نسبت به تغییر شرایط فوق در شرایط خاص مدیرعامل بورس می   

 ام خواهد شد. عرضه اولیه به روش قیمت معین مطابق با دستورالعمل مربوطه انج -1-1-1

عرضه اولیه و دادوستد اوراق مشاركت وفق مقررات دستورالعمل عرضه اولیه و دادوستد دست دوم اوراق -5-1-1

 مشاركت در بورس اوراق بهادار انجام خواهد شد

شده در بورس مطابق دستورالعمل مربوطه مصوب مورخ  انتقال سهام به كاركنان شركت های تازه پذیرفته -6-1-1

 آن شورا انجام خواهد شد  23/3/38شورای بورس و اصالحیه مورخ  44/8/38

 

 بازارسازی سهام )حمایتی(  - 1 

هیئت مدیره سازمان  8/41/31عملیات بازارسازی مطابق دستورالعمل اجرایی بازارسازی سهام )حمایتی( مصوب  -4-5

 كارگزاران انجام خواهد شد 

كه به سازمان بورس و  2موضوع دستورالعمل اجرایی بازارساز حمایتی بجز ماده »سازمان »كلیه وظایف و اختیارات  -2-5

 شود. شود، به بورس منتقل می اوراق بهادار مربوط می

مابین خود و بازارساز منعقد نموده است به بورس ارائه  كارگزار بازارساز موظف است قرارداد بازارسازی را كه فی -8-5

 ی منوط به موافقت بورس خواهد بود. نماید شروع فعالیت بازارساز
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بورس موظف است پس از موافقت با شروع فعالیت بازارسازی نسبت به اعالم شرایط بازارسازی مندرج در  -1-5

 نماید.  درخواست بازارسازی از طریق سامانه معامالتی و سایت اینترنتی بورس اقدام 

رسازی، مجوز اخذشده از سازمان بورس و اوراق بهادار را احراز و بورس موظف است قبل از موافقت با قرارداد بازا -5-5

 یا از سازمان استعالم نماید. 

 

 معامالت حق تقدم  - 2 

های  نماید. انجام هماهنگی بورس نماد حق تقدم را همراه با نماد اصلی یا حداكثر یک روز پس از آن بازگشایی می-4-6

 الزم جهت تشكیل فایل حق تقدم و ایجاد نماد بر عهده سازمان خواهد بود. 

دادو ستد حق تقدم وفق مقررات دستورالعمل اجرایی دادوستد گواهی نامه حق تقدم خرید سهام در دوره پذیره  -2-6

ماد حق تقدم را در پایان نویسی در بورس اوراق بهادار و مصویات مرتبط با آن خواهد بود .بورس موظف است معامالت ن

 مهلت پذیره نویسی متوقف نماید. 

در خصوص حق تقدم استفاده نشده و پاره سهام، بورس پس از دریافت نامه معرفی كارگزار عرضه كننده توسط -8-6

شركت در صورت تشكیل كدهای مربوطه در سامانه اقدام به گشایش نماد حق تقدم سهم جهت معامله حق تقدم استفاده 

درصد، بورس یكروز قبل از گشایش نماد، اطالعات مربوطه را  5نماید. در خصوص معامالت باالی  نشده و پاره سهام می

 رساند.  از طریق سامانه و سایت اینترنتی بورس به اطالع بازار می

 گیرد.  توقف نماد حق تقدم پس از پایان معامالت حق تقدم سهام انجام می -1-6

  

 غییرات اصالحات وت - 3 
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در صورت تصویب مقررات جدید،این مقررات حسب مورد جایگزین رویه های مندرج ومقررات مورد اشاره در این مستند 

 خواهد شد.
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 دستورالعمل اجرایی معامالت عمده 

 نوع اول و دوم

 مدیره سازمان بورس هیئت 25/44/32مصوب 

 

 

 تعریف معامله عمده نوع اول  -1

درصد سرمایه شركت  5معامالت عمده نوع اول، معامالتی است كه تعداد سهام قابل معامله در آن بزرگتر و یا مساوی 

 ای است كه معامالت سهام بر اساس آن در حال انجام است.  باشد. منظور از سرمایه، سرمایه

 شامل می شود.این دستورالعمل، معامالت عمده بر روی حق تقدم خرید سهام را نیز  :1تبصره

 های اولیه از معامالت عمده نوع اول مستثنی است. عرضه :2تبصره

 

 نحوه اعالم عرضه و شرایط آن  -2
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كارگزار عامل )فروشنده( درخواست كتبی خود مبنی بر فروش سهام به انضمام تصویر دستور و وكالتنامه فروش را از 

اعالم مینماید. تعداد سهام قابل واگذاری، شرایط فروش )نقد و طریق دبیرخانه سازمان بورس به معاونت نظارت سازمان 

یا در صورت اقساطی بودن، اعالم كامل شرایط آن(، قیمت پایه و تاریخ عرضه از جمله مواردیست كه باید به صراحت در 

ه صورت پیوست این درخواست ذكر شده باشد و هر گونه شرایطی كه فروشنده مدنظر دارد باید در این تقاضا به تفصیل ب

 قید شده تا در اختیار بازار قرار گیرد. پس از آن امكان افزودن یا تغییر شرایط وجود ندارد.

 

 ثبت درخواست در دبیرخانه سازمان  -3

روز  1از تاریخ ثبت درخواست كارگزار عامل در دبیرخانه سازمان )با احتساب روز ثبت( تا تاریخ عرضه، حداقل باید 

معامالتی فرصت باشد. اگر فروشنده عرضه خود را در جراید آگهی نمود، تاریخ عرضه مندرج در آن نباید مغایر شرایط 

 آورده شده در این بند باشد. 

درصد از سرمایه شركت بود، از تاریخ  51سهام قابل واگذاری بزرگتر و یا مساوی در صورتیكه  تبصره:

روز معامالتی  3ثبت نامه در دبیرخانه سازمان بورس )با احتساب روز ثبت( تا تاریخ عرضه، حداقل باید 

 فرصت باشد.

   

 اطالعیه عرضه عمده -4

ان ( مدیریت نظارت بر بازار اطالعیه عرضه عمده را تهیه و براساس درخواست كارگزار عامل )ثبت شده در دبیرخانه سازم 

منتشر می نماید همچنین این درخواست را از طریق سامانه به اطالع كلیه كارگزاران خواهد رساند. اعالم عمومی نیز از 

 طریق سایت اینترنتی سازمان انجام می شود.
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 قیمت پایه -5

ست خود برای هر سهم اعالم می نماید . قیمت پایه، حداقل قیمت برای قیمت مشخصی است كه كارگزار عامل در درخوا

 عرضه سهام اعالم شده است.

 

 نماد مجازی  -6

معامله عمده در نمادی مجازی جدا از نماد اصلی انجام خواهد شد. در نماد مجازی محدودیت دامنه نوسان قیمت وجود 

ع ساعت معامالت باید توسط مدیریت نظارت بر بازار بازگشایی ندارد. این نماد تا حداكثر یک ساعت پس از زمان شرو

 شود.

 

 نماد اصلی و شرایط انجام معامله -7

 برای ایجاد نماد مجازی، نماد اصلی سهم باید باز و قابل معامله باشد.

 

 شرایط عرضه -8

 جا بوده و باید متعلق به یک كد معامالتی فروشنده باشد. سهام عرضه شده به صورت یك

 

 امكان خرید به صورت گروهی -9

در نماد مجازی تعداد سهام هر سفارش خرید وارده به سامانه باید برابر تعداد سهام اعالم شده برای عرضه باشد. در 

صورتیكه كارگزار متقاضی خرید بخواهد سهام مذكور را به بیش از یک كد معامالتی تخصیص دهد، باید سفارش خرید 

 به صورت خرید گروهی وارد سامانه نماید. خود را در زمان رقابت،
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 قیمت پیشنهاد خرید -11

 قیمت تقاضای خرید در تمامی سفارش های وارده به سامانه نمی تواند كمتر از قیمت پایه اعالم شده باشد. 

 

 حذف باالترین پیشنهاد خرید -11

نماید، تنها در صورتی مجاز به حذف این سفارش كارگزاری كه باالترین پیشنهاد خرید را در نماد مجازی وارد سامانه می 

یا كاهش قیمت آن است كه پیشنهاد خرید باالتری توسط كارگزاری دیگر وارد سامانه شود. كارگزار نمی تواند با پیشنهاد 

 خرید خود به دلیل داشتن دو مشتری خریدار یا بیشتر به رقابت با خود بپردازد.

 

 پیشنهاد خریدعدم امكان كاهش قیمت  -12

در صورتیكه یک كارگزار در رقابت با سایر كارگزاران، باالترین پیشنهاد خرید را در نماد مجازی در سامانه وارد نمود، اگر 

سایر كارگزاران رقیب كه سفارش خرید آنها در قیمتی پایین تر قرار دارد سفارش خود را حذف نمایند، آن كارگزار حق 

 ت پیشنهادی خود را كاهش دهد.ندارد پس از این امر قیم

 

 زمان احراز باالترین پیشنهاد خرید -13

دقیقه گذشته باشد، فروش سهام توسط  8اگر از زمان ورود باالترین پیشنهاد خرید برای سهام عمده در سامانه حداقل 

 كارگزار فروشنده بالمانع است. 

 

 شرایط الزام فروش -14
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ین قیمت پیشنهاد خرید بزرگتر و یا مساوی قیمت پایه اعالم شده باشد، با رعایت بند كارگزار فروشنده در صورتیكه باالتر

 این دستورالعمل تا پایان ساعات معامالت همان روز ملزم به عرضه سهام است.  43

عدم رعایت چنین امری تخلف محسوب شده و مراتب توسط مدیریت نظارت بر بازار كتباً به دبیركل جهت رسیدگی 

 واهد شد.اعالم خ

 

 شرایط الزام ورود سفارش فروش -15

دقیقه پایانی ساعات معامالت هیچ سفارش خریدی در سامانه موجود نباشد، و تا این زمان كارگزار عامل  5در صورتیكه تا 

ه در )فروشنده( نیز سفارش فروشی در سامانه نداشته باشد، فقط به منظور حفظ سابقه در سامانه معامالت، كارگزار فروشند

، امكان خرید این 43نماید. بدیهی است با توجه به بند  دقیقه پایانی این سفارش خود را به قیمت پایه وارد سامانه می 5

 سفارش برای كارگزاران وجود ندارد.

 

 انصراف فروشنده -16

واگذاری سهام  در صورتیكه فروشنده سهام )مالک سهام( پس از درخواست كارگزار عامل )فروشنده( به هر دلیلی از

تواند سهام یاد شده را جهت بررسی موضوع تا رسیدگی كامل، در سامانه معامالت  منصرف گردید، سازمان بورس می

 بصورت غیرقابل معامله درآورد.

 

 حداكثر زمان برای ورود پیشنهاد خرید -17

سامانه شود به جهت جلوگیری از بروز دقیقه پایانی ساعات معامالت وارد  5در صورتیكه باالترین پیشنهاد خرید پس از 

مشكالت و عدم شفافیت الزم، معامله عمده قابل انجام نبوده و كارگزار فروشنده حق فروش سهام را ندارد. حتی اگر از 
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دقیقه گذشته باشد. سازمان در این حالت حق ابطال معامله را خواهد داشت. این  8زمان باالترین پیشنهاد خرید در سامانه 

 ادامه خواهد یافت. 43له در روز معامالتی بعد به شرح بند معام

 

 امكان ادامه رقابت در روز معامالتی بعد -18

دقیقه پایانی وارد سامانه می نماید، عمالً از انجام معامله عمده در روز  5كارگزاری كه باالترین پیشنهاد خرید را پس از  

عامالتی بعد، پس از ارسال پیغام مدیریت نظارت بر بازار مبنی بر ادامه یاد شده جلوگیری كرده است. بنابراین در روز م

رقابت معامله عمده، مجدداً موظف است پیشنهاد خرید را با همان قیمت وارد سامانه نماید و كارگزار فروشنده نیز حق 

این بند كتباً توسط مدیریت نظارت انصراف از انجام معامله در روز بعد را ندارد. نام كارگزار خریدار و فروشنده متخلف در 

 بر بازار به دبیركل جهت رسیدگی اعالم خواهد شد.

 

 ورود سفارش فروش -19

كارگزار فروشنده در صورتیكه بخواهد سفارش فروش خود را به قیمتی باالتر از قیمت پایه وارد سامانه نماید و به تدریج 

نماید. موافقت  بازگشایی نماد مجازی به مدیریت نظارت بر بازار اعالم میاین قیمت را كاهش دهد، این امر را قبل از 

 دبیركل با این روش ضروری است.

در صورت ادامه عرضه عمده به روز معامالتی بعد، تداوم استفاده از روش ورود سفارش فروش تبصره: 

 پذیر است. تی بعد امكان)با شرایط قبلی یا جدید(، عدم تداوم یا استفاده از این روش در روز معامال

 

 تغییر سفارش فروش -21
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كارگزار فروشنده پس از كسب مجوز الزم جهت ورود سفارش فروش نحوه تغییر سفارش خود را به مدیریت نظارت بر 

بازار اعالم نموده و مدیریت مذكور در پیغام بازگشایی نماد مجازی حداكثر كاهش ریالی و حداقل تناوب زمانی در هر 

 رساند. را به اطالع بازار میسفارش 

 احراز شده باشد، فروش سهام بالمانع است. 48در صورتیكه شرایط بند  تبصره:

 

 تعریف معامله عمده نوع دوم -21

 5معامالت عمده نوع دوم، معامالتی است كه تعداد سهام قابل معامله در آن بزرگتر و یا مساوی یک درصد و كوچكتر از 

 . منظور از سرمایه، سرمایه ای است كه معامالت سهام بر اساس آن در حال انجام است. درصد سرمایه شركت است

 

 زمان درخواست  -22

سهام عرضه شده به درخواست كارگزار عامل می تواند در نماد مجازی معامله شود. این درخواست به انضمام تصویر 

ی قبل از تاریخ عرضه در دبیرخانه سازمان به ثبت رسیده روز معامالت 44دستور و وكالتنامه فروش حداكثر باید تا ساعت 

 باشد. موافقت دبیركل سازمان برای معامله در نماد مجازی در این نوع معامله عمده ضروری است.

 

 ارسال پیغام -23

تاریخ عرضه، ، مدیریت نظارت بر بازار در روز معامالتی قبل از 22پس از دریافت درخواست كارگزار به شرح مندرج در بند 

از طریق سامانه این درخواست را به اطالع كلیه كارگزاران خواهد رساند. اعالم عمومی نیز از طریق سایت اینترنتی 

 سازمان انجام می شود.
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 احراز سایر شرایط  -24

 .االجرا است این دستورالعمل اجرایی برای معامالت عمده نوع دوم نیز برقرار و الزم 21تا  5و  2بندهای 
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 دستورالعمل رفع گره معامالتی

 مدیره سازمان بورس هیئت 41/6/36مصوب 

 

 

گره معامالتی وضعیتی است كه در آن یک نماد معامالتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش  - 4 

ها،  برابر حجم مبنا برای سایر شركتمیلیارد سهم و بیشتر و دو  8های با  حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شركت

های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت ده جلسه معامالتی متوالی مورد معامله قرار  به علت عدم تقارن قیمت

 درصد حجم مبنا باشد.  5نگیرد یا متوسط معامالت روزانه آن در این دوره )به استثنای معامالت در نماد ژعمده(، كمتر از 
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جلسه  5رفع گره معامالتی، تأثیر حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نماد مورد نظر، برای دوره مشخصی كه از  برای - 2 

 شود.  معامالتی متوالی بیشتر نیست، حذف می

های دارای گره معامالتی براساس وضعیت سفارشات پایان جلسه معامالتی و حجم معامالت آخرین  فهرست شركت - 8 

همانروز از طریق سامانه معامالت و همچنین سایت این  46ی توسط بورس استخراج و حداكثر تا ساعت ده جلسه معامالت

 رسد. حذف حجم مبنا در جلسه معامالتی روز بعد اعمال خواهد شد.  شركت به اطالع عموم می

 گردد. یمت پایانی سهام شركت لحاظ می، حجم مبنا در محاسبه ق2بینی شده در بند  پس از رفع گره معامالتی یا خاتمه دوره پیش - 1 
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 مصوبه مربوط به نحوه انجام معامالت عمده سازمان خصوصی سازی 

 در كلیه واگذاری های سهام توسط آن سازمان در معامالت عمده

 مدیره سازمان بورس هیئت 8/5/36مصوب 

 

 

نامه  آیین 3گردید در اجرای ماده سازی مطرح و مقرر  سازمان خصوصی 28/44/35مورخ  6612/2/35نامه شماره 

عنوان دستورالعمل نحوه انجام معامالت عمده سازمان  معامالت در شركت بورس اوراق بهادار تهران موارد زیر به
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در معامالت عمده «های سهام توسط آن سازمان در معامالت عمده رعایت شود:  سازی در كلیه واگذاری خصوصی

اگذاری سهام شركتهای دولتی عالوه بر رعایت مقررات معامالت عمده، كارگزاران سازی مربوط به و سازمان خصوصی

درصد ارزش سهام موضوع معامله  8خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معامالتی هستند كه 

كرده و حسب مورد به نامه بانكی بدون قید و شرط، از مشتری دریافت  صورت ضمانت براساس قیمت پایه را نقداً یا به

گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا به این شركت ارائه نماید. در صورتی كه خریدار  حساب شركت سپرده

به تعهدات خود پس از ورود سفارش خرید عمل ننماید، ابتدا كلیه كارمزدهای معامله )به استثناء كارمزد كارگزار فروشنده( 

سازی واریز  التزام به حساب سازمان خصوصی نامه مذكور تأمین و مابقی آن به عنوان وجه یا ضمانتاز محل وجه واریزی 

سازی باید مراتب فوق  سازی خواهد بود. سازمان خصوصی عهده سازمان خصوصی خواهد شد. كارمزد كارگزار فروشنده به

 درج نماید.های مربوط به معامالت عمده خود  را تحت عنوان شرایط معامله در آگهی

نامه بانكی از مشتری اقدام به ورود سفارش  گونه معامالت بدون دریافت مبلغ مذكور یا ضمانت كارگزارانی كه در این

نمایند، رأساً ملزم به پرداخت كلیه كارمزدهای معامله )به استثناء كارمزد كارگزار فروشنده( به حساب اشخاص مربوطه و 

 »باشند. سازی می عامله براساس قیمت پایه به حساب سازمان خصوصیدرصد ارزش م 8مازاد آن تا سقف 
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 مصوبه ضرورت اخذ تضمین

 در معامالت عمده  
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 مدیره سازمان بورس هیئت 9/41/36مصوب 

 

 

رئیس اداره نظارت بر بورسها و بازارها درخصوص ضرورت اخذ تضمین در  81/13/36مورخ  21553/424نامه شماره 

ای كه  هامش معاون نظارت بر بورسها و ناشران مطرح و مقرر گردید درخصوص كلیه معامالت عمدهمعامالت عمده و 

نامه معامالت در شركت بورس  مكرر آیین 44كند )موضوع ماده  فروشنده برای انجام معامله با شرایط اعالم آمادگی می

خود مبنی بر فروش سهام و در متن اطالعیه اوراق بهادار تهران( فروشنده بایستی عبارت زیر را در درخواست كتبی 

كارگزاران »باشند  عرضه عمده، تحت عنوان شرایط معامله درج نمایند و كلیه كارگزاران ملزم به رعایت این شرایط می

خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معامالتی هستند كه سه درصد ارزش سهام موضوع معامله 

نامه بانكی بدون قید و شرط، از مشتری دریافت كرده و حسب مورد به  پایه را نقداً یا به صورت ضمانتبراساس قیمت 

گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا به این شركت ارائه نمایند. در صورتی كه خریدار  حساب شركت سپرده

لیه كارمزدهای معامله )به استثناء كارمزد كارگزار فروشنده( به تعهدات خود پس از ورود سفارش خرید عمل ننماید، ابتدا ك

التزام به حساب فروشنده واریز خواهد شد.  نامه مذكور تأمین و مابقی آن به عنوان وجه از محل وجه واریزی یا ضمانت

 «.كارمزد كارگزار فروشنده به عهده فروشنده خواهد بود

نامه بانكی از مشتری اقدام به ورود سفارش  یافت مبلغ مذكور یا ضمانتكارگزارانی كه در این گونه معامالت بدون در

نمایند، رأساً ملزم به پرداخت كلیه كارمزدهای معامله )به استثناء كارمزد كارگزار فروشنده( به حساب اشخاص مربوطه و 

 باشند. درصد ارزش معامله براساس قیمت پایه به حساب فروشنده می 8مازاد آن تا سقف 
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32 

 ضوابط ایجاد كد مجازی تجمیعی

 جهت انجام معامالت عمده 

 مدیره سازمان بورس هیئت 49/3/33مصوب 

 

 

معامالت عمده سهام پذیرفته شده در بورس به درخواست كارگزار فروشنده جهت فروش  "كد مجازی تجمیعی": 1ماده

تا سهام فروشندگان متعدد در یک كد  گردد تجمیعی سهام در معامالت عمده در سامانه معامالتی بورس ایجاد می

 معامالتی واحد تجمیع شده و به صورت یكجا جهت فروش عرضه شود.

درصد از كل سرمایه شركت  5تعداد سهام هر مشاركت كننده در كد تجمیعی باید در زمان ارائه درخواست حداقل : 2ماده

درصد از كل سرمایه شركت باشد.  21باید حداقل كنندگان در كد تجمیعی معامالت عمده  بوده و مجموع سهام مشاركت

درصد كل سرمایه  5همچنین میزان مالكیت هر مشاركت كننده طی دوره یكساله قبل از تاریخ درخواست نباید كمتر از 

 شركت باشد.

های مندرج در دستورالعمل پذیرش اوراق  در صورتی كه سهام شناور شركتی بیش از حداقلتبصره: 

كنندگان در كد تجمیعی، همگروه )دارای  اوراق بهادار تهران بوده و كلیه مشاركت بهادار در بورس

این ضوابط، انجام معامله در كد  2رغم نداشتن برخی از شرایط ماده  كنترل كننده مشترک( باشند، علی

 پذیر است. تجمیعی معامالت عمده با موافقت هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار امكان
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كارگزار پس از اخذ سفارش و وكالتنامه فروش از فروشندگان، اقدام به ارائه درخواست ایجاد كد مجازی تجمیع : 3ماده

نماید. پس از ایجاد كد تجمیعی، انجام معامله در این كد از هر حیث تابع  سهام در آن كد به وكالت از فروشندگان می

 باشد. اجرائی معامالت عمده نوع اول و دوم در بورس مربوطه میمقررات مربوط به معامالت عمده به ویژه دستورالعمل 

 شود. نامه فروش، به پیشنهاد بورس مربوطه و تأیید معاونت حقوقی سبا تنظیم می فرم وكالتتبصره: 

های معامله به نسبت میزان سهام هر یک از فروشندگان بین آنها تسهیم و توسط كارگزار اخذ  كلیه هزینه: 4ماده

 .گردد می

كارگزار موظف است درخواست انجام معامله عمده و فهرست كدهای فروشندگان به انضمام رونوشت درخواست : 5ماده

فروش و وكالتنامه فروش را به بورس مربوطه ارائه نماید. بورس پس از بررسی درخواست و موافقت با انجام معامله مذكور 

گذاری مركزی اوراق بهادار و  ی تجمیعی به شركت سپردهفهرست فروشندگان را جهت تخصیص دارایی به كد مجاز

نماید. شركت مذكور براساس نامه بورس اقدام به مسدود كردن سهام فروشندگان و تخصیص  تسویه وجوه ارسال می

 نماید. دارایی به كد مجازی تجمیعی می

پذیر  س امكانتغییر در فهرست كدهای فروشندگان پس از ارائه درخواست كارگزار به بور تبصره:

 نخواهد بود.

در یكصد و بیست و یكمین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و  49/13/33تبصره در تاریخ  8ماده و  5این ضوابط در 

 اوراق بهادار به تصویب رسید.

 

 

33 



 

224 
 

 چارچوب نقل و انتقال

 اوراق بهادار بین كد اصلی و كد مجازی مالک اوراق بهادار 

 سازمان بورس مدیره هیئت 2/3/33مصوب 

 

 

مقرر گردید نقل و انتقال اوراق بهادار بین كد اصلی و كد مجازی مالک اوراق بهادار درخصوص موارد زیر با رعایت  - 4

 ( این مصوبه انجام شود.2چهارچوب شرایط مقرر در بند )

قراردادها و سایر مدارک و مستندات الف( انتقال اوراق بهادار از كد بازارگردانی یا بازارسازی به مالک یا مالكان آن طبق 

 مربوطه

گذاری كه به صورت شخصیت حقوقی مستقل  های سرمایه ب( انتقال اوراق بهادار از كد سبدهای مشاع و صندوق

گذاری، در هنگام تصفیه با شرایط مورد نظر  گذاران همان سبد مشاع یا صندوق سرمایه باشند، به ترتیب به سرمایه نمی

 سبا.

(، باید ابتدا تقاضای خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار )سبا( ارائه نمایند. 4ی یا متقاضیان مذكور در بند )متقاض - 2

این درخواست باید حاوی اطالعات زیر باشد و به امضای كلیه مالكان اوراق بهاداری كه تقاضای انتقال اوراق بهادار آنها 

 ارائه شده است، برسد:

 ضاتاریخ ارائه تقا -

 ها هویت متقاضی یا متقاضیان و نشانی آن -

ها ارائه شده است، كد یا كدهای معامالتی مربوطه و هویت  مشخصات و تعداد اوراق بهاداری كه درخواست انتقال آن -

 مالكان آن اوراق بهادار به تفكیک



 

225 
 

 شوند ها منتقل می كد یا كدهای معامالتی كه اوراق بهادار مورد نظر به آن -

 یل ارائه تقاضای انتقالدال -

 سایر مدارک و مستندات الزم -

در صورتی كه تقاضا به شرح فوق بدون نقص بوده و انتقال اوراق بهادار تقاضا شده، انتقال مالكیت محسوب نشده و صرفاً 

 انتقال از :

 كد معامالتی یک مالک به كد معامالتی همان مالک، یا -

 كد معامالتی چند مالک به كد معامالتی همان مالكان به نسبت مالكیت آنها، محسوب شود.  -

 نماید. گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مربوطه ارسال می گاه سبا انتقال را تأیید و برای اجرا به شركت سپرده آن
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 دستورالعمل عرضه اولیه و دادوستد دست دوم اوراق مشاركت

 در بورس اوراق بهادار

 مدیره سازمان كارگزاران هیئت 42/6/31مصوب 
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های پذیرفته شده در  نامه اجرایی انتشار اوراق مشاركت شركت آیین 3كردن ماده   این دستورالعمل در راستای اجرایی

دوم اوراق مشاركت نمودن سازوكار عرضه اولیه و دادوستد دست  هیئت وزیران، و با هدف مدون 43/1/38بورس مصوب 

 مدیره رسید. به تصویب هیئت 42/6/4831شده در بورس اوراق بهادار، در تاریخ  پذیرفته

 

 عرضه اولیه

منظور عرضه اولیه اوراق  روز كاری پس از دریافت مجوز انتشار اوراق مشاركت و به 5ناشر مكلف است حداكثر : 1ماده 

 كند. نویسی را به بورس معرفی  مشاركت خود، كارگزار پذیره

 كند. برای عرضه اولیه اوراق مشاركت را به بورس اعالم می "ناشر"ای تاریخ پیشنهادی  طی نامه "كارگزار": 2ماده 

روز كاری پس از دریافت درخواست مزبور و اطمینان از تكمیل مدارک و انعقاد قراردادهای  5بورس حداكثر : 3ماده

 كند. اعالم می "كارگزار"مورد تاریخ پیشنهادی عرضه اولیه اوراق مشاركت به  مربوط، نظر خود را در

 تواند اقدام به معرفی بازارگردان نماید. با توجه به مصوبات شورای بورس، ناشر می تبصره:

اوراق گذاری  روز كاری پس از اعالم تأیید تاریخ عرضه اولیه توسط بورس، تعهدنامه سپرده 5حداكثر  "ناشر": 4ماده 

 دهد. بورس تحویل می مشاركت را تكمیل و به

موظف است  "ناشر"فروش رسید،  كه تمامی اوراق مشاركت تعهدشده توسط ناشر، در عرضه اولیه به در صورتی: 5ماده 

 گذاری اوراق مشاركت اقدام نماید. ساعت از تاریخ عرضه اولیه، نسبت به سپرده 21ظرف 

از سوی سازمان  5و  1گذاری موضوع مواد  ( و فرم سپرده4اوراق مشاركت )پیوست گذاری  فرم تعهد سپرده: 6ماده 

 گیرد. گذاری قرار می طراحی و پس از امضای دارندگان امضای مجاز ناشر، در اختیار واحد سپرده

تاریخ روز قبل از  41پس از كسب موافقت نهایی سازمان بورس درمورد تاریخ عرضه اولیه، حداقل  "ناشر": 7ماده 

 كند. های جمعی اقدام به انتشار آگهی عرضه اوراق مشاركت می الذكر، از طریق رسانه شده فوق تعیین
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 رسد. تأیید سازمان بورس می موارد مندرج در آگهی عرضه اوراق مشاركت به تبصره:

سفارش متقاضیان به  منظور ثبت روز معامالتی قبل از تاریخ عرضه اولیه اوراق مشاركت، به 5سازمان بورس : 8ماده 

 ای در سیستم معامالت ایجاد خواهد كرد. مزبور، نماد ویژه  خرید اوراق

 كنند: كارگزاران، سفارش خریداران را با رعایت موارد زیر وارد سیستم معامالت می: 9ماده 

تواند خرید  سازمان میشود.  صورت كد گروهی )ددد( یا با كد معامالتی مشتری وارد سامانه می های خرید به الف( سفارش

 در روز پنجم را منوط به ارائه كدهای معامالتی مشتری نماید.

های خرید ثابت بوده، و برابر قیمت اعالم شده )قیمت اسمی( در آگهی عرضه اوراق مشاركت  ب( قیمت تمامی سفارش

 خواهد بود.

شده  عادل كل میزان اوراق مشاركت عرضهشده، م های ثبت كه در دوره ثبت سفارش، میزان سفارش در صورتی: 11ماده 

صورت، دوره ثبت سفارش،  شود. در غیر این شده برای عرضه اولیه، معامله انجام می در سیستم شود، در تاریخ تعیین

و موافقت سازمان بورس قابل تمدید است.  "ضامن"یا  "ناشر"روز كاری با درخواست  5مدت  حداكثر دوبار و هر بار به

مانده اوراق مشاركت را خریداری و به شكل خارج از پایاپای  تواند در پایان دوره ثبت سفارش باقی نویس می پذیرهكارگزار 

روز فرصت خواهد داشت تا فهرست تخصیص اوراق مشاركت بین  81نویس تسویه كند. در این صورت، كارگزار پذیره

 عمل خواهد آورد. رسانی مقتضی را به اطالعخصوص  گذاران را به بورس ارائه نماید. ناشر در این سرمایه

 شود. تعهد ضامن در پایان دوره دوم تمدید اجرایی می تبصره:

شده توسط ضامن و  عالوه میزان خرید تعهد كه تا پایان دوره دوم تمدید، میزان سفارش خرید به در صورتی: 11ماده 

عامله انجام نخواهد شد و وجوه توسط كارگزاران شده نشود، م نویسی برابر كل اوراق مشاركت عرضه متعهد پذیره

 كننده سفارش به متقاضیان مسترد خواهد شد. دریافت
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انتقال اوراق مشاركت حداكثر سه روز كاری پس از تاریخ عرضه اولیه و انجام معامله، توسط بورس  و گواهی نقل: 12ماده 

 گیرد. نویس قرار می صادر و از طریق كارگزار در اختیار پذیره

 

 دادوستد دست دوم

چهار روز كاری پس از تاریخ عرضه اولیه و انجام معامله، نماد معامالتی اوراق مشاركت در تابلوی معامالت : 13ماده 

 شود. وتقاضای بازار تعیین می درج و خریدوفروش اوراق مزبور با قیمتی انجام خواهد شد كه توسط عرضه

 جلسه هر قیمتِ نوسان در محدودیت ±%2مشاركت در بورس، با درنظرگرفتن دادوستد دست دوم اوراق : 14ماده 

شود. قیمت پایانی اوراق مشاركت در هر جلسه معامالتی  می انجام قبل معامالتی جلسه پایانی قیمت به نسبت معامالتی

 شود. شده در آن جلسه معامالتی محاسبه و اعالم می های معامله بر حسب میانگین موزون قیمت

بودن سهام یا تغییر قابل توجه در نرخ بازده مورد انتظار  تبدیل دبیركل در مقاطعی همچون قابل بصره:ت

 تواند محدودیت نوسان مذكور در این ماده را تغییر دهد. سهامداران، می

مزبور تا  های معامالتی، سود انباشته اوراق خریدار ملزم است عالوه بر قیمت خرید اوراق مشاركت و هزینه: 15ماده 

 شود، پرداخت نماید. شمار محاسبه می صورت روز تاریخ تسویه را نیز كه توسط سازمان به

 ضمیمه است. 2پیوست  نحوه محاسبه سود انباشته اوراق مشاركت به  تبصره:

و سه روز های خریدوفروش، تسویه وجوه و پایاپای اوراق را انجام داده  سازمان بورس، پس از انتشار اعالمیه: 16ماده 

 كند. وانتقال اوراق مشاركت برای خریدار و فروشنده اقدام می های نقل كاری بعد از انجام معامله، نسبت به انتشار گواهی

باشد  نامه می فرم دستور سفارش خرید و فروش و اعالمیه خرید و فروش، مطابق با پیوست ضمیمه این آیین: 17ماده 

 (.8)پیوست 
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به نحوه دریافت سفارش خرید و فروش اوراق مشاركت، و سایر مقررات مربوط از جمله احراز  مقررات مربوط: 18ماده 

 باشد.  هویت مشتری، دریافت كد معامالتی و غیره، مشابه ضوابط حاكم بر معامالت سهام می
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 دستورالعمل انتقال سهام

 شده در بورس به كاركنان شركت تازه پذیرفته 

 عالی بورسشورای  44/8/4838مصوب 

 

 

شركتی است كه در بورس پذیرفته شده و قصد دارد سهام خود را برای اولین بار در بورس عرضه “ شركت”منظور از  -4 

 كند.

كننده سهام را با تخصیص بخشی از سهام قابل عرضه به عموم در  ، موافقت سهامداران عرضه“شركت”مدیرعامل  -2 

اعالم نموده و تعداد سهام “ شركت”عرضه اولیه به مدیران و اعضای هیئت مدیره و كاركنان شاغل در زمان ارائه سهام 

 نماید.  قابل واگذاری به آنان را تعیین می
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رسیده باشد. مسئولیت صحت “ شركت”باید به تأیید مدیرعامل  ات مربوط به اسامی و مشخصات كاركنان میاطالع -8 

“ شركت”اطالعات ارائه شده و صحت تخصیص سهم به هریک از كاركنان طبق معیار اعالم شده بر عهده مدیرعامل 

 خواهد بود. 

ص موضوع این دستورالعمل پس از تصویب هیئت مدیره معیار تعیین تعداد سهام قابل واگذاری به هریک از اشخا -1 

 شود.  كننده به كارگزار مربوطه اعالم می تعیین و پس از موافقت سهامداران عرضه“ شركت”توسط مدیرعامل 

 خواهد بود. “ شركت”% كل سهام 5تعداد سهام قابل واگذاری به كاركنان طبق این دستورالعمل، حداكثر معادل  -5 

در جریان ثبت باشد، مجموع سرمایه ثبت شده و افزایش سرمایه در جریان “ شركت”ه افزایش سرمایه چنانچ تبصره:

 % فوق قرار خواهد گرفت. 5ثبت، مبنای تعیین 

در “ شركت”جلسه اول معامالتی سهام، بعد از درج نام  5تخصیص سهام فقط در یک روز معامالتی و حداكثر ظرف  -4 

 های بورس، امكانپذیر خواهد بود.  فهرست نرخ

 تعداد سهام قابل تخصیص نباید از تعداد سهام عرضه شده به بازار در همان روز بیشتر باشد.  تبصره:

پایان جلسه معامالتی روز تخصیص و به قیمت میانگین موزون همان روز صورت خواهد  تخصیص سهام بعد از -4 

 گرفت. 

 باشد. شده جهت واگذاری به اشخاص موضوع این دستورالعمل جزء سهمیه خرید كارگزار خریدار در عرضه اولیه نمی تعداد سهام تعیین -2 
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 های كارگزاران های اجرایی سازمان چارچوب انتقال عملیات و فعالیت
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 های فلزات و كشاورزی به شركت بورس كاالی ایران بورس

 )سهامی عام( 

 هیأت مدیره سازمان بورس 4/3/36مصوب

 

 

مجلس شورای اسالمی و با عنایت به تشكیل شركت بورس  4831در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 

های كارگزاران بورس فلزات و كشاورزی بر  ها و عملیات سازمان فعالیت كلیه 14/13/36كاال )سهامی عام( از تاریخ 

گردد. بدیهی است كه  های تصریح شده به شركت بورس كاالی ایران منتقل می اساس مفاد این صورتجلسه و پیوست

مربوطه های كارگزاران  همچنان به عهده و مسئولیت سازمان 14/13/36های مزبور تا تاریخ  كلیه تعهدات سازمان

 باشد. می

 شود. های مستند بورس فلزات انجام می نامه معامالت و دستورالعمل عملیات تاالر معامالت بر اساس آیین - 4 

كلیه معامالت كاال اعم از فلزات كشاورزی از طریق سامانه معامالتی )مشترک( انجام خواهد شد و مقررات و  - 2 

 درخصوص كلیه معامالت مجری است.های مربوطه در خصوص معامالت   نامه آیین

كارگزاران بورس كشاورزی و فلزات بر اساس معرفی سازمان بورس و اوراق بهادار و اظهار نظر ریاست سازمان به  - 8 

شرح پیوست اجازه فعالیت در حوزه خود را خواهد داشت )كارگزاران كاالهای كشاورزی مجاز به انجام معامالت كاالهای 

 بالعكس كارگزاران فلزی نیز مجاز به انجام معامالت كشاورزی نیستند(. باشد و فلزی نمی

پس از تصویب دستورالعمل و ضوابط پذیرش اعضاء در بورس كاالی ایران كلیه كارگزاران : 1تبصره

 بایستی شرایط خود را با ضوابط فوق تطبیق دهند.
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ا برای عضویت و اخذ مجوز فعالیت در بورس كاال كلیه كارگزاران بورس فلزات و كشاورزی موظفند مدارک خود ر - 4 

 تكمیل نمایند.

دستورالعمل ثبت سفارش كارگزاران و سایر ضوابط حاكم بر عملیات كارگزاری در بورس فلزات تهران در خصوص  - 2 

 فعالیت كلیه كارگزاران در بورس كاالی ایران مجری خواهد بود.

طبق صورتجلسات هیئت مدیره  84/15/36ای كشاورزی و فلزات تا تاریخ ه كلیه كاالهای پذیرفته شده در بورس - 8 

اند قابلیت انجام معامله در بورس كاالی ایران را  های موجود پذیرفته شده بورس كاالی كشاورزی و فلزات و دستورالعمل

 خواهند داشت.

ایران بر اساس های پذیرش كاال در بورس كاالی  بدیهی است پس از تصویب دستورالعمل: 2تبصره

نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار كلیه كاالهای پذیرش شده بایستی با دستورالعمل  آیین 46ماده 

 تصریح شده در ماده فوق تطبیق داده شود.

 باشند. كلیه كاالهای پذیرش شده در بورس مشمول حقوق پذیرش و درج بر اساس مقررات مربوط می - 4 

ها و  های پذیرش شركت های فلزات و كشاورزی شامل پرونده مدارک و مستندات پذیرش كاالهای بورس - 2 

 شود. كنندگان كاال به بورس كاال انتقال داده می عرضه

های الزم طبق  كلیه كارگزارانی كه اجازه فعالیت در شركت بورس كاال خواهند داشت مكلفند وثائق و ضمانتنامه - 8 

 مقررات شركت بورس كاال در اتاق پایاپای شركت تودیع نمایند.اعالم و 

شود  های كارگزاران قبلی كه به بورس كاال منتقل و پذیرفته می های آزاد شده در سازمان بدیهی است وثایق و ضمانتنامه

 تواند جزء وثائق فوق محسوب شود. می

بایستی با وثائق مربوطه در خود سازمان كارگزاران مورد  شایان ذكر است كه تعهدات هر سازمان كارگزاران موجود می

 گردد. تسویه قرار گیرد و این تعهدات به شركت جدید منتقل نمی



 

233 
 

نامه اتاق پایاپای بورس فلزات و كلیه مقررات اجرایی در خصوص فرایند و نحوه عملكرد اتاق پایاپای اعم از  آیین - 4 

های اجرایی مبنای انجام عملیات تسویه و پایاپای در بورس كاالی  العملها مصوبات هیئت مدیره و دستور نامه بخش

 باشد.  ایران می

اوراق مشاركت و وجوه نقد به اتاق پایاپای بورس كاالی ایران منتقل و از كل مبلغ مورد نیاز جهت توثیق كسر خواهد شد. 

های  سازمان  س كاال نخواهند بود و با درخواستسایر وثایق تودیع شده قابل احتساب به عنوان وثایق اتاق پایاپای بور

های پایاپای  تواند رفع توثیق گردد. بدیهی است كلیه تعهدات گذشته اتاق كارگزاران بورس فلزات و كشاورزی می

 الذكر خواهد بود. های فوق های حقوقی در تعهد سازمان های فلزات و كشاورزی و همچنین پرونده بورس

 8های مربوطه باتوجه به بند  های كشاورزی و فلزات )كارگزاران بورس كلیه اعضای اتاقهای پایاپای بورس - 4 

های اتاق پایاپای و رعایت كلیه مقررات مربوطه بورس  صورتجلسه كمیته نقل و انتقال( در صورت تودیع وثائق و تضمین

 ارگزاران، عضو این اتاق محسوب خواهند شد.كاالی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و كانون ك

های كارگزاری كه براساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز به انجام معامالت كاالهای  كلیه شركت

های الزم را براساس ترتیباتی كه بورس كاالی  باشند، متعهدند وثائق و تضمین شده در بورس كاالی ایران می پذیرفته

 دارد، ارائه نمایند تا امكان تسویه و پایاپای معامالت آنان فراهم شود.  ایران مقرر می

از طریق  4/3/36های كشاورزی و فلزات از تاریخ  كلیه اقدامات اعم از عرضه، تسویه و تحویل قراردادها در بورس - 4 

 بود. اعالم به اتاق پایاپای بورس كاال و با رعایت مقررات اتاق پایاپای بورس كاال خواهد 

به بعد از طریق اتاق پایاپای بورس كاالی ایران انجام خواهد شد و این اتاق  4/3/36تسویه معامالت از تاریخ  -48

های كشاورزی و فلزات انجام  ها در هر كدام از بورس هیچگونه مسئولیتی در قبال تسویه معامالتی كه قبل از این تاریخ

 شده است ندارد. 
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های  ها و مقررات دیگر بر عهده دبیران كل سازمان ها، دستورالعمل نامه كه به موجب آئین وظایف و اختیاراتی -41

های فلزات و كشاورزی محول شده است به مدیرعامل شركت بورس كاالی ایران )سهامی عام( محول  كارگزاران بورس

 گردد.  می

 

یره بورس كاالی كشاورزی و هیئت مدیره این صورتجلسه در دو نسخه به امضای هیئت مدیره بورس كاال و هیئت مد

 بورس فلزات نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

ها و ترتیباتی كه بطور كلی  این صورتجلسه پس از تائید سازمان بورس و اوراق بهادار معتبر بوده و كلیه مقررات، رویه

بموجب این صورتجلسه برای هر یک از مراحل اجرایی معامالت و تسویه پایاپای یا هر یک از اقدامات ضروری برای 

ها و سایر مقررات و مصوبات  ها، بخشنامه ها، دستورالعمل نامه شود به موجب آئین االجرا می بورس كاالی ایران الزم

 باشد.  ادار و شورای عالی بورس اوراق بهادار قابل فسخ، ابطال و جایگزینی میسازمان بورس و اوراق به
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 دستورالعمل

 ثبت سفارش كاال در بورس فلزات تهران 

 مدیره سازمان بورس هیئت 9/2/36مصوب 
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آیین  22شورای بورس و اصالحات بعدی آن و  18/16/32آیین نامه معامالت مصوب مورخ  24در راستای اجرای مواد 

شورای بورس و با هدف افزایش شفافیت معامالت، حمایت از  19/18/31نامه اتاق پایاپای بورس فلزات مصوب مورخ 

ها  های مشتریان )اعم از خریداران و فروشندگان( در این بورس گذاران و سامان بخشیدن به ثبت سفارش سرمایه  حقوق

 گردد. این دستورالعمل تدوین و تصویب می

های هریک از مشتریان را در فرمهای ثبت سفارش كه توسط بورس ابالغ  كلیه كارگزاران موظفند سفارش :1ماده 

 گردد، ثبت نمایند. می

مابین حساب های بانكی كارگزاری و  كلیه نقل و انتقاالت وجوه بین كارگزار و مشتری از طریق انتقال فی :2ماده 

های مورد نظر و نوع حساب  باشد. بانک یا بانک ایر طرق ممنوع میمشتری صورت خواهد پذیرفت و انتقال وجه از س

 گردد. توسط بورس تعیین می

 الزامی است.  درج كد مشتری در فرم ثبت سفارش :3ماده 

این دستورالعمل بایستی قبالً به درخواست مشتری، توسط كارگزار از بورس اخذ شده  8كد مشتری موضوع ماده  :4ماده 

 د مشتری كارگزار بایستی مدارک زیر را به بورس ارائه نماید.باشد. جهت اخذ ك

برای اشخاص حقیقی كپی شناسنامه و كارت ملی كه توسط كارگزار برابر اصل شده باشدو برای اشخاص حقوقی  -4

 مدارک تأسیس و دارندگان امضای مجاز و كپی شناسنامه صاحبان امضای مجاز كه توسط كارگزار برابر اصل شده باشد.

 شرح پیوست این دستورالعمل فرم تكمیل شده درخواست كد به -2

 گردد. فرم درخواست كد توسط بورس ابالغ می تبصره:

های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال بایگانی و حسب استعالم به  كارگزاران مكلفند فرم :5ماده 

 بورس و یا سازمان ارائه نمایند.



 

236 
 

جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت زمان و تاریخ دقیق، هنگام تكمیل فرم سفارش الزامی است . این قاعده در  :6ماده 

باشد. كارگزاران مكلفند براساس اولویت زمانی دریافت سفارش  های الكترونیكی یا تلفنی نیز صادق می مورد سفارش

 اقدام نمایند.  مشتری، نسبت به اجرای سفارش

درصد بهای تقریبی معامله را در حساب  41كارگزار موظف است هنگام دریافت سفارش خرید، حداقل  :7ماده 

دریافت مشتری  دریافت از مشتری یا حساب كنترل اعتبار اعطایی به مشتری نزد كارگزار منظور نماید. حساب پیش پیش

وی در حساب كارگزاری و حساب كنترل از محل وجوه واریزی وی به حساب جاری معامالتی كارگزار یا بستانكاری 

 اعتبار اعطایی مشتری از محل وجوه متعلق به شركت كارگزاری قابل تأمین است.

دریافت از مشتری و حساب كنترل اعتبار  كارگزار موظف است در دفاتر خود برای حساب پیشتبصره: 

خرید هر مشتری، اطمینان اعطایی به مشتری سرفصل جداگانه ایجاد نماید و در هنگام اجرای سفارش 

های خرید وی كه توسط آن كارگزاری درحال اجراست، بیش از ده برابر  یابد كه مبلغ كل سفارش

 های این دو حساب نباشد. مجموع مانده

در صورتیكه خریدار پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله از خرید كاال منصرف شود و یا چنانچه كارگزار : 8ماده 

 شود. دریافت مشتری آزاد می ر به هر علت نتواند نسبت به خرید كاالی موضوع سفارش اقدام كند، پیشخریدا

مراتب انصراف خریدار باید قبل از تحقق معامله ذیل فرم سفارش مربوطه درج و به امضای  تبصره:

 طرفین برسد.

اخت الباقی وجه موضوع سفارش ظرف مهلت چنانچه خریدار پس از اعمال سفارش توسط كارگزار خریدار از پرد: 9ماده 

دریافت  مقرر خودداری نماید معامله موردنظر محقق نشده و كارگزار خریدار كلیه كارمزدهای انجام معامله را از محل پیش

مشتری یا اعتبار اعطایی به وی كسر و فروشنده برای مطالبه خسارات وارده به خود به كانون كارگزاران مراجعه خواهد 

 .كرد
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روز كاری از احراز عدم تحقق معامله، كارگزار خریدار پس از استعالم از  41بعد از گذشت  تبصره:

دریافت مشتری را به  كانون كارگزاران و اطمینان از عدم طرح شكایت بابت مطالبه خسارت، الباقی پیش

 وی مسترد خواهد كرد.

قرر در این دستورالعمل را رعایت نكند در مقابل ادعای در صورتیكه كارگزار هر یک از وظایف و تكالیف م: 11ماده 

طرف مقابل مسئول و پاسخگو بوده و اقدام كارگزاری حسب مورد براساس مقررات انضباطی مربوطه، تخلف محسوب 

 خواهد شد.

روز از تاریخ ابالغ این دستورالعمل عملیات خود را با مفاد آن تطبیق دهند. بدیهی است در پایان مهلت  45كارگزاران مكلفند ظرف حداكثر  :11ماده 

 مذكور با كارگزاران متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.
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 دستورالعمل

 فعالیت بازارهای خارج از بورس 

 عالی بورس شورای 42/6/36مصوب 
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قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران با همان مفاهیم در  4تعاریف و اصطالحات به كار رفته در ماده : 1ماده 

هایی كه در این دستورالعمل به كار رفته است، دارای معانی  شوند. سایر اصطالحات و واژه این دستورالعمل به كار برده می

 زیر هستند:

 مجلس شورای اسالمی. 4831وراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه قانون بازار اقانون: 

اعم است از مصوبات هیأت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع قانونی در حدود اختیارات تفویض مقررات: 

خصوص بازار اوراق بهادار و نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه( در شده به آنان تحت هر عنوان )از قبیل آیین

 فعاالن آن كه جهت اجرا ابالغ شده باشد. 

 شخص حقوقی است كه خواهان دریافت مجوز تأسیس و فعالیت بازار خارج از بورس است. متقاضی:

بازاری است در قالب شبكه ارتباط الكترونیک یا غیرالكترونیک كه معامالت اوراق بهادار در آن بر  بازار خارج از بورس:

گیرد. بازار خارج از بورس در قالب شركت سهامی تأسیس و اداره و از این پس به اختصار  پایه مذاكره صورت می

 شود.  نامیده می "شركت"

سیس شركت و موافقت با ثبت شركت مزبور در مرجع ثبت عالی بورس درخصوص تأ مجوز شورای مجوز تأسیس:

 ها.  شركت

 اعطای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای شروع فعالیت شركت جدیدالتأسیس.  مجوز فعالیت:

« سامانه معامالتی»شود و اجازه دسترسی به  پذیرش می« شركت«شخصی حقوقی است كه توسط كننده: مشاركت

 گران و بازارگردانان. شود. از قبیل كارگزاران و كارگزار/معامله ام معامالت به وی اعطاء میو انج« شركت»

مرحله پس از انجام معامله است كه طی آن مالكیت اوراق بهادار به خریدار و وجوه حاصل از معامله به  تسویه و پایاپای:

 شود. فروشنده منتقل می

 شود. به كارگزار ارایه می« گذار سرمایه»هادار است كه توسط درخواست خرید و یا فروش اوراق ب سفارش:
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 شود.   ثبت می "سامانه معامالتی"كه در  "كننده مشاركت"ارایه قیمت از طرف  گذاری: مظنه

 شود. برای خرید/فروش اوراق بهادار اعالن می "كننده مشاركت"قیمتی است كه از سوی  مظنه خرید/فروش:

، سفارش و در "های خرید/فروش مظنه"كننده معامالت كه اقداماتی از قبیل ثبت  افزار تسهیل نرم سامانه معامالتی:

 شود. نهایت انجام معامالت از طریق آن انجام می

 شخصی حقیقی یا حقوقی است كه متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار است.  گذار: سرمایه

 شامل موارد زیر است: "شركت"موضوع فعالیت : 2ماده 

 دهی و اداره شركت به منظور انجام معامالت اوراق بهادار پذیرفته شده. سازمان - 4 

 پذیرش اوراق بهادار. - 2 

 كنندگان. پذیرش مشاركت - 8 

 به منظور انجام معامالت اوراق بهادار.« كنندگان مشاركت»فراهم آوردن شرایط الزم برای دسترسی عادالنه  - 1 

همكاری و هماهنگی با سایر نهادهای مالی كه بخشی از وظایف مربوط به دادوستد اوراق بهادار یا انتشار و پردازش  - 5 

 اطالعات را به عهده دارند.

 نظارت بر حسن انجام معامالت اوراق بهادار. - 6 

 ها و معامالت اوراق بهادار.» ریگذا مظنه»ها،  «سفارش»آوری، پردازش و انتشار اطالعات مربوط به  تهیه، جمع - 3 

 شده.  نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته - 3 

 اجرای سایر امور مرتبط با موضوع فعالیت شركت مطابق قانون و مقررات. - 9 

« شركت»ای اشخاص حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقوقی هیأت مدیره و همچنین مدیر عامل  صالحیت حرفه: 3ماده 

 برسد.« سازمان»د قبل از قبول سمت به تایید بای

 میلیارد ریال است.  51حداقل سرمایه نقدی مورد نیاز برای دریافت مجوز تأسیس : 4ماده 
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ارسال كند تا سازمان  "سازمان"باید تقاضای خود را به صورت كتبی و همراه با مدارک ذیل برای  "متقاضی": 5ماده 

 هت صدور مجوز به شورا اعالم نماید:پس از تأیید مدارک، مراتب را ج

 شده تقاضا حداقل حاوی:  فرم تكمیل - 4 

نام پیشنهادی شركت، نوع شخصیت حقوقی مورد نظر موسسین برای تاسیس شركت، هویت كامل، اقامتگاه، سوابق 

 یشنهادی.موسسین و نماینده آنها، درصد مشاركت موسسین در تامین سرمایه شركت، مشخصات اعضای هیأت مدیره پ

 های تهیه شده توسط سازمان طرح تجاری شركت در قالب فرم - 2 

 گردد.  ارایه می« سازمان»بر اساس اساسنامه نمونه كه توسط « شركت»اساسنامه پیشنهادی  - 8 

 های سازمان حداقل شامل: طرح عملیاتی بازار مطابق فرم - 1 

های پذیرش اوراق بهادار، مشخصات  ، رویه«كنندگان اركتمش»های اجرایی معامالت، نحوه پذیرش و فعالیت  رویه

 افزاری. افزاری و نرم های نظارتی، مشخصات محل فعالیت، و امكانات سخت ، رویه«سامانه معامالتی»

 هرگونه اصالح و تغییر در اساسنامه باید با تأیید سازمان صورت گیرد.  تبصره:

این دستورالعمل، نسبت به  5روز پس از تكمیل مدارک مندرج در ماده  81سازمان موظف است ظرف مدت : 6ماده 

اقدام یا نسبت به عدم پذیرش درخواست اتخاذ  "شورا"به  "مجوز تأسیس"تصویب اساسنامه و ارایه درخواست صدور 

روز درخواست  81اند حداكثر ظرف مدت تو نماید. در صورت عدم پذیرش درخواست از سوی سازمان، متقاضی می تصمیم 

 ارایه نماید. "شورا"تجدید نظر خود را به 

پس از تشكیل مجمع عمومی مؤسس شركت، مؤسسان باید مدارک الزم را به سازمان ارایه نمایند تا در صورت : 7ماده 

 احراز شرایط زیر، مجوز فعالیت شركت صادر گردد.

 ت شده باشندشده توسط شورا رعای الف( شرایط تعیین

 ب( اساسنامه شركت مطابق آنچه مورد تأیید سازمان است به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد
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 این دستورالعمل 8ج( تأییدیه سازمان مبنی بر رعایت ماده 

 د( سرمایه تأدیه شده شركت در خصوص حداقل سرمایهی شركت رعایت شده باشد

 به سازمان ارائه شده باشد. نامه یا سند مالكیت محل شركت هـ( اجاره

صورت مستقیم یا غیرمستقیم(  درصد از سهام شركت توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی )به 41تملک بیش از : 8ماده 

 پس از تأسیس باید به تأیید سازمان برسد.

در غیر این ، فعالیت خود را آغاز نماید. "مجوز تأسیس"ماه پس از دریافت  9مكلف است حداكثر  "متقاضی": 9ماده 

 صورت، مجوز وی از درجه اعتبار ساقط است.

های  حضوری و چه با بررسی سوابق و مطالعه فعالیت  كه گزارش بازرسان سازمان چه در مراجعه در صورتی: 11ماده 

رد شركت حاكی از تخلف یا وجود زمینه بروز تخلف باشد، سازمان اقدامات نظارتی زیر را به تناسب تخلف ارتكابی به مو

 گذارد:  اجرا می

  ابالغ موارد تخلف، انجام بازرسی موردی، مذاكره با مسئوالن شركت، اخذ توضیحات الزم و اجرای فوری اقدامات

 اصالحی برای رفع موارد تخلف

 الزام مدیران شركت به رفع تخلفات انجام شده و بازگشت به شرایط عادی 

 مختلف فعالیت شركتهای  ها در زمینه اعمال برخی محدودیت 

 تذكر كتبی به مدیران شركت حاوی ذكر تخلفات احرازی و دستور رفع موارد تخلف ظرف مدت معین 

 درخواست از سهامداران برای بركناری و تعویض مدیران 

 های شركت یا لغو مجوز فعالیت تعلیق تمام یابخشی ازفعالیت 

  .پیشنهاد تعلیق یا لغو مجوز شركت به شورا 
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های خود را ظرف مهلتی  در صورت لغو مجوز شركت توسط شورا، شركت باید تمامی فعالیت :1بصرهت

 كند در زمینه بازار خارج از بورس متوقف نماید. كه شورا تعیین می

پذیر  رفع تعلیق درصورت رفع موارد تخلفاتی با تأیید سازمان و پس از تصویب شورا امكان: 2تبصره

 خواهد بود.

فعالیت  "سازمان»تواند بدون كسب موافقت  پیش از ایفاء كلیه تعهدات خود نمی« شركت»: 3تبصره

و  "شركت"طبق مقررات به تخلفات  "سازمان"صورت، هیأت مدیره  خود را متوقف نماید. در غیراین

 نماید.  مدیران آن رسیدگی می

 4831بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  قانون بازار اوراق 1  ماده 5این دستورالعمل در اجرای بند : 11ماده 

  عالی بورس رسید. به تصویب شورای 42/6/4836تبصره در تاریخ  1ماده و  44در 

 

 

39 

 دستورالعمل اجرایی

 «دهی دارندگان اطالعات نهانی نحوه گزارش» 

 مدیره سازمان بورس هیئت 9/41/36مصوب 
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قانون بازار اوراق بهادار در  16ماده  2دارندگان اطالعات نهانی، در اجرای تبصره دهی  دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش

 توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید. 44/41/36جلسه مورخ 

 اصطالحات بكار رفته در این دستورالعمل عبارتند از:: 1ماده 

قانون بازار اوراق بهادار كه  16ماده  4اشخاص موضوع تبصره  : عبارت است از هر یک از"دهنده شخص گزارش"الف( 

 باشد. دهی می همان ماده مكلف به گزارش 2براساس تبصره 

به منظور اعالم مشخصات خود به عنوان دارنده اطالعات  "دهنده شخص گزارش"(: فرمی است كه 4ب( فرم شماره )

 كند. بورس اوراق بهادار تهران ارسال مینهانی تكمیل و به سازمان بورس و اوراق بهادار و 

مكلف به تكمیل آن پس از انجام معامله، هرگونه تغییر در  "دهنده شخص گزارش"(: فرمی است كه 2ج( فرم شماره )

 باشد. مالكیت اوراق بهادار و یا تغییر رابطه وی با ناشر اوراق بهادار می

ل و ارائه آن به سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت بورس (: فرمی است كه شركت مكلف به تكمی8د( فرم شماره )

 باشد. اوراق بهادار تهران می

شوند  كه نسبت به ناشر پذیرفته شده در بورس دارنده اطالعات نهانی محسوب می "دهنده اشخاص گزارش": 2ماده 

 عبارتند از:

 معاونان آنانالف( مدیران شركت شامل اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیرعامل و 

 ب( بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكالی شركت

ج( سهامدارانی كه به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تكفل خود، بیش از ده درصد سهام شركت را در اختیار دارند یا 

 نمایندگان آنان

ای مادر )هلدینگ( كه مالک حداقل ده ه ربط یا نمایندگان شركت د( مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ذی

 پذیر باشند درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیئت مدیره شركت سرمایه
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هـ( سایر اشخاصی كه با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطالعات نهانی دسترسی دارند. سازمان بورس و 

 سب مورد تعیین نماید.تواند اشخاص مشمول این بند را ح اوراق بهادار می

دهی  اشخاص حقیقی موضوع بندهای این ماده، طبق این دستورالعمل مكلف به گزارشتبصره: 

 باشند. می

مكلف است، اطالعات مورد نظر از جمله اطالعات معامالت اوراق بهادار به شرح  "دهنده شخص گزارش" (3ماده 

های مقرر در این ماده به اطالع سازمان بورس و اوراق بهادار و  این دستورالعمل را ظرف مهلت "2و  4های شماره  فرم"

 شركت بورس اوراق بهادار تهران برساند:

 روز پس از اینكه به عنوان دارنده اطالعات نهانی شناخته شود. 45حداكثر  "4فرم شماره "الف( تكمیل و ارائه 

 روز پس از: 45حداكثر  "2فرم شماره "ب( تكمیل و ارائه 

 معامله انجام 

 تغییر در مالكیت اوراق بهادار 

  با ناشر. "دهنده شخص گزارش"تغییر رابطه 

فرم "شوند موظف است  مرتبط با ناشران اوراق بهاداری كه در بورس پذیرفته می "دهنده شخص گزارش": 4ماده 

 را پس از پذیرش در بورس و قبل از عرضه اولیه اوراق، تكمیل و ارائه نماید. "4شماره 

ای تغییر یابد كه دیگر نسبت به ناشر دارنده اطالعات  در صورتیكه رابطه شخص گزارش دهنده با ناشر به گونه: 5ماده 

به سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار  2نهانی محسوب نشود موظف است مراتب را طبق فرم شماره 

 تهران اعالم كند.

به سازمان بورس و اوراق بهادار  "8فرم شماره "را مطابق  "دهنده خاص گزارشاش"شركت مكلف است فهرست: 6ماده 

 و شركت بورس اوراق بهادار تهران گزارش دهد. هرگونه تغییر در فهرست مزبور باید ظرف یک هفته اطالع داده شود.
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مربوطه را  است كه ذیل فرمهای "ای دهنده شخص گزارش"مسئولیت صحت اطالعات گزارش شده برعهده : 7ماده 

 نماید. امضا می

در صورت تكمیل فرم به صورت الكترونیكی، استفاده از عالیم شناسایی منحصر به فرد  تبصره:

از قبیل شناسه كاربری و رمز عبور و امضای  "دهنده شخص گزارش"تخصیص داده شده به 

بوده و قابلیت استناد  االجرا شدن این دستورالعمل الكترونیكی در حكم امضای نامبرده از تاریخ الزم

 قانونی خواهد داشت.

شورای بورس( و  25/3/4833نامه اجرایی انتشار اخبار معامالت براساس اطالعات درونی )مصوب جلسه  آئین: 8ماده 

 گردد. سایر مقررات مغایر این دستورالعمل لغو می

 باشد. االجرا می الزم 4833ای سال تبصره به تصویب رسیده و از ابتد 2ماده و  9این دستورالعمل در : 9ماده 
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 مصوبه درخصوص

 المللی بازار سرمایه  های بین فعالیت 

 عالی بورس شورای 3/3/36مصوب 

 

 

 المللی بازار سرمایه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:  های بین درخصوص فعالیت
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یا نمایندگی، خرید درصدی سهام از الف( مقرر گردید درخصوص امكان تأسیس نهاد مالی خارجی از طریق افتتاح شعبه 

های حقوقی الزم از سوی سازمان  نهادهای مالی ایرانی و تأسیس نهاد مالی جدید با سهامدار خارجی در ایران بررسی

 گیری شود.  عمل آید تا در جلسه بعدی شورا نسبت به موضوع تصمیم به

شعبه یا نمایندگی در كشور خارجی، مجاز و بالمانع تشخیص  ب( فعالیت كارگزاران ایرانی در خارج از ایران از طریق ایجاد

و مقرر گردید كارگزاران متقاضی تأسیس شعبه یا نمایندگی درخارج از كشور پس از كسب موافقت بورس براساس 

 مقررات درخصوص افتتاح شعبه یا نمایندگی اقدام نمایند. 

های خارجی و چه به  ای خارجی چه به قصد عرضه درصدی از سهام خود در بورسه های ایرانی متقاضی پذیرش در بورس ج( مقرر گردید شركت

منظور انتشار گواهی سپرده فراملی، به محض كسب موافقت كشور میزبان )مقصد( برای ارائه  قصد معامله همزمان سهم در دو بورس، و چه به

 راق بهادار خود را تسلیم شورا نموده و مجوز مربوطه را اخذ نمایند.مدارک موردنظر، قبل از هر اقدامی بایستی درخواست اعطای مجوز عرضه او
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 دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تأسیس بورس ها، 

 كانون ها، نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار

 مدیره سازمان بورس هیئت 81/3/35مصوب 
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و به منظور تعیین نحوه دریافت مجوز ثبت  4831مصوب آذرماه  در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران

بورسها، كانونها و نهادهای مالی موضوع همان قانون و ارائه آنها به مرجع ثبت شركتها این دستورالعمل در 

 به تصویب رسید. 81/3/4835وهشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ  بیست

ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری  ها، بازارهای خارج از بورس، كانون س بورستأسی :1ماده 

گری، بازارگردانی و سبدگردانی  های كارگزاری، كارگزاری/ معامله از جمله شركت 4831اسالمی ایران مصوب آذرماه 

های  گذاری، شركت های سرمایه ندی، صندوقب گذاری، مؤسسات رتبه های مشاوره سرمایه اوراق بهادار، شركت

های  های بازنشستگی و شركت های تأمین سرمایه، صندوق های پردازش اطالعات مالی، شركت گذاری، شركت سرمایه

گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و هرگونه شخصیت حقوقی تحت هر عنوان كه براساس مقررات مصوب  سپرده

شوند، منوط به دریافت مجوز و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق  عنوان نهاد مالی شناخته می ادار بهاركان بازار اوراق به

ای به مرجع  باشد. موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت هریک از اشخاص حقوقی مذكور طی تأییدیه بهادار می

ها جهت  مداركی خواهد بود كه مرجع ثبت شركت ها اعالم خواهد گردید. بدیهی است تأییدیه مذكور یكی از ثبت شركت

 ها از متقاضی دریافت خواهد نمود.  ثبت و تأسیس هریک از آن

بندی،  هر شخص حقوقی برای درج هر یک از امور مرتبط با اوراق بهادار از جمله معامله، بازارگردانی، رتبه :2ماده 

بهادار، تحلیل اطالعات، دریافت دستورهای خرید و فروش، مشاوره، ارزشیابی، تصفیه و پایاپای معامالت اوراق 

های خرید و فروش و  آوری، پردازش و انتشار عمومی اطالعات مربوط به سفارش گری در خرید و فروش، جمع واسطه

، گذاری و توثیق نویسی و فروش، سپرده معامالت اوراق بهادار، فراهم آوردن تسهیالت الزم برای معامالت، تعهد پذیره

ای مرتبط و انجام تبلیغات،  های حرفه تنظیم روابط بین اشخاصی كه در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند، صدور گواهینامه

ها جهت  در موضوعات اساسنامه خود باید مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار را دریافت داشته و به مرجع ثبت شركت

 ثبت اساسنامه خود ارائه دهد. 
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ها در قالب مؤسسه غیر دولتی،  ( قانون بازار اوراق بهادار، ثبت و تأسیس كانون4( ماده )5عنایت به بند ) با :3ماده 

غیرتجاری و غیرانتفاعی، طبق دستورالعمل مربوط و پس از ارائه تأیید نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به مرجع ثبت 

 شركتها صورت خواهد گرفت.

تأسیس و ثبت هر شخص حقوقی با هر عنوان از قبیل انجمن، مركز، گروه، مجمع، خانه،  تبصره:

تنظیم روابط بین اشخاص فعال در بازار اوراق بهادار باشد،   مؤسسه و نظایر آن كه موضوع فعالیت آن

 مشمول حكم همین ماده خواهند بود. 

مل و اعضای هیئت مدیره، درخصوص اشخاص موضوع ماده ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه، سرمایه، مدیرعا :4ماده 

 پذیر خواهد بود. یک در مرجع ثبت شركتها پس از ارائه تأئیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار امكان

عالوه بر موارد مذكور در این ماده، مواردی كه در اساسنامه اشخاص موضوع ماده یک و ماده  تبصره:

ها منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار شده است نیز مشمول دو ثبت آنها در مرجع ثبت شركت

 حكم این ماده خواهد بود. 

تبدیل هر یک از اشخاص حقوقی موجود به نهادهای موضوع ماده یک یا درج موضوعات فعالیت مذكور در ماده  :5ماده 

ی مذكور در ماده یک به یكدیگر یا ادغام در موضوعات فعالیت آنها و همچنین تغییر و تبدیل هر یک از اشخاص حقوق 2

آنها، منوط به موافقت سازمان است. ثبت تغییرات یاد شده در مرجع ثبت شركتها پس از اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق 

 بهادار امكان پذیر است.

ات مربوط به هر لغو و تعلیق مجوز فعالیت هر یک از اشخاص موضوع مواد یک و دو حسب مورد با رعایت مقرر :6ماده 

در دوره تعلیق مجوز،  1یک از آنها و براساس اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. رعایت مقررات ماده 

 ضروری است.
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در صورت انحالل هر یک از اشخاص موضوع مواد یک و دو، پس از رعایت كلیه قوانین و مقررات مربوطه و  :7ماده 

 ، ثبت خاتمه تصفیه منوط به ارائه مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار است.انجام مراحل انحالل و تصفیه

 انحالل اجباری مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. تبصره:
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 دستورالعمل تأئید صالحیت

 ها و بازارهای خارج از بورس ای مدیران بورس حرفه 

 مدیره سازمان بورس هیئت 81/3/33مصوب 

 

 

هیئت محترم وزیران در خصوص تشكیالت سازمان بورس و اوراق  3/9/4835مصوبه مورخ  3ماده در اجرای مقدمه: 

ها و بازارهای خارج از بورس،  ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بورس بهادار و به منظور تأئید صالحیت حرفه

ن شده و به تصویب هیأت مدیره ها و بازارهای خارج از بورس تدوی ای مدیران بورس دستورالعمل تأئید صالحیت حرفه

 سبا رسیده است. 

و آیین نامه اجرایی آن  4831قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذرماه 4های تعریف شده در ماده  اصطالحات و واژه :1ماده

 شوند: های دیگری نیز به شرح زیر تعریف می روند. واژه به همان معانی در این دستورالعمل به كار می
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 باشد.  می 4831قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  2منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده سبا:  - 1 

 مجلس شورای اسالمی است. 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرماه  منظورقبا:  - 2 

صالح بازار اوراق  ها و مصوباتی است كه توسط اركان ذی نامه ها، بخش ها، دستورالعمل نامه كلیه آئینمقررات:  - 3 

 های خودانتظام در چارچوب صالحیت آنها، به تصویب رسیده و جهت اجرا ابالغ شده است. بهادار یا تشكل

 شود. تشكیل می 2ها است كه مطابق ماده  منظور كمیته تأئید صالحیتكمیته:  - 4 

شخصی است كه تقاضای تأئید صالحیت عضو پیشنهادی هیأت مدیره یا مدیرعامل پیشنهادی یک  متقاضی: - 5 

 تواند یكی از اشخاص زیر باشد:  نماید و حسب مورد می می سبایا بازار خارج از بورس را از   بورس

 خود ها یا بازارهای خارج از بورس در مورد نماینده حقیقی الف( شخص حقوقی عضو هیأت مدیره بورس

 ها یا بازارهای خارج از بورس در خصوص مدیرعامل منتخب خود ب( هیأت مدیره بورس

 ها یا بازارهای خارج از بورس باشد. كه خود، داوطلب عضویت در هیأت مدیره بورس ج( شخص حقیقی در صورتی

یا بازار   شخصی حقیقی است كه جهت عضویت در هیأت مدیره یا قبول سمت مدیریت عاملی یک بورس داوطلب: - 1 

 معرفی شده است.  سباها به  خارج از بورس اعالم آمادگی نموده است و یا توسط متقاضی برای انتصاب به این سمت

ای داوطلب در چارچوب این  های حرفه به منظور بررسی مدارک و اطالعات مربوط به داوطلب و تأئید صالحیت: 2ماده

گردد.  تشكیل می سباها متشكل از سه عضو به انتخاب هیأت مدیره  ای به نام كمیته تأئید صالحیت دستورالعمل، كمیته

 شود.  ها و ناشران انتخاب می دبیر این كمیته توسط معاونت نظارت بر بورس

یابد. اداره این جلسات به عهده رئیس كمیته است كه توسط  یجلسات كمیته با حضور اكثریت اعضاء رسمیت م :3ماده

گیری در كمیته به غیر از آنچه در سایر مواد این دستورالعمل مشخص شده  شود. تصمیم كمیته از بین اعضا انتخاب می

 پذیرد.  است، با موافقت اكثریت اعضاء صورت می
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امل تاریخ تشكیل، موضوعات و تصمیمات تنظیم كرده و به ای ش جلسه دبیر كمیته برای هر جلسه كمیته، صورت :4ماده

رساند و یک نسخه از آن را به همراه سایر مدارک مربوط به همان جلسه، نزد خود بایگانی  امضای اعضای كمیته می

 كند.  می

( تنظیم 5ای داوطلب در جلسه كمیته، مطابق فرم پیوست شماره) نتایج بررسی صالحیت حرفه تبصره:

 شود.  جلسه كمیته می صورت و ضمیمه

( این دستورالعمل را تكمیل و به همراه سایر مدارک و اطالعات الزم، برای 6متقاضی باید فرم پیوست شماره) :5ماده

ها، مدارک یا اطالعات، موضوع را حداكثر  دبیر كمیته ارسال دارد. دبیر كمیته موظف است در صورت ناقص بودن فرم

روز تشكیل  41اطالع دهد و پس از تكمیل مدارک، جلسه كمیته را با دعوت از اعضاء، ظرف ظرف یک هفته به متقاضی 

 دهد. 

 اصالح گردد. تواند به تصویب كمیته  ( می6فرم پیوست شماره) تبصره:

این دستورالعمل داوطلب عضویت در  4ماده  5ای هر یک از داوطلبان كه طبق قسمت ج بند  صالحیت حرفه :6ماده

شود، مطابق  باشند، باید قبل از برگزاری مجامعی كه به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره برگزار می ه میهیئت مدیر

ها یا بازارهای خارج از بورس  این دستورالعمل به تأئید برسد.كاندید شدن اشخاص حقیقی در انتخابات هیئت مدیره بورس

 باشد منوط به تایید صالحیت قبلی این اشخاص می

ای داوطلبان از طریق بررسی سوابق تجربی، سوابق تحصیلی، صالحیت علمی و صالحیت  صالحیت حرفه :7ماده 

های سوابق تجربی،  ای داوطلب در زمینه شود. حداقل امتیاز الزم برای تأئید صالحیت حرفه عمومی داوطلب تعیین می

بررسی  41ومی داوطلب مطابق ماده ( آمده است و صالحیت عم1سوابق تحصیلی و صالحیت علمی در پیوست شماره )

 شود. می



 

252 
 

تواند  ای داوطلب قبالً به تأئید كمیته رسیده باشد، كمیته می كه صالحیت حرفه در صورتی تبصره:

 ای وی را مجدداً تأئید كند.  ، صالحیت حرفه41صرفاً با بررسی صالحیت عمومی داوطلب مطابق ماده 

( این دستورالعمل محاسبه 2( و )4های شماره) امتیازات سوابق تجربی و تحصیلی داوطلب براساس پیوست :8ماده

شوند. دبیر كمیته موظف است قبل از تشكیل جلسه كمیته، امتیازات مربوط به سوابق تجربی و تحصیلی هر داوطلب  می

رونوشتی از مدارک كه توسط وی با اصل برابر  ، محاسبه كرده و نتایج و5را براساس مدارک و اطالعات موضوع ماده 

 شده است را در اختیار اعضا قرار دهد. نتایج این محاسبات باید در جلسه كمیته به تصویب برسد. 

ای استفاده نماید یا با داوطلب مصاحبه  های حرفه تواند از آزمون برای ارزیابی صالحیت علمی داوطلب، كمیته می :9ماده

( 8های مورد ارزیابی در مصاحبه مذكور در این ماده، مطابق پیوست شماره) ز این دو روش را برگزیند. حوزهكند یا تركیبی ا

 است. 

كه  دبیر كمیته باید مدارک مربوط به صالحیت عمومی داوطلب را در جلسه كمیته طرح نماید. در صورتی :11ماده

های خودانتظام محكومیت قطعی یا سوءسابقه داشته باشد،  یا تشكل سباها،  داوطلب در مراجع ذیصالح از جمله دادگاه

 گیری كند. كمیته باید موضوع را بررسی و نسبت به رد یا تأئید صالحیت عمومی داوطلب تصمیم

اطالعاتی كه به موجب این دستورالعمل و به منظور اجرای وظایف، در اختیار اعضای كمیته، دبیر كمیته یا هر  :11ماده

، یا مقررات، سباگیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد تعیین شده توسط هیأت مدیره  قرار می سبایک از كاركنان 

 نباید اظهار گردد. 

تواند تأئید صالحیت داوطلب را مشروط به احراز شرایطی نماید یا ضمن تأئید موقت صالحیت  كمیته می :21ماده

كه داوطلب براساس این دستورالعمل  ر بگیرد. همچنین در صورتیداوطلب، فرصتی را برای احراز شرایط خاصی در نظ

تواند به منظور جلوگیری از توقف تأسیس یا ادامه  شرایط الزم را برای تصدی سمت پیشنهادی نداشته باشد، كمیته می
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انع اعالم ها یا بازارهای خارج از بورس، تصدی سمت مورد درخواست توسط داوطلب را به طور موقت بالم فعالیت بورس

 كند و مهلتی را برای متقاضی جهت معرفی فرد جایگزین در نظر بگیرد. 

این دستورالعمل تقاضای تأیید صالحیت وی، در 45ای داوطلب یا به موجب ماده  كه صالحیت حرفه در صورتی :31ماده

 خواهد بود.ای داوطلب مذكور منوط به گذشت حداقل شش ماه  كمیته رد شود، بررسی مجدد صالحیت حرفه

ای اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل یک بورس یا بازار خارج از بورس توسط  كه صالحیت حرفه در صورتی :41ماده

ای اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بورس یا بازار خارج  كه مدت اعتبار تأئید صالحیت حرفه كمیته رد شده یا در صورتی

روز اشخاص مورد نظر خود را برای ترمیم هیأت مدیره  41اید ظرف حداكثر از بورس مذكور منقضی شده باشد، متقاضی ب

معرفی نماید. در صورت عدم اقدام متقاضی طی مهلت مقرر عضو هیئت مدیره مربوطه حق شركت در جلسات هیئت 

 مدیره را نخواهد داشت.

صاحبه با داوطلب ضروری باشد، ای، انجام م كه طبق این دستورالعمل برای تأئید صالحیت حرفه در صورتی :51ماده

دبیركمیته حداقل یک روز قبل از انجام مصاحبه، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه را از طریق ارسال دعوتنامه مصاحبه 

كه به تشخیص كمیته، داوطلب بدون عذرموجه، دوبار از حضور در  نماید. در صورتی به متقاضی یا داوطلب اعالم می

 كند، كمیته تقاضای تأئید صالحیت را رد خواهد كرد.  جلسه مصاحبه امتناع

ای مطابق این دستورالعمل، سمت عضو هیأت  كه هر شخص حقیقی قبل از تأئید صالحیت حرفه در صورتی :61ماده

ا را نقض نماید و ی41بپذیرد یا مفاد ماده  سبامدیره یا مدیر عاملی را در یک بورس یا بازار خارج از بورس ثبت شده نزد 

تخلفات فوق به دلیل عدم انجام وظیفه توسط هیأت مدیره صورت پذیرد، موضوع از طرف دبیر كمیته جهت رسیدگی به 

تواند مدیر یا مدیران مربوطه را به یكی از  شود. مرجع رسیدگی كننده در صورت احراز تخلف، می مراجع مربوطه ارجاع می

 موارد زیر محكوم نماید: 

 درج در پرونده اخطار كتبی بدون - 4 
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 اخطار كتبی با درج در پرونده - 2 

های تحت نظارت از انتصاب اشخاص متخلف به سمت عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل  ممنوعیت نهادها وتشكل - 8 

 برای مدت معین

این ماده  8بند   كننده، شخص متخلف را مستحق مجازات های كه مرجع رسیدگی درصورتی تبصره:

گزارش  سباتشخیص دهد، باید موضوع را به همراه نظر خود جهت تصمیم گیری به هیأت مدیره 

 نماید. 

رسید و از  سبابه تصویب هیأت مدیره  81/3/4833پیوست در تاریخ  6تبصره و  1ماده،  43این دستورالعمل در  :71ماده

ها مصوب  این دستورالعمل، دستورالعمل تأئید صالحیت مدیران بورساالجرا است. از تاریخ تصویب  تاریخ تصویب، الزم

 گردد.  هیأت مدیره سبا، ملغی می 41/3/4835
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 مقررات اجرایی 

 های جدید های بورس و یا تعریف شاخص نحوه تغییر در شاخص

 عالی بورس شورای 81/2/33مصوب 

 

 

، این مقررات به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان 3/5/36مورخ  عالی بورس و اوراق بهادار مصوبه شورای  8در اجرای بند 

 تبصره به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. 8ماده و  41در 81/2/4833بورس و اوراق بهادار در تاریخ
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 فصل اول: تعاریف

 4831ایران، مصوب آذرماه قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی  4هایی كه در ماده  اصطالحات و واژه: 1ماده 

های دیگر دارای معانی زیر  اند. واژه كار رفته اند، به همان مفاهیم در این مقررات به مجلس شورای اسالمی تعریف شده

 باشند: می

ای از اوراق بهادار را در طول زمان  شاخص: نماگری است كه روند عمومی تغییرات قیمت و یا بازده بازار یا مجموعه - 4 

 دهد. ن مینشا

گیری در مورد نحوه تغییر در  ای است كه توسط هیئت مدیره سازمان جهت تصمیم شاخص: كمیته كمیته  - 2 

 شود.  های جدید تشكیل می های بورس و یا تعریف شاخص شاخص

 

 فصل دوم: كلیات

های  حذف هریک از شاخصهای جدید یا  تواند اعمال هرگونه تغییر در شاخص، تعریف شاخص سازمان رأساً می: 2ماده 

 درحال انتشار را به شورا پیشنهاد دهد.

های جدید یا  مدیرعامل بورس موظف است در صورت نیاز به اعمال هرگونه تغییر در شاخص، تعریف شاخص: 3ماده 

های در حال انتشار، درخواست خود را كه به تصویب هیئت مدیره بورس رسیده است به همراه  حذف هر یک از شاخص

 زارش توجیهی به سازمان ارائه نماید.گ

شود و نتایج آن جهت اتخاذ تصمیم به شورا  درخواست بورس در كمیته شاخص بررسی می تبصره:

 گردد. ارائه می
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های جدید، به سازمان  گزارش توجیهی كه توسط بورس به همراه درخواست تغییرات شاخص و یا تعریف شاخص: 4ماده 

 موارد ذیل می باشد: گردد حداقل شامل ارائه می

 های فعلی و مزایای شاخص جدید یا تغییر شاخص معایب شاخص - 4 

 های مشابه بیان تجربیات سایر كشورها در صورت وجود شاخص - 2 

 ارائه مشروح نحوه تغییر یا محاسبه شاخص جدید به همراه روابط ریاضی آن - 8 

 محاسبه آزمایشی شاخص پیشنهادی برای یک دوره زمانی حداقل سه ماهه - 1 

 ها پس از تغییر روش محاسباتی تعیین مدت تداوم محاسبه شاخص قبلی به منظور حفظ قابلیت مقایسه شاخص - 5 

 رسانی به عموم در خصوص شاخص جدید، آغاز محاسبه و انتشار آن. مهلت پیشنهادی برای اطالع - 6 

در صورتیكه گزارش توجیهی همراه درخواست حذف شاخص موجود باشد، علل و زمان توقف  تبصره:

 محاسبه شاخص موجود باید ذكر گردد.

های جدید توسط شورا، بورس موظف است پس از  در صورت تصویب تغییرات پیشنهادی و یا تعریف شاخص: 5ماده 

حوه محاسبه شاخص جدید، در مهلت مقرر نسبت به انتشار آن رسانی مناسب در خصوص علل تغییرات شاخص و ن اطالع

 اقدام نماید.

 45رسانی باید از طریق سایت اینترنتی بورس و الاقل یک روزنامه كثیراالنتشار، حداقل  اطالعتبصره: 

 روز قبل از اعمال تغییرات صورت پذیرد.

باشد.  های قبلی نمی زله توقف محاسبه شاخصهای جدید به من موافقت با تغییر شاخص و یا محاسبه شاخص: 6ماده 

 های قبلی طبق مصوبه هیئت مدیره سازمان مشخص خواهد شد. زمان توقف انتشار شاخص

 

 فصل سوم: سایر موارد
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سپاری كند. در این صورت مسئولیت  ها برون تواند، عمل محاسبه و انتشار شاخص را به سایر شركت بورس می: 7ماده 

گویی در خصوص هرگونه نقص احتمالی و جبران  منتشره بر عهده بورس بوده و بورس مسئول پاسخهای  صحت داده

 های ناشی از به كارگیری آن خواهد بود. كلیه خسارات و هزینه

های جدید اقدام و  بورس مكلف است به پیشنهاد سازمان نسبت به بررسی تغییر شاخص و یا تعریف شاخص: 8ماده 

گیری نموده و  های صورت گرفته تصمیم به سازمان ارائه نماید. سازمان متعاقباً براساس نتایج بررسیها را  نتایج بررسی

 كند. نتایج را به بورس اعالم می

ای یا مستمر سازمان در خصوص صحت محاسبه  های دوره بورس مكلف است امكانات الزم را به منظور كنترل: 9ماده 

ار دهد. سازمان در صورت مشاهده هرگونه اشكال در شاخص منتشره شده، دستور و انتشار شاخص در اختیار سازمان قر

ساعت نسبت به  32كند. بورس مكلف است حداكثر ظرف  اصالح و حسب مورد توقف انتشار شاخص مذكور را صادر می

 اصالح اشكاالت و انتشار شاخص پس از تأیید سازمان اقدام نماید.

های  های خود، همكاری اند، در حدود وظایف و مسئولیت ی تحت نظارت سازمان مكلفها كلیه نهادها و تشكل: 11ماده 

 های جدید انجام دهند. الزم را جهت اجرایی شدن مصوبات سازمان و شورا در خصوص تغییر شاخص و یا تعریف شاخص

 

 

44 

 دستورالعمل اجرایی

 توقف نماد معامالتی اوراق بهادار 
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 سازمان كارگزارانمدیره  هیئت 46/3/31مصوب 

 

 

نامه معامالت سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار و با هدف تدوین ضوابط و  آیین 21و  24، 6در راستای اجرای مواد 

شده در بورس، این دستورالعمل در تاریخ  اختیارات این سازمان درخصوص توقف نماد معامالتی اوراق بهادار پذیرفته

 یره سازمان رسید.تصویب هیئت مد به 46/13/31

 گردد: شده در بورس، در شرایط زیر متوقف می بهادار پذیرفته نماد معامالتی اوراق: 1ماده 

كه  ای  مدیره شده و قبل از برگزاری جلسه هیئت های پذیرفته الف( قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام شركت

العاده درخصوص افزایش سرمایه  عمومی فوق شده توسط مجمع طی آن مقرر است درخصوص اختیارات تفویض

 الحساب و سررسید نهایی اوراق مشاركت گیری شود. همچنین قبل از سررسید پرداخت سود علی تصمیم

 است. بندی از تابلو یا تاالری گردد كه در آن فعال  تغییر طبقه مقررات، مشمول   بهادار، مطابق كه اوراق ب( درصورتی

 رسانی را رعایت نكرده باشد.  وراق بهادار، مطابق مقررات سازمان، ضوابط اطالعكه ناشر ا ج( درصورتی

بهادار  های اوراق شده یا حساب های پذیرفته های مالی شركت كه حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت د( درصورتی

 باشد. ارائه نموده « عدم اظهارنظر»یا « مردود »اظهارنظر

كاری قیمت توسط برخی از افراد  نهانی یا دست  استفاده از اطالعات كه معامالت اوراق بهادار مظنون به  هـ( در صورتی

 باشد.

باشد، سازمان  استثنای بند الف كه شركت موظف به اعالم مراتب مطابق ضوابط مربوطه می بهتبصره: 

روز پس از توقف نماد  ان همانبهادار را حداكثر تا پای در سایر موارد، اطالعیه توقف معامالت اوراق
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نماید و حسب  معامالتی، با ذكر علل توقف، زمان توقف و شرایط بازگشایی نماد، برای عموم منتشر می

 شود.  اطالع شركت رسانده می صورت كتبی به مورد به

 باشد: بهادار تحت شرایط ذیل می مدت زمان توقف و باز شدن نماد معامالتی ورقه  :2ماده 

از  كه توقف نماد معامالتی مطابق بند )الف( ماده یک باشد، مدت زمان توقف نماد، حداكثر دو روز قبل  صورتیالف( در

باشد. چنانچه شركت در مهلت مقرر نسبت به ارائه  ز آن می ا مدیره و حداكثر پنج روز پس  تشكیل جلسه مجمع یا هیئت

تواند بر اساس اطالعات مندرج در گزارش نماینده سازمان در  میاطالعات و تصمیمات جلسات فوق اقدام ننماید، دبیركل 

جلسه، از نماد معامالتی ورقه بهادار رفع توقف نماید. مدت زمان توقف نماد اوراق مشاركت، حداكثر سه روز قبل از 

 باشد. الحساب و سررسید نهایی اوراق مشاركت می سررسید پرداخت سود علی

 باشد. ساعت می 13مالتی مطابق بند )ب( ماده یک باشد، مدت زمان توقف حداكثر كه توقف نماد معا ب( درصورتی

باشد،  روز معامالتی می كه توقف نماد معامالتی مطابق بند )ج( ماده یک باشد، مدت زمان توقف حداكثر سه ج( درصورتی

 ناشر موظف است طی این مدت نسبت به ارائه اطالعات مورد نیاز اقدام نماید.

كه توقف نماد معامالتی مطابق بند )د( ماده یک باشد، این توقف تا رفع مواردی كه موجب ارائه اظهارنظر  رتید( درصو

 است، ادامه خواهد یافت. مردود یا عدم اظهارنظر گردیده

ساعت  32تا  4كه توقف نماد معامالتی مطابق بند )ه( ماده یک باشد، سازمان موظف است ظرف  ه( درصورتی

ها را حسب مورد برای عموم منتشر  الزم را انجام داده و همزمان با بازكردن نماد معامالتی، نتایج این بررسیهای  بررسی

 كند.

كه نماد معامالتی طی یک جلسه معامالتی متوقف گردد، مبنای شروع محاسبه  درصورتی :1تبصره

 روزهای توقف در این ماده، روز معامالتی بعد از توقف خواهدبود.
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سازمان موظف است هنگام بازكردن نماد معامالتی، با توجه به علت توقف در مورد ایفا یا  :2تبصره

عدم ایفای تعهدات توسط ناشر، اطالعات الزم را منتشر نماید. در صورت عدم ایفای تعهدات توسط 

ن آن عهده مدیرا گذاران، بر گیری نادرست سرمایه ناشر، مسئولیت ضرر و زیان احتمالی ناشی از تصمیم

شده  نامه انضباطی اقدام خواهد شد. ضمن اینكه براساس گزارش تخلف تهیه شركت بوده و مطابق آیین

 گیری در خصوص تغییر تابلو انجام خواهد شد. تصمیم

 باشد. بنا به تشخیص دبیركل سازمان، مدت توقف نماد معامالتی ورقه بهادار قابل تمدید می :3تبصره

درصد حداكثر نوسان  91در یک جلسه معامالتی نسبت به روز قبل، بیش از  "كل قیمت شاخص"كه  درصورتی: 3ماده 

بینی شود این نوسانات در روزهای آتی نیز بوقوع  شده برای كلیه نمادهای معامالتی تغییر نماید و پیش مجاز تعریف

صورت، زمان  ا صادر كند. در اینمدیره سازمان، دستور توقف كل معامالت ر تواند با تصویب هیئت بپیوندد، دبیركل می

 اطالع عموم خواهد رسید. توقف كل معامالت توسط دبیركل كه بیش از پنج روز نخواهد بود، به

نامه انضباطی و دستورالعمل بازار غیررسمی، الزم االجرا خواهد  این دستورالعمل پس از تصویب اصالحات آیین: 4ماده 

 بود.

 

 

 

45 

 مصوبه در خصوص میزان وثایق شركت های بورس اوراق بهادار, 
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 كاالی ایران و سپرده گذاری مركزی و همچنین اعضای

 هیئت مدیره و مدیران عامل آنها نزد سازمان بورس 

 مدیره سازمان بورس هیئت 49/44/33مصوب 

 

 

 بازارها مطرح و مقرر گردیدها و  رئیس اداره امور بورس 19/44/33مورخ  61314/424نامه شماره  - 4

گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  های بورس اوراق بهادار تهران، بورس كاالی ایران و سپرده الف( شركت

روز پس از تصویب  45ای، به میزان مانده اندوخته احتیاطی خود حداكثر تا  موظفند به منظور رعایت تكالیف اساسنامه

نامه بانكی و یا گواهی سپرده بانكی به عنوان وثیقه نزد  وجه نقد، اوراق مشاركت، ضمانت های مالی سالیانه، صورت

 سازمان تودیع نمایند.

گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه  ب( اعضای هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، بورس كاالی ایران و سپرده

میزانی كه در زمان تشكیل مجمع عمومی كه به موجب آن  وجوه موظفند حسب مورد سهام خود در این شركتها را به

 اند، نزد سازمان وثیقه بگذارند. انتخاب گردیده

گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظفند  ج( مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، بورس كاالی ایران و سپرده

نماید، وجه نقد، اوراق  )ششصد( میلیون ریال معین می 611ها حداكثر تا سقف  به میزانی كه هیئت مدیره این شركت

 روز پس از انتصاب نزد سازمان وثیقه بگذارند. 45نامه بانكی و یا گواهی سپرده بانكی ظرف  مشاركت، ضمانت
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46 

 

 دستورالعمل

 پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران

 مدیره سازمان بورس هیئت 4/41/36مصوب 

 

 

مجلس شورای  4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  81دستورالعمل، در اجرای ماده این 

هیئت محترم وزیران، توسط بورس اوراق بهادار تهران  8/1/4836نامه اجرایی آن مصوب  آیین 46اسالمی و ماده 

وست، به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پی 5تبصره و  21ماده،  64، در 4/41/36پیشنهاد و در تاریخ 

 باشد. االجرا می رسید. این دستورالعمل یک ماه پس از تصویب الزم

 

 فصل اول: كلیات

 بخش اول: تعاریف

 شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامه بورس با همان تعاریف در این های تعریف اصطالحات و واژه: 1ماده 

 شوند: اند. سایر اصطالحات به شرح زیر تعریف می كار رفته دستورالعمل به

تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در این دستورالعمل جهت فراهم شدن امكان  پذیرش: - 1 

 معامله این اوراق در بورس، 
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 كند شخص حقوقی است كه تقاضای پذیرش را به بورس ارائه می متقاضی: - 2 

سندی رسمی است كه به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل معامله، معامالت  های بورس: فهرست نرخ - 3 

 رسد،  انجام شده اوراق بهادار و قیمت آنها به تفكیک بازارهای اول و دوم، توسط بورس تنظیم و به اطالع عموم می

های بورس ناشی از نقض مفاد این  توقف موقت معامالت اوراق بهادار درج شده در فهرست نرخ تعلیق پذیرش: - 4 

 دستورالعمل

 های بورس حذف قطعی اوراق بهادار پذیرفته شده از فهرست نرخلغو پذیرش:  - 5 

 گردد این دستورالعمل تشكیل می 2هیئتی است كه به شرح ماده هیئت پذیرش:  - 6 

شخصی است كه به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در مشاور پذیرش:  - 7 

 دهد.  فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می

های بورس،  جموعه اطالعاتی است كه بورس ملزم است در زمان درج نام اوراق بهادار در فهرست نرخامیدنامه: م - 8 

 رسد.  اطالع عموم در سایت رسمی خود منتشر نماید. فرم نمونه این گزارش به تصویب هیئت مدیره بورس می جهت

 

 بخش دوم: هیئت پذیرش

 هیئت پذیرش دارای پنج عضو و یک دبیر به شرح زیر است:: 2ماده 

 رئیس هیئت مدیره سازمان یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان به نمایندگی وی- 4

 رئیس هیئت مدیره بورس یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره بورس به نمایندگی وی- 2

یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به پیشنهاد هیئت مدیره كانون كارگزاران بورس و - 8

 اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیره سازمان

 نا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره سازمانیک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آش- 1
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 یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره بورس- 5

 مدیرعامل بورس، به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأی یا یكی از مدیران بورس به نمایندگی وی.- 6

 نماینده وی، رئیس هیئت پذیرش خواهد بود.مدیره سازمان یا  رئیس هیئت :1تبصره

باشد. انتخاب این  سال می 2این ماده در هر دوره  5تا  8: مدت عضویت اشخاص بندهای 2تبصره

  دوره متوالی بالمانع است. 8اشخاص تا حداكثر 

این ماده، پیش از پایان دوره تصدی به تشخیص مقام  5و  1: اشخاص موضوع بندهای 3تبصره

این ماده پیش از پایان دوره تصدی، بنا به تشخیص مقام  8نده و شخص موضوع بند انتخاب كن

 این ماده قابل تغییر خواهند بود. 8پیشنهاد كننده یا سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در بند 

های  تواند در صورت لزوم از سایر كارشناسان و همچنین نمایندگان شركت : هیئت پذیرش می4تبصره

 ذیرش برای حضور در جلسات دعوت كند. این اشخاص حق رأی نخواهند داشت.متقاضی پ

جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، كه رئیس سازمان یا نماینده وی یكی از آنهاست، رسمیت : 3ماده 

باشد، معتبر  یابد. تصمیمات هیئت با رأی موافق حداقل سه نفر، كه یكی از آنها باید رئیس سازمان یا نماینده وی می

 خواهد بود.

 

 فصل دوم: شرایط پذیرش اوراق بهادار

 بخش اول: بازارها

باشد. بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشكیل  بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم می: 4ماده 

پذیرد. متقاضی در  ر بازار دوم صورت میاست. پذیرش سهام عادی در بورس، صرفاً در یكی از تابلوهای بازار اول یا د شده
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صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادی، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، 

 بایستی تقاضای پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم را به بورس ارائه نماید. 

 

 عادیبخش دوم: پذیرش سهام 

 شرایط عمومی -الف

 سهام عادی برای پذیرش در هر یک از بازارها، باید دارای شرایط زیر باشد:: 5ماده 

 نزد سازمان ثبت شده باشد.- 4

باشد.  عدم ثبت سهام عادی نزد سازمان، مانع از قبول درخواست پذیرش آن توسط بورس نمی تبصره:

 پذیر نخواهدبود. آن نزد سازمان امكانهای بورس قبل از ثبت  لیكن درج در فهرست نرخ

 وانتقال آن یا اعمال حق رأی توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد. . محدودیت قانونی مؤثر برای نقل2

 . با نام و دارای حق رأی باشد.8

 . تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد.1

 

 شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول -ب

 متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول، باید دارای شرایط زیر باشد:: 6ماده 

 سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از دویست میلیارد ریال كمتر نباشد. -4

 داران در نظر گرفته نشده باشد. تمام سرمایه آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهام -2

هایی كه بخشی از سهام آنها دارای شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت  سهام شركت تبصره:

 پذیرش، با رعایت مقررات مربوطه قابل پذیرش خواهد بود. 
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 شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشد. درصد از سهام ثبت 21حداقل  -8

درصد كل سهام شركت باشد،  5صورتی كه مجموعاً بیشتر یا مساوی  هر یک از موارد زیر درتبصره: 

 گردد: جزء سهام شناور تلقی نمی

 داران  داری شده توسط هر یک از سهام سهام نگه -الف

 داران خانوادگی )اقوام نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم( سهام متعلق به سهام -ب

 مالكیت مستقیم یا غیرمستقیمگروه با  سهام متعلق به اشخاص حقوقی هم -ج

حداقل باید سه سال سابقه فعالیت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نكرده باشد.  -1

 همچنین از مدت مأموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن، حداقل شش ماه سپری شده باشد.

تقاضیانی را كه در اثر ادغام یا تغییر ساختار تواند سوابق قبلی فعالیت م هیئت پذیرش میتبصره: 

كه منطبق با فعالیت فعلی آنها باشد به عنوان سابقه فعالیت بپذیرد. در  اند، مشروط بر آن شده تشكیل 

 باشد.  سال سابقه فعالیت با ساختار فعلی هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یک

ه حداقل دو دوره آن سال مالی كامل باشد، سودآور بوده و همچنین در سه دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش ك - 5

 انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شركت در صنعت مربوط وجود داشته باشد. چشم

 زیان انباشته نداشته باشد. -6

 81حداقل ها،  های مالی ساالنه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارایی براساس آخرین صورت -3

این دستورالعمل هستند، نسبت یادشده بر مبنای ضوابط ناظر بر  3درصد باشد. در مورد متقاضیانی كه مشمول ماده 

 شود. متقاضی، تعیین می

شده توسط  اساسنامه متقاضی باید منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان و الزامات و شرایط تعیین -3

 صالح، تدوین شده باشد. ذی سازمان و سایر مراجع
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سود عملیاتی شركت در دو دوره مالی منتهی به پذیرش از كیفیت باالیی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه  -9

 ها مثبت باشد.  های عملیاتی آن طی این دوره نقد ناشی از فعالیت

پذیرش، عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود های مالی دو دوره مالی منتهی به  گزارش حسابرس در مورد صورت -41

ها،  نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط ناشی از عدم انجام تعدیالت قابل توجه در درآمدها، هزینه

 ها و تعهدات متقاضی نباشد. سود، زیان، بدهی

 وجود نداشته باشد. های مالی، دعاوی حقوقی له یا علیه شركت، دارای اثر با اهمیت بر صورت -44

به تأیید حسابرس، از سیستم اطالعات حسابداری )از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده( مطلوب و  -42

متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در بورس )از جمله توانایی تهیه و افشای اطالعات مالی به موقع و قابل اتكاء( 

 برخوردار باشد.

مدیره و مدیرعامل مدیران متقاضی دارای سابقه محكومیت قطعی كیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق  ضای هیئتاع: 7ماده 

 ای نباشند. قوانین و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه

موظف چنانچه تأسیس و فعالیت متقاضی مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد، متقاضی : 8ماده 

 است عالوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل، موارد یادشده را نیز رعایت نماید.

درصد سهام متعلق به سهامداران عمده، قبل از  51هرگونه انتقال، به استثنای انتقاالت قهری، نسبت به بیش از : 9ماده 

 اهد بود. پایان سال دوم پذیرش منوط به اظهارنظر كتبی بورس و موافقت هیئت پذیرش خو

 

 شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول -ج

متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در : 11ماده 

 تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:
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 صد میلیارد ریال كمتر نباشد. از یکسهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن  -4

 نفر نباشد. 351درصد سرمایه ثبت شده و  45درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب كمتر از  - 2

 21ها، حداقل  های مالی ساالنه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارایی بر اساس آخرین صورت - 8

 درصد باشد.

انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شركت در  دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشمدر دو  - 1

 صنعت مربوط وجود داشته باشد.

 

 شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار دوم -د

در تابلوی اصلی بازار متقاضی پذیرش سهام عادی در بازار دوم به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش : 11ماده 

 اول و مفاد این دستورالعمل است:

 سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از سی میلیارد ریال كمتر نباشد. -4

 نفر نباشد. 251درصد سرمایه ثبت شده و  41درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب كمتر از  - 2

 45ها، حداقل  ه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به كل داراییهای مالی ساالن بر اساس آخرین صورت - 8

 درصد باشد.

انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شركت  در یک دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم - 1

 در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

 حداقل دارای یک بازارگردان باشد. -5

 411های بیش از  ر مدت حضور اوراق بهادار پس از پذیرش در این بازار برای شركتحداكثتبصره: 

 باشد. میلیارد ریال سه سال می
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  شرایط انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها -هـ 

بعد،  بورس موظف است براساس اطالعات پایان اسفندماه هر سال، حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه سال: 12ماده  

های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول را در صورت احراز شرایط تابلوی اصلی بازار اول و همچنین شرایط  شركت

 زیر، پس از تأیید هیئت پذیرش، به تابلوی اصلی بازار اول منتقل نماید:

 ها در تابلوی فرعی بازار اول گذشته باشد. حداقل یک سال از پذیرش آن -4

روزهای معامالتی شركت از سی و پنج درصد كل روزهای معامالتی در سال كمتر نبوده و بدون احتساب حداقل  -2

 معامالت عمده، حداقل چهار و نیم درصد از سهام ثبت شده شركت، در دوره یاد شده معامله شده باشد.

اردیبهشت ماه سال بعد،  بورس موظف است براساس اطالعات پایان اسفندماه هر سال، حداكثر تا پایان: 13ماده 

های پذیرفته شده در بازار دوم را در صورت احراز شرایط تابلوی فرعی بازار اول و همچنین شرایط زیر، پس از  شركت

 تأیید هیئت پذیرش، به تابلوی فرعی بازار اول منتقل نماید:

 ها در بازار دوم گذشته باشد. حداقل یک سال از پذیرش آن -4

معامالتی شركت از سی و پنج درصد كل روزهای معامالتی در سال كمتر نبوده و بدون احتساب حداقل روزهای  -2

 معامالت عمده، حداقل سه درصد از سهام ثبت شده شركت، در دوره یاد شده معامله شده باشد.

ال بعد، بورس موظف است براساس اطالعات پایان اسفندماه هر سال، حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه س: 14ماده 

اند، پس از تأیید  شده در تابلوی اصلی بازار اول را كه شرایط پذیرش در تابلوی مذكور را از دست داده های پذیرفته شركت

 هیئت پذیرش به تابلوی فرعی بازار اول منتقل نماید.
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اه سال بعد، بورس موظف است براساس اطالعات پایان اسفندماه هر سال، حداكثر تا پایان اردیبهشت م: 15ماده 

اند، پس از تأیید  شده در تابلوی فرعی بازار اول را كه شرایط پذیرش در تابلوی مذكور را از دست داده های پذیرفته شركت

 هیئت پذیرش به بازار دوم منتقل نماید. 

  

 بخش سوم: پذیرش اوراق مشاركت

 باشند: بورس می اوراق مشاركت زیر در صورت دارا بودن شرایط، قابل پذیرش در: 16ماده 

قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مندرج در  8های دولتی )موضوع ماده  اوراق مشاركت منتشره توسط دولت، شركت -4

 ها ارقام بودجه سالیانه(، بانک مركزی و شهرداری

 های ثبت شده نزد سازمان. اوراق مشاركت منتشره توسط شركت -2

باید با نام بوده و از رتبه اعتباری مناسبی به تشخیص هیئت پذیرش  در بورساوراق مشاركت پذیرفته شده : 17ماده 

برخوردار باشد. هیئت پذیرش مكلف است برای تشخیص مناسب بودن رتبه اعتباری اوراق مشاركت متقاضی پذیرش، از 

 . اند استفاده نماید خدمات نهادهای مالی مربوط كه مجوز فعالیت خود را از سازمان دریافت كرده

های دولتی و بانک مركزی جمهوری  ها و دستگاه اوراق مشاركت منتشره توسط وزارتخانه تبصره:

 اسالمی ایران، جهت پذیرش در بورس نیاز به تعیین رتبه اعتباری ندارند. 

 میلیارد ریال باشد.  411ارزش اسمی اوراق مشاركت متقاضی پذیرش نباید در هر نوبت انتشار كمتر از : 18ماده 

 فاصله زمانی پذیرش تا سررسید اوراق مشاركت حداقل دو سال باشد.: 19ماده 

، به تشخیص هیئت پذیرش 43این فاصله در خصوص اوراق مشاركت موضوع تبصره ماده  تبصره:

 تواند تا شش ماه تقلیل یابد.  می
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ه اعتباری آنها توسط هیئت پذیرش شده در بورس براساس رتب بازار و تابلوی معامالتی اوراق مشاركت پذیرفته: 21ماده 

تواند بازار یا تابلوی مستقلی را به معامالت اوراق بدهی پذیرفته شده، از جمله اوراق مشاركت،  گردد. بورس می تعیین می

 اختصاص دهد. 

 معامالت دست دوم اوراق مشاركت پذیرفته شده در بورس، منحصراً در بورس انجام خواهدشد. هیئت پذیرش: 21ماده 

 موظف است از احراز این شرط در زمان پذیرش اوراق مشاركت اطمینان حاصل نماید. 

 

 فصل سوم: فرآیند پذیرش اوراق بهادار

 بخش اول: مشاور پذیرش

این دستورالعمل،  25های پذیرش اوراق بهادار، به همراه مدارک و مستندات موضوع ماده  كلیه درخواست: 22ماده 

 به بورس ارائه شده و پس از احراز تكمیل مدارک در بورس ثبت گردند. بایستی توسط مشاور پذیرش

توانند مشاور پذیرش  های تأمین سرمایه می های كارگزاری دارای مجوز كارگزار معرف و شركت صرفاً شركت: 23ماده 

 باشند. 

 های مشاور پذیرش به شرح زیر است: وظایف و مسئولیت: 24ماده 

 متقاضی درخصوص پذیرشارائه مشاوره به - 4

 سنجش میزان آمادگی ناشر برای پذیرش- 2

 ارائه مدارک و اطالعات درخواستی به بورس از طرف ناشر در فرآیند پذیرش- 8

 نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط ناشر در فرآیند پذیرش- 1

 ن كارگزار عرضه كننده اوراق.شده یا ارائه مشاوره به ناشر برای تعیی عرضه اولیه اوراق بهادار پذیرفته- 5
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مشاور پذیرش باید كلیه مدارک، اسناد و اطالعات ارائه شده توسط ناشر را بررسی و تأیید  :1تبصره

 نماید كه مدارک كامل بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر ناشر است.

ای  و ارائه آن به بورس، كتباً طی نامه: مشاور پذیرش باید همزمان با تكمیل مدارک پذیرش 2تبصره

شود، تصدیق نماید كه كلیه مقررات قانونی پذیرش تا زمان ارائه درخواست  كه به بورس ارائه می

 پذیرش به بورس، توسط ناشر رعایت گردیده است. 

مابین كه  های هریک در قرارداد فی روابط مشاور پذیرش و ناشر و حدود وظایف و مسئولیت: 3تبصره

 شود.  بینی شده و یک نسخه از آن به بورس ارسال می شود پیش مطابق نمونه بورس تنظیم می

 

 بخش دوم: ارائه مستندات و مدارک جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار

های بورس براساس  متقاضی پذیرش باید فرم درخواست پذیرش خود را به انضمام مدارک زیر در قالب فرم: 25ماده 

 ی موردنظر، از طریق مشاور پذیرش به بورس تسلیم نماید:تابلو

 ـ پرسشنامه پذیرش4

 امیدنامه -2

 رسید پرداخت حق پذیرش -8

های مالی ساالنه مربوط به حداقل سه دوره مالی منتهی به تاریخ پذیرش كه حداقل دو دوره آن برابر یک   صورت -1

 به تشخیص بورسسال باشد، به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی 

های مالی  های مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورت ای شامل صورت دوره های مالی میان ارائه آخرین صورت -5

 سه ماهه
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بینی عملكرد سال مالی جاری و آتی حسابرسی شده به همراه اظهارنظر مقبول یا بدون بندهای شرط  گزارش پیش -6

 اساسی حسابرس در خصوص اطالعات مزبور

 العاده حداقل برای دو دوره مالی اخیر گزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق -3

های رسمی مربوط به آگهی آنها در صورت وجود  جلسات مجامع عمومی برای حداقل دو سال اخیر و روزنامه صورت -3

 الزام قانونی

 های بورس براساس فرم(، برای حداقل سه سال آینده و Business Planبرنامه كسب و كار ) -9

های پذیرفته شده در بورس، مصوب هیئت مدیره  شده منطبق با اساسنامه نمونه شركت آخرین اساسنامه ثبت -41

 العاده در آن اعمال شده باشد سازمان، كه كلیه تغییرات قبلی مصوب مجامع عمومی فوق

های مربوط به تأسیس و ثبت  وزنامه رسمی و آگهیهرگونه تغییرات در اساسنامه طی دو سال مالی اخیر مندرج در ر -44

 شركت

قانون بازار اوراق بهادار براساس  16فهرست و مشخصات دارندگان اطالعات نهانی شركت، موضوع تبصره یک ماده  -42

 های سازمان فرم

 های تشخیص مالیات پنج سال گذشته یک نسخه از آخرین مفاصاحساب مالیاتی و برگه -48

 مع عمومی عادی صاحبان سهام مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در بورسمصوبه مج -41

های داخلی شركت به نحوی كه این سیستم متضمن حفظ و  تأییدیه حسابرس در خصوص كفایت سیستم كنترل -45

 باشد،  رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یكسان 

 ح مختصری از ساختار نیروی انسانیآخرین نمودار سازمانی مصوب به همراه شر -46

 سایر اطالعات مهم به تشخیص ناشر یا درخواست هیئت پذیرش. -43
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در فرم درخواست پذیرش، باید قید گردد كه متقاضی با آگاهی از الزامات پذیرش و قبول تعهد  تبصره:

 به آن، درخواست خود را به بورس تسلیم نموده است. 

دهی  و تلفیقی متقاضی باید طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش های مالی اصلی صورت: 26ماده 

های اجرایی ابالغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنین در زمان ارائه درخواست  ها و دستورالعمل نامه مالی و آیین

میان حسابرسان معتمد سازمان پذیرش و آخرین سال مالی قبل از ارائه درخواست پذیرش، حسابرس شركت باید از 

 انتخاب شده باشد.

شركت موظف است تغییرات با اهمیت در اطالعات ارائه شده، از جمله تغییرات در اساسنامه، حسابرس، مدیران، : 27ماده 

دارندگان اطالعات نهانی، سال مالی و تغییرات سهامداران عمده در دوره بررسی درخواست پذیرش را به اطالع بورس 

ای  تواند براساس گزارش بورس، پذیرش اوراق بهادار متقاضی را در هر مرحله صورت هیئت پذیرش می ساند. درغیر اینبر

 متوقف نماید.

 

 بخش سوم: بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار

 روز پس از تاریخ تكمیل مدارک، گزارش كارشناسی خود حاوی اظهارنظر درخصوص 15بورس حداكثر ظرف : 28ماده 

نماید. چارچوب  احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش توسط ناشر را به انضمام مستندات مربوطه به هیئت پذیرش ارسال می

 شود. گزارش كارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین می

ورس، نظر كتبی خود را با روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوطه از ب 15هیئت پذیرش حداكثر ظرف : 29ماده 

كند. در صورت رد درخواست،  ذكر دالیل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش اوراق بهادار، از طریق بورس به متقاضی اعالم می

روز پس از ابالغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانه  41تواند مراتب اعتراض خود را حداكثر ظرف مدت  متقاضی می
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خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش،  ند. رأی هیئت مدیره سازمان در هیئت مدیره سازمان اعالم ك

 برای متقاضی، هیئت پذیرش و بورس الزم االجراست. 

 گردد.  در صورت تأیید هیئت مدیره سازمان، درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح : 31ماده 

نظر هیئت مدیره سازمان در هیئت  درخواست متقاضی برای بار اول یا پس از اجرای رأی تجدیددر صورتی كه : 31ماده 

پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و انجام كلیه مراحل، 

 پذیر خواهد بود.  امكان

یا در بازار دوم، منوط به احراز تمام شرایط ذكر شده در  پذیرش در هر یک از تابلوهای اصلی یا فرعی بازار اول: 32ماده 

 تواند متقاضی را به صورت مشروط در بورس پذیرش نماید. این دستورالعمل است و هیئت پذیرش نمی

 2، بند 6ماده  8های متقاضی پذیرش جهت احراز شرایط بند  تواند به شركت هیئت پذیرش می تبصره:

 ها، فرصت دهد.  ماه پس از درج نام شركت در فهرست نرخ 6داكثر تا ، ح44ماده  2یا بند  41ماده 

 

 بخش چهارم: درج و عرضه اوراق بهادار پذیرفته شده

های بورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط  درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخ: 33ماده 

 گردد.  ماه، پذیرش اوراق بهادار در بورس لغو می 6این موارد ظرف مدت باشد. در صورت عدم احراز  هیئت پذیرش می

ماه پس از تاریخ درج در فهرست نرخهای  6روز و حداكثر  5عرضه سهام پذیرفته شده در بورس باید حداقل : 34ماده 

مجدد آن بورس صورت پذیرد. در صورت عدم عرضه سهام ظرف مدت مذكور، پذیرش آن در بورس لغو شده و پذیرش 

 منوط به طی فرآیند پذیرش خواهد بود.

 

 فصل چهارم: تداوم پذیرش اوراق بهادار
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شركتی كه اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده، باید اصول راهبری شركتی مصوب هیئت مدیره سازمان را : 35ماده 

 مقررات مربوط اطمینان حاصل كند. رعایت نموده و از تطبیق عملیات شركت با استانداردها، اهداف شركت و قوانین و

ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات این دستورالعمل و : 36ماده 

 ضوابط افشای اطالعات ناشران مصوب سازمان را رعایت نماید. 

سال پس  تسهیل امور سهامداران، حداكثر تا یکناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، موظف است جهت : 37ماده 

های بورس، انجام كلیه اقدامات شركتی خود از جمله توزیع سود را حسب قبول  از درج اوراق بهادار خود در فهرست نرخ

 گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به آن شركت واگذار نماید. شركت سپرده

های بورس درج  ها قبل از تصویب این دستورالعمل در فهرست نرخناشرانی كه اوراق بهادار آن تبصره:

االجرا شدن این دستورالعمل باید نسبت به اجرای  سال پس از الزم 2است، حداكثر ظرف مدت  شده

 مفاد این ماده اقدام نمایند. 

 

 فصل پنجم: تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار

 بخش اول: تعلیق پذیرش اوراق بهادار

تواند با رعایت حقوق  این دستورالعمل، بورس می 86و  85در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، مطابق با مواد  - 38ماده 

ماه به حال تعلیق درآورد. تعلیق اوراق بهادار  8شده را حداكثر برای مدت  سهامداران، پذیرش اوراق بهادار پذیرفته

هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق موضوع این ماه منوط به موافقت  8شده برای مدتی بیش از  پذیرفته

 ماه خواهد بود. 6ماده حداكثر 

این دستورالعمل، دستور تعلیق  86و  85تواند در صورت عدم ایفای وظایف ناشر مطابق مواد  سازمان می: 39ماده 

 وع این ماده، با سازمان خواهدبود. شده را به بورس صادر نماید. تشخیص مدت تعلیق موض پذیرش اوراق بهادار پذیرفته
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رفع تعلیق پذیرش اوراق بهادار حسب مورد، منوط به رفع دالیل اعالم شده توسط سازمان، هیئت پذیرش یا : 41ماده 

 باشد.  بورس می

این دستورالعمل،  83در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر هیئت پذیرش، موضوع ماده  :1تبصره

چنانچه دالیل اعالم شده توسط هیئت پذیرش از طرف ناشر مرتفع گردد، بورس رأساً نسبت به رفع 

تعلیق اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش رفع دالیل تعلیق به سازمان و هیئت پذیرش اعالم 

 نماید.  می

این دستورالعمل، رفع  89: در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر سازمان، موضوع ماده 2تبصره

 تعلیق پذیرش توسط سازمان به بورس اعالم خواهدشد.

 

 بخش دوم: لغو پذیرش اوراق بهادار

 شود: پذیرش اوراق بهادار به موجب هر یک از موارد زیر لغو می: 41ماده 

این دستورالعمل، پس از گذشت  86تعهدات ناشر در مورد افشای كامل و به موقع اطالعات مطابق با ماده عدم ایفای  -4

 ماه از تاریخ اعالم سازمان یا هیئت پذیرش مبنی بر تعلیق شش

 این 3و  3و مواد  44ماده  8و  4و بندهای  41ماده  8و  4، بندهای 6ماده  3و  4در مواردی كه مطابق با بندهای  -2

 دستورالعمل، شرایط تداوم پذیرش وجود نداشته باشد

 رعایت نشده باشد 44ماده  2یا بند  41ماده  2یا بند  6ماده  8ماه، مفاد بند  6در مواردی كه بیش از مدت  -8

 در صورت انحالل یا ورشكستگی ناشر -1

ال اقدام ناشر منجر به خروج الیحه قانون تجارت شده و ظرف مدت دو س 414در صورتی كه ناشر مشمول ماده  -5

 الیحه قانون تجارت نشود 414شركت از شمول ماده 
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 سررسید اوراق بهادار -6

عملكرد شركت در دو دوره مالی متوالی منجر به زیان شده و نتیجه عملیات شش ماهه بعدی شركت براساس  -3

 ارش حسابرس، منتج به سود نشودصورتهای مالی میان دورهای حسابرسی شده با در نظر گرفتن بندهای شرط گز

 های مالی ناشر اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس در مورد صورت -3

 این دستورالعمل. 59عدم رعایت ضوابط اختصاصی پذیرش موضوع ماده  -9

تب را به ، بورس ضمن ارائه گزارش به هیئت پذیرش مرا14در صورت وقوع هركدام از موارد یاد شده در ماده : 42ماده 

كه هیئت  كند. ناشر موظف است ظرف سی روز توضیحات خود را به هیئت پذیرش ارائه نماید. در صورتی ناشر اعالم می

پذیرش تشخیص دهد ناشر قادر به برطرف كردن موارد منجر به لغو پذیرش است، مهلت مشخصی را حسب مورد برای 

 گیرد. وی در نظر می

ای كه به ناشر برای رفع موارد لغو مهلت  پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده را در دوره تواند هیئت پذیرش می: 43ماده 

 شود، به حالت تعلیق درآورد. داده می

شده، ناشر موظف است گزارش اقدامات خود  در صورت برطرف شدن موارد لغو پذیرش در مهلت در نظر گرفته: 44ماده 

 ورس ارائه نماید.و همچنین سایر اطالعات مورد نیاز را به ب

بینی شده موارد لغو پذیرش رفع نگردد، اوراق بهادار با تصویب هیئت پذیرش از فهرست  چنانچه در مهلت پیش: 45ماده 

تواند قبل از لغو پذیرش اوراق بهادار، فرصت حداكثر  شود. هیئت پذیرش می های بورس بطور قطعی حذف می نرخ

 اق در نظر گیرد. سال را برای انجام معامالت آن اور یک

هفته از تاریخ تصویب، طی گزارشی با ذكر دالیل مربوط،  بورس، لغو پذیرش اوراق بهادار را حداكثر ظرف یک: 46ماده 

روز پس از ابالغ تصمیم  41تواند مراتب اعتراض خود را حداكثر ظرف مدت  دهد. ناشر می به ناشر و سازمان اطالع می
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خصوص بررسی مجدد موضوع  مدیره سازمان اعالم كند. رأی هیئت مدیره سازمان در  هیئت پذیرش، به دبیرخانه هیئت

 یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای هیئت پذیرش، بورس و ناشر الزم االجراست.

است، پس از گذشت دو سال از تاریخ لغو  پذیرش مجدد اوراق بهاداری كه پذیرش آنها در بورس لغو شده: 47ماده 

 پذیر خواهدبود.  درخواست و احراز شرایط پذیرش امكان پذیرش با ارائه

 

 بخش سوم: لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر

ناشر باید درخواست خود مبنی بر لغو پذیرش اوراق بهادار را كه به تأیید مجمع عمومی عادی سهامداران : 48ماده 

 جلسه امضا شده مجمع مذكور به سازمان و بورس ارسال نماید.  رسیده، به همراه صورت

و اعالم قصد  13سهامدارانی كه بیش از دو سوم سهام شركت را در اختیار دارند پس از انجام تشریفات ماده : 49ماده 

 بایست: آوری سهام شركت و خروج آن از بورس، به سازمان، بورس و عموم، می خود مبنی بر جمع

 درصد از سهام شركت پذیرفته شده را تملک نمایند.  31ماه پس از تاریخ اعالم موضوع، حداقل  8مدت  حداكثر تا 

درصد  31درصد از سهام شركت پذیرفته شده را، مازاد بر  41ماهه، حداقل  پس از گذشت مهلت فوق، طی یک دوره یک 

 لک نمایند. ماهه فوق تم 8فوق، حداقل با میانگین موزون قیمت خرید دوره  4بند 

شده توسط  ماهه، تمامی سهام عرضه فوق، طی یک دوره یک 2و  4پس از سپری شدن مهلت مشخص شده در بندهای  

 سهامداران باقیمانده را با میانگین موزون قیمت خرید چهارماه گذشته خریداری نمایند.

اطالعات مربوط به  در پایان دوره خرید،سهامدارانی كه قصد خارج نمودن شركت را از بورس دارند، مكلفند : 51ماده 

گذاری مركزی اوراق بهادار  میزان مالكیت خود و خرید اوراق بهادار طی دوره پنج ماهه را به همراه تأییدیه شركت سپرده

 و تسویه وجوه، به سازمان و بورس ارسال نمایند.
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بورس، تاریخ دقیق لغو پذیرش را به بورس و هیئت پذیرش پس از احراز تكمیل فرآیند فوق، بر اساس گزارش : 51ماده 

 بایست توسط بورس به سازمان و عموم اعالم گردد. كند. لغو پذیرش شركت می ناشر اعالم می

اوراق بهاداری كه به درخواست ناشر لغو پذیرش شده باشند تا سه سال بعد از تاریخ لغو پذیرش، قابل پذیرش : 52ماده 

 .مجدد در بورس نیستند

 

 ششم: سایر مواردفصل 

 بخش اول: كارمزدها

 كند: شده دریافت می بورس كارمزدهای زیر را از متقاضی و ناشران اوراق بهادار پذیرفته: 53ماده 

 شود. كارمزد پذیرش كه به همراه درخواست پذیرش و تكمیل مدارک اولیه دریافت می -4

 شود. می كارمزد درج كه ساالنه براساس سرمایه پرداخت شده دریافت -2

، موظف است حسب مورد  متقاضی پذیرش و ناشری كه اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده تبصره:

های تعیین شده توسط  كارمزدهای فوق را بر اساس مصوبه هیئت مدیره بورس و حداكثر تا میزان سقف

 هیئت مدیره سازمان، پرداخت نماید.

 

 بخش دوم: سایر مقررات

، نسبت به 33االجرا شدن این دستورالعمل حداكثر تا پایان اردیبهشت  ف است پس از الزمبورس مكل: 54ماده 

 شده موجود براساس مفاد این دستورالعمل اقدام نماید. های پذیرفته بندی شركت طبقه

با رعایت عالوه بر سهام عادی و اوراق مشاركت، پذیرش سایر اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار خارجی نیز : 55ماده 

 باشد.  پذیر می صالح، در بورس امكان مقررات مصوب مراجع ذی
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شده در بورس تلقی  اند، همچنان پذیرفته هایی كه قبل از اجرای این دستورالعمل در بورس پذیرفته شده شركت: 56ماده 

و  41، 6مواد  4سرمایه موضوع بند االجرا شدن این دستورالعمل، تمام مفاد آن به جز میزان   شوند. لیكن از تاریخ الزم می

 در خصوص آنها مجری است. 44

توسط بورس پیشنهاد و به  44و  41، 6مواد  4مهلت احراز شرط میزان سرمایه، موضوع بند  تبصره:

 رسد. تأیید هیئت پذیرش می

موظف به رعایت مقررات  شده است، كه اوراق بهادارشان در بورس پذیرفته آنها، مادام تمام ناشران و مدیران : 57ماده 

 باشند. بازار اوراق بهادار از جمله مفاد این دستورالعمل می

نامه  در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط، بورس موظف است براساس آیین: 58ماده 

 صالح گزارش نماید.  ذیانضباطی خود به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آنها را به مرجع 

ضوابط مشروحه زیر جزء الینفک این دستورالعمل بوده و عالوه بر مفاد دستورالعمل رعایت آنها نیز الزامی : 59ماده 

 است: 

 (، 4ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی )پیوست شرایط اختصاصی پذیرش سهام بانک- 4

 (، 2های بیمه )پیوست شرایط اختصاصی پذیرش سهام شركت- 2

 (، 8های لیزینگ )پیوست  شرایط اختصاصی پذیرش شركت- 8

 ( 1گذاری و هلدینگ )پیوست  های سرمایه شرایط اختصاصی پذیرش سهام شركت- 1

 (، 5های دولتی )پیوست شرایط اختصاصی پذیرش سهام شركت- 5

 در صورت لزوم، این دستورالعمل به ترتیب زیر اصالح خواهد شد: : 61ماده 

 به پیشنهاد هیئت مدیره بورس یا هیئت پذیرش و تصویب هیئت مدیره سازمان- 4

 به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت مدیره سازمان. - 2
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ه مقررات و ضوابط مغایر با این االجرا شدن این دستورالعمل، مقررات مشروحه زیر و كلی از تاریخ الزم: 61ماده 

 گردد:  دستورالعمل لغو می

 شورای بورس،  43/5/31نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار مصوب  آیین- 4

ها و مؤسسات اعتباری غیر بانكی در بورس اوراق بهادار مصوب  نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام بانک آیین- 2

 شورای بورس 6/8/34

شورای  5/42/34های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران مصوب  نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام شركت آیین- 8

 بورس

های فعال در اجاره بلند مدت )لیزینگ( در بورس اوراق بهادار تهران مصوب  نامه شرایط و ضوابط پذیرش شركت آیین- 1

 شورای بورس 46/44/32

گذاری پذیرفته شده و متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران مصوب  ی سرمایهها بندی شركت ضوابط طبقه- 5

 شورای بورس،  46/6/33

شورای  4/42/38هایی كه فعالیت اصلی آنها خدمات انفورماتیک باشد مصوب  شرایط اختصاصی پذیرش شركت- 6

 بورس، 

 ، 3/41/32های خدماتی در بورس مصوب  های فعال در زمینه شرایط پذیرش اوراق بهادار شركت- 3

 شورای بورس 43/42/33ها در بورس مصوب  ضوابط تعیین حق رسیدگی تقاضای پذیرش سهام شركت- 3

 شورای بورس،  2/44/35های جدیدالتأسیس در بورس مصوب  ضوابط اخذ حق درج اوراق بهادار شركت- 9

 شورای بورس 26/9/32سازی مصوب  وصیدستورالعمل پذیرش سهام دولت در بورس در جریان خص- 41

 شورای بورس 3/6/16نامه اجرایی هیئت پذیرش اوراق بهادار مصوب  آیین- 44
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قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  35شرایط پذیرش اوراق مشاركت موضوع بند ب تبصره - 42

 شورای بورس 46/5/31مصوب 

 22/5/4831های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران مصوب  ها و بانک تشرایط پذیرش اوراق مشاركت شرك- 48

 شورای بورس

 شورای بورس 43/41/31های نسل سوم در بورس مصوب  ضوابط پذیرش شركت- 41

نامه اجرایی  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس آیین دستورالعمل پذیرش اوراق مشاركت شركت- 45

قانون برنامه سوم، مصوب  448انون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع كشور و اصالح ماده ق 43ماده 

 شورای بورس.  3/41/38

 

 ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی (: شرایط اختصاصی پذیرش سهام بانک1پیوست )

مركزی جمهوری اسالمی ایران كه از این ها و مؤسسات اعتباری غیر بانكی دارای مجوز فعالیت از بانک  بانک: 1ماده 

 شوند.  شوند، با توجه به شرایط اختصاصی زیر در بورس پذیرفته می پس به اختصار بانک و مؤسسه نامیده می

بانک یا مؤسسه بایستی ضوابط و استانداردهای تعیین شده از جمله ساختار مالی مناسب صنعت بانكداری را طبق : 2ماده 

 زی رعایت كرده باشد.تأییدیه بانک مرك

بانک یا مؤسسه باید برنامه عملیاتی جامع مشتمل بر اهداف بانک، بازارهای هدف در مورد تأمین منابع و : 3ماده 

بینی شده برای مقابله با انواع خطرها  ها و تمهیدات پیش های كنترل مدیریت، سیاست تخصیص مصارف، رئوس سیستم

های احتمالی و  های مناسب، نحوه تأمین زیان یستم نظارتی، تركیب دارایی)مدیریت ریسک(، ساختار سازمانی، س

های مالی برآوردی برای حداقل سه سال فعالیت آتی خود را ارائه نموده و متعهد به پیاده كردن و اجرای این برنامه  صورت

 باشد.
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درصد  41مداری با مالكیت بیش از نقل و انتقال سهام بانک یا مؤسسه به نوعی باشد كه در هیچ زمان، سها: 4ماده 

 سهام، نداشته باشد.

درصد سهام بانک یا مؤسسه موكول به موافقت بانک مركزی جمهوری  41مالكیت بیش از  تبصره:

 باشد. اسالمی ایران و اطالع بورس می

 

 های بیمه (: شرایط اختصاصی پذیرش سهام شركت2پیوست )

 درصد سرمایه شركت بیمه باشد. 41دولتی، در مجموع نبایستی بیش از های  سهام متعلق به دولت وشركت: 1ماده 

 درصد سهام شركت بیمه را در اختیار داشته باشند. 41توانند حداكثر تا  اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می: 2ماده 

 را خریداری نماید.های بیمه پذیرفته شده در بورس  تواند بیش از پنج درصد سهام سایر شركت شركت بیمه نمی: 3ماده 

خریداری سهام یک شركت بیمه پذیرفته شده در بورس با هدف ادغام، فقط پس از ارائه برنامه  تبصره:

 پذیر خواهد بود. گذار به بورس و اخذ موافقت، امكان ادغام توسط شركت بیمه سرمایه

گذاری  نامه سرمایه آیین»براساس  های پذیرفته شده در بورس های بیمه در سهام شركت گذاری شركت سرمایه: 4ماده 

 مصوب شورای عالی بیمه صورت خواهد پذیرفت.»مؤسسات بیمه 

در زمان پذیرش، شركت بیمه بایستی برنامه جامع عملیاتی، شامل اهداف مؤسسه، بازارهای هدف، تمهیدات بیمه : 5ماده 

 رائه نماید.اتكایی و نحوه حصول به اهداف مورد نظر را حداقل برای سه سال آینده ا

 

 های لیزینگ (: شرایط اختصاصی پذیرش سهام شركت3پیوست )

ای در بورس باشد  های پذیرفته شده ها یا شركت ، متعلق به بانک بایستی همواره حداقل یک سوم سهام شركت: 1ماده 

 ها تأسیس شده است. كه لیزینگ به منظور اعطای تسهیالت جهت فروش محصوالت آن
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 ستی از نظر كفایت سرمایه و تركیب تسهیالت داده شده، همواره در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.شركت بای: 2ماده 

 گذاری و هلدینگ های سرمایه (: شرایط اختصاصی پذیرش سهام شركت4) 

بانكی های  گذاری در اوراق بهادار و سپرده هایی كه منابع مالی در اختیار خود را منحصراً صرف سرمایه شركت: 1ماده 

 شوند: بندی می باشند، در دو گروه طبقه كارگیری آن می دار تجهیز و به نموده و عهده

پذیر  های سرمایه كه هدف آن از خرید اوراق بهادار، اعمال مدیریت در شركت  شركتیگذاری:  سرمایه  شركت- 1

 باشد.  نمی

قدر حق رأی كسب  پذیر جهت كسب انتفاع، آن سرمایه  گذاری در شركت شركتی كه با سرمایههلدینگ:   شركت- 2

 كند كه برای كنترل عملیات شركت، هیئت مدیره را انتخاب كند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.  می

 باشد: های زیر انجام شده گذاری با توجه به محدودیت های سرمایه مصرف منابع در شركت: 2ماده - 3

درصد از  31های بورس درج است، همواره باید حداقل  مانی كه نام شركت در فهرست نرخدر هنگام پذیرش و تا ز- 1

گذاری در سهام  های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام( به سرمایه منابع مالی بلند مدت شركت )مجموع بدهی

 های بانكی تخصیص یابد. های پذیرفته شده در بورس، اوراق مشاركت و سپرده شركت

درصد منابع خود را به مصرف خرید سهام یک شركت برسانند. همچنین  41ها نباید بیش از  این شركت- 5

 پذیر بیشتر باشد. درصد سرمایه شركت سرمایه 41گذاری در هر شركت نباید از  سرمایه

گذاری خود در  اند در صورت رساندن میزان سرمایه گذار موظف های سرمایه شركت تبصره:

 ه سقف فوق، مراتب را به سازمان و بورس اعالم نمایند.پذیر ب های سرمایه شركت

های بورس درج است، همواره  های هلدینگ در هنگام پذیرش و تا زمانی كه نام آنها در فهرست نرخ در شركت: 3ماده 

های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام( به  درصد از منابع مالی بلند مدت شركت )مجموع بدهی 31باید حداقل 

 باشد. های بانكی تخصیص یافته های اقتصادی، اوراق مشاركت و سپرده گذاری در بنگاه سرمایه
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خرید اموال منقول و غیرمنقول منحصراً به منظور استفاده جاری و نه به قصد فروش، در حد نیازهای متعارف : 4ماده 

 اركت نمایند.توانند در خرید و فروش كاال به قصد انتفاع مش ها نمی بالمانع بوده و این شركت

 

 

47 

 ضوابط كلی عرضه اولیه یا عمده سهام

 های دولتی مشمول واگذاری در بورس شركت

 عالی بورس شورای 28/41/33مصوب 

 

 

 باشد: های دولتی در بورس منوط به احراز موارد زیر می عرضه اولیه یا عمده سهام شركت

دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات مصوب سازمان رعایت شرایط هیأت پذیرش و افشای كامل اطالعات مطابق - 4

 بورس و اوراق بهادار.

ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری قبل از درج ارایه  بودجه شركت باید براساس مفروضات و به گونه- 2

ای تهیه بودجه فراهم های همراه آن افشا و مبنای معقولی را بر گردد. مفروضات بودجه باید به میزان كافی در یادداشت

 كند. 
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در صورت تغییر با اهمیت در بودجه بعد از درج اطالعیه عرضه اولیه یا عمده توسط بورس و  تبصره:

روز پس از افشای بودجه جدید به  41تواند عرضه سهام را حداكثر تا  قبل از عرضه سهام، بورس می

 تأخیر اندازد. 

 گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. سپردهسپرده شدن كل سهام شركت نزد شركت - 4

درصد سهام قابل معامله شركت در عرضه اولیه طبق مقررات و تعهد به عرضه مابقی سهام مطابق  5عرضه حداقل - 2

 دستورالعمل پذیرش حداكثر طی یک سال پس از عرضه اولیه با نظر بورس.

 رسد.  موارد خاص مربوط به این بند به تصویب شورای عالی بورس می تبصره:
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 دستورالعمل پذیرش كاال و اوراق بهادار مبتنی بر كاال 

 در بورس كاالی ایران

 مدیره سازمان بورس هیئت 2/2/33مصوب 

 

 

 8/1/4836جمهوری اسالمی ایران مصوب نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار  آیین 46این دستورالعمل، در اجرای ماده 

 83، در 2/2/33شود، پیشنهاد و در تاریخ  هیئت محترم وزیران، توسط بورس كاالی ایران كه از این پس بورس نامیده می
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االجرا  تبصره، به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. این دستورالعمل پس از تصویب الزم 41ماده و 

 د.باش می

 

 فصل اول: كلیات

 بخش اول: تعاریف

شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامه بورس با همان تعاریف در   های تعریف اصطالحات و واژه: 1ماده 

 شوند: است. سایر اصطالحات به شرح زیر تعریف می كار رفته این دستورالعمل به

ملزم است در زمان درج نام یک كاال یا اوراق بهادار مبتنی بر كاال در  مجموعه اطالعاتی است كه بورس امیدنامه:- 1

های بورس، جهت اطالع عموم در سایت رسمی خود منتشر نماید. فرم نمونه این گزارش به تصویب هیئت  فهرست نرخ

 رسد. مدیره بورس می

ن دستورالعمل جهت درج آن در فهرست تطبیق كاال یا اوراق بهادار مبتنی بر كاال با شرایط مندرج در ای پذیرش:- 2

 های بورس و فراهم شدن امكان معامله آن در بورس است. نرخ

های بورس  توقف موقت معامالت كاال یا اوراق بهادار مبتنی بر كاالی درج شده در فهرست نرخ تعلیق پذیرش:- 3

 ناشی از نقض مفاد این دستورالعمل است.

 اوراق بهادار مبتنی بر كاال است.: دارائی موضوع دارائی پایه- 4

 های بورس درج شده است. : شخصی است كه كاالی وی در فهرست نرخ كننده عرضه- 5

است كه بر اساس فرم نمونه بورس، جهت تطبیق مشخصات كاالی مشابه با كاالی پذیرفته  فرمی فرم تطابق كاال:- 6

 شود. شده پس از تایید توسط مشاور پذیرش، به بورس ارائه می
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های بورس با تولیدكننده متفاوت  كاالی منطبق بر شرایط یكی از كاالهای درج شده در فهرست نرخكاالی مشابه: - 7

 است.

 های بورس است. حذف قطعی كاال یا اوراق بهادار مبتنی بر كاال از فهرست نرخ لغو پذیرش:- 8

 كند. میشخصی است كه تقاضای پذیرش كاال را به بورس ارائه  متقاضی:- 9

شخصی است كه به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در  مشاور پذیرش:- 11

 دهد. فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می

گردد و وظایف مندرج در این  این دستورالعمل تشكیل می 2هیئتی است كه به شرح ماده  هیئت پذیرش:- 11

 نماید. مل را ایفا میدستورالع

 

 بخش دوم: هیئت پذیرش

 هیئت پذیرش دارای پنج عضو و یک دبیر به شرح زیر است:: 2ماده 

 رئیس هیئت مدیره سازمان یا یكی از اعضای هیئت مدیره سازمان به نمایندگی از رئیس هیئت مدیره سازمان- 4

 به نمایندگی از رئیس هیئت مدیره بورسرئیس هیئت مدیره بورس یا یكی از اعضای هیئت مدیره بورس - 4

یک نفر خبره مالی آشنا به صنعت، به پیشنهاد هیئت مدیره كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیره - 2

 سازمان

 یک نفر خبره مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره سازمان- 8

 خاب هیئت مدیره بورسیک نفر خبره مالی آشنا به صنعت، به انت- 1

 مدیرعامل بورس، به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأی یا یكی از مدیران بورس به نمایندگی وی.- 5

 مدیره سازمان، رئیس هیئت پذیرش خواهد بود. رئیس هیئت :1تبصره
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 باشد. انتخاب این این ماده یک دوره دو ساله می 5تا  8: مدت عضویت اشخاص بندهای 2تبصره

 دوره متوالی بالمانع است. 8اشخاص تا حداكثر 

این ماده، پیش از پایان دوره تصدی به تشخیص مقام  5و  1: اشخاص موضوع بندهای 3تبصره

این ماده پیش از پایان دوره تصدی، بنا به تشخیص مقام  8انتخاب كننده و شخص موضوع بند 

 این ماده قابل تغییر خواهند بود. 8بند پیشنهاد كننده یا سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در 

تواند در صورت لزوم از سایر كارشناسان و مدیران متقاضی برای حضور در  : هیئت پذیرش می4تبصره

 جلسات دعوت كند. این اشخاص حق رأی نخواهند داشت.

آنهاست، رسمیت جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، كه رئیس سازمان یا نماینده وی یكی از : 3ماده 

یابد. تصمیمات هیئت پذیرش با رأی موافق حداقل سه نفر، كه یكی از آنها باید رئیس سازمان یا نماینده وی باشد،  می

 معتبر خواهد بود.

 

 بخش سوم: بازارها

شامل  بورس كاالی ایران دارای دو بازار معامالت كاالی فیزیكی و مشتقه است. بازار معامالت كاالی فیزیكی: 4ماده 

صنعتی، كشاورزی و پتروشیمی و بازار مشتقه شامل چند تابلو از جمله تابلوی  -چند تابلو ازجمله تابلوی محصوالت فلزی 

باشد. پذیرش كاال صرفاً در یكی از تابلوهای بازار معامالت كاالی فیزیكی و پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر  قراردادآتی می

 پذیرد. ی بازار مشتقه صورت میكاال صرفاً در یكی از تابلوها

 پذیر است. ایجاد بازارها و تابلوهای جدید با پیشنهاد بورس و تصویب سازمان امكان تبصره:

 

 فصل دوم: پذیرش كاال
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 بخش اول: مشاور پذیرش

این دستورالعمل، باید توسط مشاور پذیرش  3پذیرش كاال، به همراه مدارک و مستندات موضوع ماده   درخواست: 5ماده 

 به بورس ارائه شده و پس از احراز كامل بودن مدارک در بورس ثبت شوند.

های تأمین سرمایه انتخاب  های كارگزاری دارای مجوز كارگزار معرف و شركت مشاور پذیرش از میان شركت: 6ماده 

 شود. می

 های مشاور پذیرش به شرح ذیل است: وظایف و مسئولیت: 7ماده 

 ارائه مشاوره به متقاضی درخصوص فرایند پذیرش و عرضه كاال- 4

 سنجش میزان آمادگی متقاضی برای پذیرش- 4

 ارائه مدارک و اطالعات درخواستی به بورس به نمایندگی متقاضی در فرآیند پذیرش- 2

 رات پذیرش توسط متقاضی در فرآیند پذیرشكنترل رعایت مقر- 8

مشاور پذیرش باید كلیه مدارک، اسناد و اطالعات ارائه شده توسط متقاضی را بررسی و تأیید نماید كه  :1تبصره- 4

 مدارک كامل بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر متقاضی است.

مابین  های هریک در قرارداد فی حدود وظایف و مسئولیت روابط مشاور پذیرش و متقاضی و: 2تبصره

بینی شده و یک نسخه از آن به بورس ارسال  شود، پیش كه در چارچوب نمونه بورس تنظیم می

 شود. می

 

 بخش دوم: فرایندپذیرش كاال

 شود: فرم درخواست پذیرش به همراه مدارک ذیل به بورس ارائه می: 8ماده 

 ( پرسشنامه پذیرش4
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 میدنامه( ا2

 ( فرم شناسه كاال8

 ( كپی برابر اصل گواهی استاندارد كاال1

 ( رسید پرداخت حق پذیرش5

نمودن شرایط جهت بازدید از خط تولید و انبارها حسب درخواست هیئت  ( تعهد نامه شركت تولیدكننده مبنی بر فراهم6

 پذیرش یا بورس

ز گمركات جمهوری اسالمی ایران در مورد كاالهای وارداتی ( كپی برابر اصل اسناد ترخیص كاالی در حال پذیرش ا3

 شامل موارد زیر:

 ( برگ سبز گمركی3-4

 ( گواهی بازرسی مبدا و مقصد3-2

 اند ( قبض انبار برای كاالهایی كه از گمركات ترخیص و به انبارهای داخلی حمل شده3-8

 ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد( تائیدیه مراجع ذیصالح در خصوص كاالهائی كه مشمول رعایت 3

 ( سایر اطالعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست هیئت پذیرش.9

باشند، متقاضیان باید گواهی كنترل  درخصوص كاالهایی كه مشمول استاندارد اجباری نمی تبصره:

ایند. در مواردی كه های مورد تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ارائه نم كیفیت از آزمایشگاه

ارائه این گواهی از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ممكن نباشد، ارائه گواهی آزمایشگاه مورد 

 تأیید بورس الزامی است.

این دستورالعمل، فرم تطابق كاالرا  3در مورد كاالهای مشابه، مشاور پذیرش باید عالوه بر مدارک موضوع ماده : 9ماده 

 نماید. ئه به بورس ارا
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 بخش سوم: شرایط پذیرش و تداوم پذیرش كاال

 جهت پذیرش هر كاال باید حداقل شرایط زیر احراز گردد:: 11ماده 

انداز روشنی از تداوم  ( متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتكاء در بازار كاالی مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم4

 فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.

ای باشد كه امكان كشف عادالنه قیمت را در بورس فراهم آورد. در مورد  میزان عرضه كاال توسط متقاضی به گونه( 2

 كاالی مشابه مجموع عرضه آن كاال و كاالهای مشابه در بورس مالک است.

ضا باشد كه مانع گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقا هایی از جمله محدودیت قیمت ( كاال نباید مشمول محدودیت8

 از كشف عادالنه قیمت كاال گردد.

هیئت پذیرش در زمان پذیرش هر كاال، حداقل عرضه ساالنه و حداقل درصد عرضه در بورس از كل تولید : 11ماده 

 كند. ساالنه برای تولیدكنندگان و از كل واردات ساالنه برای وارد كنندگان را مشخص می

 این ماده به پیشنهاد بورس و تایید هیئت پذیرش امكان پذیر است.های موضوع  تغییر حداقل تبصره:

عرضه كننده كاال در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات این دستورالعمل و ضوابط مربوط در : 12ماده 

 خصوص افشای اطالعات عرضه كاال را رعایت نماید.

 

 بخش چهارم: بررسی درخواست پذیرش كاال

روز پس از تاریخ ثبت درخواست، گزارش كارشناسی خود درخصوص شرایط پذیرش را  81بورس حداكثر ظرف : 13ماده 

نماید. چارچوب گزارش كارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و  به انضمام مستندات مربوط به هیئت پذیرش ارسال می

 شود. تصویب هیئت پذیرش تعیین می
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وز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر كتبی خود را با ر 81هیئت پذیرش حداكثر ظرف : 14ماده 

كند. در صورت رد درخواست، متقاضی  ذكر دالیل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش كاال، از طریق بورس به متقاضی اعالم می

دبیرخانه سازمان اعالم روز پس از ابالغ تصمیم هیئت پذیرش، به  41تواند مراتب اعتراض خود را حداكثر ظرف مدت  می

خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت  كند. رأی هیئت مدیره سازمان در 

 پذیرش و بورس الزم االجراست.

در صورتی كه هیئت مدیره سازمان اعتراض متقاضی را موجه تشخیص دهد، درخواست متقاضی باید در اولین : 15ماده 

 گردد. پذیرش مجدداً طرح  جلسه هیئت

نظر هیئت مدیره  در صورتی كه درخواست متقاضی رد شود و به آن اعتراض ننماید یا پس از اجرای رأی تجدید: 16ماده 

سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و انجام 

 پذیر خواهد بود. پذیرش، امكانمجدد كلیه مراحل و پرداخت حق 

های بورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت  درج نام كاالی پذیرفته شده در فهرست نرخ: 17ماده 

 باشد. پذیرش می

های بورس، پذیرش آن در  ماه از درج آن در فهرست نرخ 6در صورت عدم عرضه كاال در بورس ظرف مدت : 18ماده 

 گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرایند پذیرش خواهد بود.بورس لغو 

 

 بخش پنجم: تعلیق پذیرش كاال

این دستورالعمل را رعایت ننماید،  42در صورتی كه عرضه كننده، تمام یا بخشی از وظایف مندرج در ماده : 19ماده 

درآورد. تعلیق یک كاال برای مدتی بیش از  ماه به حال تعلیق 8تواند پذیرش كاالی وی را برای مدت حداكثر  بورس می

 ماه خواهد بود. 6ماه منوط به موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق موضوع این ماده حداكثر  8
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تواند، دستور تعلیق پذیرش كاالی عرضه كننده را به  در صورت وقوع تخلف موضوع ماده قبل سازمان می: 21ماده 

 ید. تشخیص مدت تعلیق با سازمان خواهدبود.بورس صادر نما

رفع تعلیق پذیرش كاال، منوط به رفع موجبات تعلیق، مطابق نظر سازمان، هیئت پذیرش یا بورس، حسب مورد : 21ماده 

 باشد. می

، چنانچه موجبات تعلیق اعالم شده توسط بورس یا 49در صورت تعلیق پذیرش مطابق ماده  :1تبصره

گردد، بورس رأساً نسبت به رفع تعلیق اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش هیئت پذیرش مرتفع 

 نماید. رفع دالیل تعلیق به سازمان و هیئت پذیرش اعالم می

، رفع تعلیق پذیرش توسط سازمان به بورس اعالم 21: در صورت تعلیق پذیرش مطابق ماده 2تبصره

 خواهدشد.

 

 بخش ششم: لغو پذیرش كاال

 شود: پذیرش كاال به موجب هر یک از موارد زیر لغو می: 22ماده 

 ماه و عدم رفع موجبات تعلیق در صورت تداوم تعلیق پذیرش بیش از شش -4

 در صورت انحالل یا ورشكستگی عرضه كننده كاال -2

عرضه ، بورس ضمن ارائه گزارش به هیئت پذیرش مراتب را به 22در صورت وقوع هریک از بندهای ماده : 23ماده 

روز توضیحات خود را به هیئت پذیرش ارائه نماید. در  81كند. عرضه كننده موظف است ظرف  كننده اعالم می

كه هیئت پذیرش تشخیص دهد عرضه كننده قادر به برطرف كردن موارد منجر به لغو پذیرش است، مهلت  صورتی

 باشد. نمیگیرد. این مدت قابل تمدید  مشخصی را حسب مورد برای وی در نظر می
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شود،  ای كه به عرضه كننده برای رفع موارد لغو مهلت داده می تواند پذیرش كاال را در دوره هیئت پذیرش می: 24ماده 

 به حالت تعلیق درآورد.

شده، عرضه كننده كاال موظف است  در صورت برطرف شدن موجبات لغو پذیرش در مهلت در نظر گرفته: 25ماده 

 مچنین سایر اطالعات مورد نیاز را به بورس ارائه نماید.گزارش اقدامات خود و ه

بینی شده موارد لغو پذیرش رفع نگردد، كاالی آن عرضه كننده با تصویب هیئت  چنانچه در مهلت پیش: 26ماده 

 شود. های بورس حذف می پذیرش از فهرست نرخ

یب، طی گزارشی با ذكر دالیل مربوط، به هفته از تاریخ تصو بورس، لغو پذیرش كاال را حداكثر ظرف یک : 27ماده 

روز پس  41تواند مراتب اعتراض خود را حداكثر ظرف مدت  دهد. عرضه كننده كاال می عرضه كننده و سازمان اطالع می

خصوص بررسی مجدد  از ابالغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانه سازمان اعالم كند. رأی هیئت مدیره سازمان در 

 االجراست. ظر هیئت پذیرش، برای هیئت پذیرش، بورس و عرضه كننده الزمموضوع یا تأیید ن

است، پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پذیرش با  پذیرش مجدد كاالیی كه پذیرش آن در بورس لغو شده: 28ماده 

 پذیر خواهدبود. ارائه درخواست و احراز شرایط پذیرش امكان

 

 بركاالفصل سوم: پذیرش اوراق بهادار مبتنی 

پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر كاال به درخواست بورس توسط هیئت پذیرش انجام خواهد شد. بورس پس از : 29ماده 

دریافت پیشنهاد تولید كنندگان، مصرف كنندگان، واردكنندگان، كارگزاران یا سایر نهادهای مالی مربوط نیز اقدام به ارائه 

 نماید. كاال می درخواست پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر

جهت پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر كاال از جمله قراردادهای آتی موارد زیر توسط بورس تهیه و به هیئت  -31ماده

 گردد: پذیرش ارائه می
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 . گزارش توجیهی پذیرش شامل:4 

 ( تعریف و استانداردهای دارایی پایه4

 ( مشخصات بازار نقدی دارایی پایه2

 ف، واردات و صادرات دارایی پایه( آمار تولید، مصر8

 كنندگان عمده داخلی و خارجی ( تولیدكنندگان و مصرف1

 ( قوانین خاص حاكم بر تولید،مصرف، قیمت گذاری، واردات یا صادرات دارایی پایه5

 سال گذشته 8( روند تغییرات قیمت داخلی و بین المللی دارایی پایه طی 6

 ه قرارداد آتی و سقف حجم هر سفارش( پیشنهاد دامنه نوسان قیمت روزان3

دستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای آتی در شركت بورس  1( نمونه مشخصات قراردادهای آتی موضوع ماده 3

 كاالی ایران

 . امیدنامه2 

 . سایر اسناد یا اطالعات مهم به تشخیص بورس یا درخواست هیئت پذیرش.8 

شده در بورس یا كاالهای دارای بازار نقدی قوی به  دارایی پایه از بین كاالهای پذیرفته تبصره:

 گردد. تشخیص هیئت پذیرش، انتخاب می

روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر كتبی خود را با  15هیئت پذیرش حداكثر ظرف  -31ماده

 كند. اق بهادار مبتنی بر كاال، اعالم میذكر دالیل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش اور

ماه از تاریخ اعالم هیئت پذیرش اقدام به  8درصورت تایید پذیرش، بورس موظف است حداكثر ظرف مدت  -32ماده

نماید. در صورت عدم انجام اقدامات  های رسمی بورس و انتشار امیدنامه  درج اوراق بهادار مبتنی بر كاال در فهرست نرخ

 مهلت مقرر، اخذ تاییدیه مجدد از هیئت پذیرش الزامی است.مذكور طی 
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 فصل چهارم : سایر موارد

 بخش اول: كارمزدها

 كند: بورس كارمزدهای زیر را دریافت می -33ماده

 شود. كارمزد پذیرش كاال، كه به همراه درخواست پذیرش و تكمیل مدارک اولیه از متقاضی دریافت می -4

 شود. براساس آمار ساالنه عرضه كاال در بورس از عرضه كننده برای هر سال دریافت میكارمزد درج كاال،كه  -2

متقاضی و عرضه كننده، موظف اند حسب مورد كارمزدهای فوق را بر اساس مصوبه هیئت  :1تبصره

های تعیین شده توسط هیئت مدیره سازمان، در مهلت مقرر  مدیره بورس و حداكثر تا میزان سقف

 ند.پرداخت نمای

تواند این مبلغ  كننده در مهلت مقرر، بورس می در صورت عدم پرداخت كارمزد توسط عرضه :2تبصره

 كننده نزد اتاق پایاپای رأساً برداشت نماید. را از مطالبات و یا موجودی عرضه

 

 بخش دوم: سایر مقررات

اند، با رعایت این مقررات  عرضه شدهكاالهایی كه قبل از تصویب این دستورالعمل در بورس پذیرفته و : 34ماده 

 شوند.  شده تلقی می همچنان در بورس پذیرفته 

كنندگان، مادام كه كاالی ایشان در بورس پذیرفته شده است، موظف به رعایت مقررات بازار اوراق  تمام عرضه: 35ماده 

 باشند. بهادار از جمله مفاد این دستورالعمل می

از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط، بورس موظف است براساس مقررات در صورت نقض هر یک : 36ماده 

 انضباطی خود به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آنها، موارد را به مرجع ذیصالح گزارش نماید.
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 در صورت لزوم، این دستورالعمل به ترتیب زیر اصالح خواهد شد:: 37ماده 

 یئت مدیره بورس یا هیئت پذیرش و تصویب هیئت مدیره سازمانبه پیشنهاد ه- 4

 به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت مدیره سازمان.- 4

 گردد.  از تاریخ تصویب این دستورالعمل كلیه مقررات و ضوابط پذیرش قبلی در بورس كاالی ایران لغو می: 38ماده 
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 دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار 

 در فرابورس ایران )شركت سهامی عام( 

 مدیره سازمان بورس هیئت 25/4/33مصوب 

 

 

قانون بازار اوراق بهادار و مفاد دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس  3ماده  2این دستورالعمل، در اجرای بند 

هیئت مدیره شركت فرابورس ایران، در تبصره به پیشنهاد  43ماده و  11مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در 

 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. 25/4/33تاریخ 

 

 فصل اول: كلیات
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 بخش اول: تعاریف

های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، اساسنامه فرابورس ایران و دستورالعمل  اصطالحات و واژه :1ماده

كار  فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار با همان تعاریف در این دستورالعمل به

 د:شون اند. سایر اصطالحات به شرح زیر تعریف می رفته

شدن امكان معامله  پذیرش: تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در این دستورالعمل جهت فراهم -4 

 این اوراق در فرابورس

 نماید متقاضی پذیرش: شخص حقوقی است كه تقاضای پذیرش اوراق بهادار را به فرابورس ارائه می -2 

 نماید است كه تقاضای عرضه اوراق بهادار را به فرابورس ارائه میمتقاضی عرضه: شخص حقوقی یا حقیقی  -8 

های فرابورس: سندی است كه به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل معامله در بازارهای اول و  فهرست نرخ -1 

توسط فرابورس  دوم و اوراق مشاركت، معامالت انجام شده اوراق بهادار پذیرفته شده و قیمت آنها به تفكیک هر بازار،

 رسد تنظیم و به اطالع عموم می

فهرست عرضه اوراق بهادار: سندی است كه به منظور مشخص نمودن اوراق بهادار قابل عرضه در بازار سوم،  -5 

 رسد معامالت انجام شده روی این اوراق و قیمت آنها، توسط فرابورس تنظیم و به اطالع عموم می

های فرابورس، ناشی از نقض مفاد این  عامالت اوراق بهادار درج شده در فهرست نرختعلیق پذیرش: توقف موقت م -6 

 دستورالعمل

 های فرابورس،  لغو پذیرش: حذف قطعی اوراق بهادار پذیرفته شده از فهرست نرخ -3 

 تعلیق عرضه: توقف موقت عرضه اوراق بهادار در فرابورس،  -3 

 رضه از فهرست عرضه اوراق بهادارلغو عرضه: حذف اوراق بهادار قابل ع -9 

 گردد این دستورالعمل تشكیل می 2هیئت پذیرش: هیئتی است كه به شرح ماده  -41 
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مشاور پذیرش: شخص حقوقی است كه براساس ضوابط مصوب سازمان به عنوان رابط اصلی متقاضی پذیرش و  -44 

 دهد فرابورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی پذیرش را در فرآیند پذیرش به نمایندگی از طرف وی انجام می

ختیار فرابورس قرار دهد تا در زمان درج نام امیدنامه: مجموعه اطالعاتی است كه متقاضی پذیرش ملزم است در ا -42 

های فرابورس، جهت اطالع عموم از طریق سایت رسمی فرابورس منتشر گردد. فرم نمونه  اوراق بهادار در فهرست نرخ

 رسد امیدنامه به تصویب هیئت مدیره فرابورس می

یار فرابورس قرار دهد تا در زمان عرضه بیانیه عرضه: مجموعه اطالعاتی است كه متقاضی عرضه ملزم است در اخت -48 

اوراق بهادار در بازار سوم، جهت اطالع عموم از طریق سایت رسمی فرابورس منتشر گردد. فرم نمونه بیانیه عرضه به 

 رسد. تصویب هیئت مدیره فرابورس می

 

 بخش دوم: هیئت پذیرش

هیئت پذیرش، هیئتی است كه به منظور اخذ تصمیم نسبت به پذیرش اوراق بهادار در فرابورس و همچنین تعلیق  :2ماده

 باشد: شود. این هیئت دارای پنج عضو و یک دبیر به شرح زیر می یا حذف آنها، تشكیل می

 رییس هیئت مدیره سازمان یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان به نمایندگی وی -4 

 رییس هیئت مدیره فرابورس یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره فرابورس به نمایندگی وی -2 

یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت به پیشنهاد هیئت مدیره كانون كارگزاران بورس و  -8 

 اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیره سازمان

 یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت به انتخاب هیئت مدیره سازمان -1 

 یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت به انتخاب هیئت مدیره فرابورس -5 

 و بدون حق رأی.مدیرعامل فرابورس، یا یكی از مدیران فرابورس به نمایندگی وی به عنوان دبیر هیئت پذیرش  -6 
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 رییس هیئت مدیره سازمان یا نماینده وی، رییس هیئت پذیرش خواهد بود.  :1تبصره 

باشد. انتخاب این  سال می 2این ماده در هر دوره  5تا  8مدت عضویت اشخاص بندهای  :2تبصره 

 دوره متوالی بالمانع است. 8اشخاص تا حداكثر 

ماده، پیش از پایان دوره تصدی به تشخیص مقام این  5و  1اشخاص موضوع بندهای : 3تبصره 

این ماده پیش از پایان دوره تصدی، بنا به تشخیص مقام  8انتخاب كننده و شخص موضوع بند 

 این ماده قابل تغییر خواهند بود. 8پیشنهاد كننده یا سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در بند 

زوم از سایر كارشناسان و همچنین نمایندگان تواند در صورت ل دبیر هیئت پذیرش می: 4تبصره 

متقاضیان برای حضور در جلسات خود دعوت كند. این اشخاص در جلسات مزبور حق رأی نخواهند 

 داشت.

جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، كه رییس سازمان یا نماینده وی یكی از آنهاست رسمیت  :3ماده

فق حداقل سه عضو كه یكی از آنها باید رییس سازمان یا نماینده وی باشد، معتبر یابد. تصمیمات هیئت با رأی موا می

 خواهد بود.

 

 فصل دوم: شرایط پذیرش و عرضه اوراق بهادار

 بخش اول: بازارها 

 فرابورس ایران دارای چهار بازار به شرح زیر است: :4ماده

 بازار اول  -4 

 بازار دوم  -2 

 بازار سوم  -8 
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 اوراق مشاركتبازار  -1 

پذیرد.  پذیرش اوراق بهادار صرفاً در بازارهای اول و دوم و بازار اوراق مشاركت صورت میتبصره: 

متقاضی پذیرش در صورت دارابودن شرایط پذیرش، باید تقاضای پذیرش خود را در یكی از این بازارها 

 به فرابورس ارائه نماید.

 

 بخش دوم: شرایط پذیرش در بازار اول

 اول: سهام قسمت

 باشد: های زیر در بازار اول قابل پذیرش می های سهامی عام با ویژگی سهام شركت :5ماده

 های سهام الف( ویژگی

 نزد سازمان ثبت شده باشد. -4 

 با نام باشد -2 

 محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد -8 

 .تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد -1 

 های ناشر ب( ویژگی

 نزد سازمان ثبت شده باشد. -4 

 نفر باشد. 211شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل  درصد از سهام ثبت 41حداقل  -2 

 برداری عملیات یا ارائه خدمات آن گذشته باشد حداقل یک سال از زمان بهره -8 

 آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل ده میلیارد ریال باشد -1 

 زیان انباشته نداشته باشد -5 
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های مالی آن، عدم اظهار نظر یا  گزارش حسابرس برای آخرین دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورت -6 

 اظهار نظر مردود نباشد

اری )از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده( مطابق اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطالعات حسابد -3 

 مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطالعات برخوردار باشد

انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شركت و  در دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش سودآور بوده و همچنین چشم -3 

 مربوطه وجود داشته باشد صنعت

های آن حداقل  های مالی ساالنه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارایی بر اساس آخرین صورت -9 

 درصد باشد 45

 های مالی، له یا علیه شركت وجود نداشته باشد دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت -41 

ها و  نامه مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و آیین های مالی آن باید مطابق آخرین صورت -44 

های اجرایی ابالغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنین در زمان ارائه درخواست پذیرش و آخرین  دستورالعمل

 انتخاب شده باشد دوره/ سال مالی قبل از ارائه درخواست، حسابرس شركت باید از میان حسابرسان معتمد سازمان

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن دارای سابقه محكومیت قطعی كیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات  -42 

 ای نباشند.  یا سوء شهرت حرفه حاكم بر بازار اوراق بهادار

تواند پذیرش سهام را منوط به انعقاد قرارداد بازارگردانی، مطابق  هیئت پذیرش حسب مورد می تبصره:

 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی مصوب هیئت مدیره سازمان، نماید. 

 

 گذاری قسمت دوم: واحدهای سرمایه

های زمین و  گذاری صندوق ایهگذاری قابل معامله و واحدهای سرم های سرمایه گذاری صندوق واحدهای سرمایه :6ماده

 باشند: ساختمان، با شرایط زیر در بازار اول فرابورس قابل پذیرش می
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 گذاری قابل معامله های سرمایه گذاری صندوق الف( واحدهای سرمایه

 گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند واحدهای سرمایه -4 

 میلیارد ریال باشد 51حداقل سرمایه صندوق  -2 

 باشد. با نام -8 

 گذاری زمین و ساختمان ب( واحدهای سرمایه

 گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند واحدهای سرمایه -4 

 میلیارد ریال باشد 411حداقل سرمایه صندوق  -2 

 با نام باشد. -8 

 

 بخش سوم: شرایط پذیرش در بازار دوم

 باشد.  پذیرش هرگونه اوراق بهادار در بازار دوم منوط به وجود حداقل یک بازارگردان برای آن می :7ماده

 باشد: های زیر در بازار دوم فرابورس قابل پذیرش می های سهامی عام با ویژگی سهام شركت :8ماده

 های سهام الف( ویژگی

 نزد سازمان ثبت شده باشد -4 

 با نام باشد -2 

 قانونی مؤثر برای نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد.محدودیت  -8 

 های ناشر ب( ویژگی

 نزد سازمان ثبت شده باشد -4 

 نفر باشد 411شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل  درصد از سهام ثبت 5حداقل  -2 
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 آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل یک میلیارد ریال باشد -8 

 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت نباشد 414مشمول ماده  -1 

مطابق اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطالعات حسابداری )از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده(  -5 

 اشدمطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطالعات برخوردار ب

 های مالی، له یا علیه شركت وجود نداشته باشد دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت -6 

ها و  نامه های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و آیین آخرین صورت -3 

ن در زمان ارائه درخواست پذیرش، حسابرس های اجرایی ابالغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنی دستورالعمل

 شركت باید از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت دارای سابقه محكومیت قطعی كیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و  -3 

 ای نباشند. مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه

های سهامی خاص كه با رعایت قوانین و مقررات، همزمان با پذیرش از طریق افزایش سرمایه در حال  شركت :9ماده

باشند، به شرط عرضه سهام ناشی از این افزایش سرمایه در فرابورس و همچنین دارابودن  تبدیل به سهامی عام می

 زار دوم فرابورس پذیرش شوند. توانند در با ( این دستورالعمل، می3شرایط مندرج در ماده )

 

 بخش چهارم: شرایط عرضه در بازار سوم

 اوراق بهادار برای عرضه در بازار سوم فرابورس باید حائز شرایط زیر باشند: :11ماده

 توسط شورا، قابل معامله اعالم شده باشند -4 

 در صورت شمول مقررات نزد سازمان ثبت شده باشند -2 

 محدودیت قانونی برای نقل و انتقال آنها وجود نداشته باشد -8 

 در بورس یا بازار خارج از بورس دارای مجوز، پذیرفته نشده باشند. -1 
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 باشند:  این دستورالعمل، از جمله اوراق بهادار زیر می 41اوراق بهادار موضوع ماده  :11ماده

 های سهامی،  سهام شركت -4 

 های سهامی عام هام شركتتقدم خرید س حق -2 

 های سهامی عام نام شركت سهام بی -8 

 های سهامی عام سهام ناشی از افزایش سرمایه شركت -1 

 های سپرده بانكی گواهی -5 

 اوراق مشاركت -6 

 اوراق مشاركت رهنی -3 

 اوراق مشاركت اجاره -3 

 صكوک -9 

های زمین و ساختمان كه در  گذاری قابل معامله و صندوق یههای سرما گذاری آن دسته از صندوق واحدهای سرمایه -41 

 اند سایر بازارهای فرابورس پذیرفته نشده

تواند در بازار سوم فرابورس انجام  های سهامی عام در شرف تأسیس می نویسی شركت پذیره تبصره:

 شود.

اوراق بهادار عرضه شده در بازار سوم تا یک ماه بعد از معامله در بازار سوم فرابورس، قابل عرضه مجدد در این  :21ماده

 باشد. باشد. عرضه این اوراق پس از این مدت، منوط به احراز مجدد شرایط یاد شده در این دستورالعمل می بازار نمی

 

 بخش پنجم: شرایط پذیرش در بازار اوراق مشاركت

 باشند: ( اوراق مشاركت با شرایط زیر در بازار اوراق مشاركت فرابورس قابل پذیرش می48اده ) م
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 در زمان پذیرش حداقل یک سال تا سر رسید آنها باقی مانده باشد -4 

 با نام باشند -2 

د حداقل یک ها، سایر اوراق مشاركت بای ها و بانک به استثنای اوراق مشاركت منتشره توسط دولت، شهرداری -8 

 بازارگردان در طول دوره باقیمانده تا زمان سررسید داشته باشند

 بعد از پذیرش، معامالت دست دوم این اوراق منحصراً از طریق فرابورس انجام شود. -1 

 

 فصل سوم : فرآیند پذیرش و عرضه اوراق بهادار

 بخش اول: رویه اجرایی ارائه درخواست پذیرش اوراق بهادار

این دستورالعمل باید  45های پذیرش اوراق بهادار، به همراه مدارک و مستندات موضوع ماده  كلیه درخواست :41ماده

 توسط مشاور پذیرش به فرابورس ارائه گردد.

های  متقاضی پذیرش باید فرم درخواست پذیرش خود را حسب مورد به انضمام مدارک زیر در قالب فرم :51ماده

 ازار اول، بازار دوم یا بازار اوراق مشاركت، از طریق مشاور پذیرش به فرابورس تسلیم نماید:فرابورس، برای پذیرش در ب

 پرسشنامه پذیرش -4 

 امیدنامه -2 

 رسید پرداخت حق پذیرش -8 

های مالی مربوط به حداقل یک سال/ دوره مالی منتهی به تاریخ پذیرش به همراه گزارش حسابرس و بازرس  صورت -1 

 قانونی

 های مالی سه ماهه ای شش ماهه حسابرسی شده و صورت های مالی میان دوره آخرین صورت -5 

 العاده یا ركن مشابه آخرین گزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق -6 



 

309 
 

 صورتجلسات مجامع عمومی سال اخیر و روزنامه رسمی مربوط به آگهی تصمیمات آنها در صورت وجود الزام قانونی -3 

 آخرین اساسنامه ثبت شده منطبق با اساسنامه نمونه، مصوب هیئت مدیره سازمان -3 

قانون بازار اوراق بهادار بر اساس  16فهرست و مشخصات دارندگان اطالعات نهانی، موضوع تبصره یک ماده  -9 

 های سازمان فرم

 ملكرد بعد از سال تسویه شدههای تشخیص مالیات ع یک نسخه از آخرین مفاصا حساب مالیاتی و برگه -41 

 مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام یا ركن مشابه مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در بورس -44 

 آخرین نمودار سازمانی مصوب -42 

 سایر اطالعات مهم به تشخیص متقاضی پذیرش یا درخواست هیئت پذیرش -48 

ید گردد كه متقاضی با آگاهی از الزامات پذیرش و قبول تعهد در فرم درخواست پذیرش، باید ق تبصره:

 است. به آن، درخواست خود را به فرابورس تسلیم نموده

شده از جمله تغییرات در اساسنامه، حسابرس،  متقاضی پذیرش موظف است تغییرات با اهمیت در اطالعات ارائه :61ماده

ییرات سهامداران عمده در دوره بررسی درخواست پذیرش را به اطالع مدیران، دارندگان اطالعات نهانی، سال مالی و تغ

تواند بر اساس گزارش فرابورس، پذیرش اوراق بهادار متقاضی  فرابورس برساند. در غیر این صورت هیئت پذیرش می

 ای متوقف نماید. پذیرش را در هر مرحله

 

 بخش دوم: رویه اجرایی ارائه درخواست عرضه اوراق بهادار

متقاضی عرضه باید از طریق كارگزار عضو فرابورس، فرم درخواست عرضه اوراق بهادار خود را حسب مورد به  :71هماد

 های فرابورس، برای عرضه در بازار سوم، به فرابورس تسلیم نماید: انضمام مدارک زیر در قالب فرم

 پرسشنامه عرضه مطابق فرم مصوب -4 
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 بیانیه عرضه -2 

 رسید پرداخت كارمزد عرضه اوراق بهادار -8 

در فرم درخواست عرضه، باید قید گردد كه متقاضی با آگاهی از الزامات عرضه و قبول تعهد به  تبصره:

 است. آن، درخواست خود را به فرا بورس تسلیم نموده

بررسی درخواست عرضه را به متقاضی عرضه موظف است تغییرات با اهمیت در اطالعات ارائه شده در دوره  :81ماده

ای متوقف  تواند بررسی درخواست متقاضی عرضه را در هر مرحله اطالع فرابورس برساند. در غیر این صورت فرابورس می

 نماید. 

 

 های پذیرش یا عرضه اوراق بهادار  بخش سوم: رویه اجرایی بررسی درخواست

رخصوص احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش را حداكثر ظرف فرابورس گزارش كارشناسی خود حاوی اظهارنظر د :91ماده

نماید. چارچوب گزارش  انضمام مستندات مربوطه به هیئت پذیرش ارسال می روز پس از تاریخ تكمیل مدارک به 15مدت 

 شود. كارشناسی مزبور، به پیشنهاد فرابورس و با تصویب هیئت پذیرش تعیین می

ندات مربوطه، هیئت پذیرش نظر كتبی خود را با ذكر دالیل مبنی بر تأیید یا رد پس از ارسال گزارش و مست :12ماده

كند. در صورت رد درخواست پذیرش اوراق  روز از طریق فرابورس به متقاضی اعالم می 15پذیرش حداكثر ظرف مدت 

تصمیم هیئت پذیرش به روز پس از ابالغ  41تواند مراتب اعتراض خود را كتباً حداكثر ظرف مدت  بهادار، متقاضی می

خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت  دبیرخانه هیئت مدیره سازمان اعالم كند. رأی هیئت مدیره سازمان در 

 االجراست.  پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و فرابورس الزم

ضی باید در در صورت رأی هیئت مدیره سازمان مبنی بر بررسی مجدد موضوع، درخواست متقا تبصره:

 گردد.  اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح 
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نظر هیئت  در صورتی كه درخواست متقاضی پذیرش اوراق بهادار برای بار اول یا پس از اجرای رأی تجدید :12ماده

مدیره سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از سه ماه و با 

 پذیر خواهد بود.  كلیه مراحل، امكان انجام

های عرضه اوراق بهادار در بازار سوم فرابورس براساس ضوابطی است كه به  رویه اجرایی بررسی درخواست :22ماده

 رسد.  مدیره فرابورس می  تصویب هیئت

تواند مراتب اعتراض  در صورت رد درخواست عرضه اوراق بهادار توسط فرابورس، متقاضی می تبصره:

روز پس از ابالغ تصمیم فرابورس به دبیرخانه هیئت مدیره سازمان اعالم  41خود را كتباً حداكثر ظرف 

 راست. االج كند. رأی هیئت مدیره سازمان درخصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر فرابورس، الزم

 

 بخش چهارم: درج اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل عرضه 

های فرابورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط  درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخ: 32ماده

اق بهادار در ماه از زمان پذیرش، پذیرش اور 6باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت  هیئت پذیرش می

 گردد. فرابورس لغو می

تواند مجدداً  در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس در مرحله درج، متقاضی پذیرش می تبصره:

 تقاضای پذیرش را به فرابورس ارائه دهد. 

ماه پس از تاریخ درج در  1روز و حداكثر  5بایست حداقل  عرضه اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس می :42ماده

شده ظرف مدت مذكور، پذیرش آن  های فرابورس، صورت پذیرد. در صورت عدم عرضه اوراق بهادار پذیرفته فهرست نرخ

 یرش خواهدبود. در فرابورس لغو گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرآیند پذ
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های  در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس پس از درج نام آن در فهرست نرخ تبصره:

تواند پس از گذشت یک سال مجدداً تقاضای پذیرش را به فرابورس ارائه  فرابورس، متقاضی پذیرش می

 دهد. 

ه احراز تمامی موارد تعیین شده توسط فرابورس درج نام اوراق بهادار در فهرست عرضه اوراق بهادار، منوط ب :52ماده

باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت تعیین شده توسط فرابورس، مجوز عرضه اوراق بهادار در بازار سوم  می

 شود. لغو می

تواند مجدداً  در صورت لغو مجوز عرضه اوراق در فرابورس در مرحله درج، متقاضی عرضه می تبصره:

 رضه را با پرداخت كارمزد عرضه اوراق بهادار به فرابورس ارائه دهد. تقاضای ع

روز و حداكثر یک ماه پس از تاریخ درج در فهرست عرضه  5بایست حداقل  عرضه اوراق بهادار در بازار سوم می :62ماده

در فرابورس لغو  اوراق بهادار، صورت پذیرد. در صورت عدم عرضه اوراق بهادار ظرف مدت یاد شده، مجوز عرضه آن

 گردیده و مجوز عرضه مجدد آن منوط به طی فرآیند مربوطه خواهد بود. 

در صورت لغو مجوز عرضه اوراق بهادار در فرابورس پس از درج نام اوراق در فهرست عرضه  تبصره:

ه ماه مجدداً تقاضای عرضه را به فرابورس ارائ 2تواند پس از گذشت  اوراق بهادار، متقاضی عرضه می

 دهد.

 

 فصل چهارم: تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس

 بخش اول: تعلیق پذیرش
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تواند پذیرش اوراق بهادار  این دستورالعمل، فرابورس می 18در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، مطابق ماده  :72ماده

دار پذیرفته شده برای مدتی بیش از سی روز مربوطه را حداكثر برای مدت سی روز به حال تعلیق درآورد. تعلیق اوراق بها

 ماه نخواهد بود. 8منوط به موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق موضوع این ماده بیش از 

این دستورالعمل، دستور تعلیق پذیرش اوراق  18تواند در صورت عدم ایفای وظایف ناشر مطابق ماده  سازمان می :82ماده

 فته شده را به فرابورس صادر نماید. تشخیص مدت تعلیق موضوع این ماده با سازمان خواهد بود.بهادار پذیر

رفع تعلیق پذیرش اوراق بهادار حسب مورد، منوط به رفع دالیل اعالم شده توسط سازمان، هیئت پذیرش یا  :92ماده

 باشد.  فرابورس می

این دستورالعمل،  23ذیرش، موضوع ماده در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر هیئت پ :1تبصره 

چنانچه دالیل اعالم شده توسط هیئت پذیرش از طرف ناشر مرتفع گردد، فرا بورس رأساً نسبت به رفع 

تعلیق اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش رفع دالیل تعلیق به سازمان و هیئت پذیرش اعالم 

 نماید.  می

این دستورالعمل، رفع  23پذیرش حسب نظر سازمان، موضوع ماده در موارد تداوم تعلیق  :2تبصره 

 تعلیق پذیرش توسط سازمان به فرابورس اعالم خواهدشد.

 

 بخش دوم: لغو پذیرش

 شود: پذیرش اوراق بهادار به موجب هر یک از موارد زیر لغو می :13ماده

گذشت شش ماه از تاریخ اعالم سازمان یا هیئت این دستورالعمل، پس از  18عدم ایفای تعهدات ناشر در مورد ماده  -4

 پذیرش مبنی بر تعلیق

 ، برای اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار اول وجود نداشته باشد5قسمت ب ماده  9و  1در صورتی كه شرایط بندهای  -2
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 برای اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار دوم،  3قسمت ب ماده  8و شرط بند  3در صورت عدم رعایت مفاد ماده  -8

 رعایت نشده باشد 3قسمت ب ماده  2یا بند  5قسمت ب ماده  2ماه، مفاد بند  6در صورتی كه بیش از  -1

 سررسید اوراق بهادار حسب مورد -5

شده در بازار اول فرابورس، عملكرد شركت در دو دوره مالی متوالی منجر به زیان شده  های پذیرفته درخصوص شركت -6

ای حسابرسی شده با در نظر گرفتن  های مالی میان دوره و نتیجه عملیات شش ماهه بعدی شركت براساس صورت

 بندهای شرط گزارش حسابرس، منتج به سود نشود

 های مالی ناشر در مورد صورتاظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس  -3

 در صورت انحالل یا ورشكستگی ناشر -3

الیحه اصالح قانون  414شده در بازار دوم فرابورس، درصورتی كه ناشر مشمول ماده  های پذیرفته درخصوص شركت -9

ح قانون الیحه اصال 414تجارت شده و ظرف مدت دو سال پس از آن اقدام ناشر منجر به خروج شركت از شمول ماده 

 تجارت نشود.

، فرا بورس ضمن ارائه گزارش به هیئت پذیرش 81در صورت وجود هر یک از موارد موضوع بندهای ماده  :13ماده

كند. ناشر موظف است ظرف سی روز توضیحات خود را به هیئت پذیرش ارائه نماید. در  مراتب را به ناشر اعالم می

ر به برطرف كردن موارد منجر به لغو پذیرش است، مهلت مشخصی را كه هیئت پذیرش تشخیص دهد ناشر قاد صورتی

 گیرد. حسب مورد برای وی در نظر می

ای كه به ناشر برای رفع موارد لغو مهلت  تواند پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده را در دوره هیئت پذیرش می :23ماده

 شود، به حالت تعلیق درآورد. داده می

شده، ناشر موظف است گزارش اقدامات خود و  شدن موارد لغو پذیرش در مهلت در نظر گرفته در صورت برطرف :33ماده

 همچنین سایر اطالعات مورد نیاز را به فرابورس ارائه نماید.
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بینی شده موارد لغو پذیرش رفع نگردد، اوراق بهادار با تصویب هیئت پذیرش از فهرست  چنانچه در مهلت پیش :43ماده

تواند قبل از لغو پذیرش اوراق بهادار، فرصت حداكثر سه  شود. هیئت پذیرش می رس بطور قطعی حذف میهای فرابو نرخ

 ای را برای انجام معامالت آن اوراق در نظر گیرد.  ماهه

هفته از تاریخ تصویب، طی گزارشی با ذكر دالیل مربوط،  فرابورس، لغو پذیرش اوراق بهادار را حداكثر ظرف یک :53ماده

روز پس از ابالغ تصمیم  41تواند مراتب اعتراض خود را حداكثر ظرف مدت  دهد. ناشر می اشر و سازمان اطالع میبه ن

خصوص بررسی مجدد موضوع  هیئت پذیرش، به دبیرخانه هیئت مدیره سازمان اعالم كند. رأی هیئت مدیره سازمان در 

 االجر است. شر الزمیا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای هیئت پذیرش، فرابورس و نا

است،  این دستورالعمل لغو شده 81پذیرش مجدد اوراق بهاداری كه پذیرش آنها در فرابورس به موجب ماده  :63ماده

 پذیر خواهد بود.  حداقل پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پذیرش با ارائه درخواست و احراز شرایط پذیرش امكان

 

 به درخواست ناشر بخش سوم: لغو پذیرش اوراق بهادار

ناشر باید درخواست خود مبنی بر لغو پذیرش اوراق بهادار را كه به تأیید مجمع عمومی عادی سهامداران رسیده،  :73ماده

 جلسه امضا شده مجمع مذكور به سازمان و فرابورس ارسال نماید.  به همراه صورت

و اعالم قصد  83سهامدارانی كه بیش از نیمی از سهام شركت را در اختیار دارند پس از انجام تشریفات ماده  :83ماده 

 بایست: آوری سهام شركت و خروج آن از فرابورس، به سازمان، فرابورس و عموم، می خود مبنی بر جمع

 درصد از اوراق بهادارپذیرفته شده را تملک نمایند.  31ماه پس از تاریخ اعالم موضوع، حداقل  8حداكثر تا مدت  -4 

 31درصد از اوراق بهادار پذیرفته شده را، مازاد بر  41ماهه، حداقل  پس از گذشت مهلت فوق، طی یک دوره یک -2 

 ماهه فوق تملک نمایند. 8ید دوره فوق، حداقل با میانگین موزون قیمت خر 4درصد بند 
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فوق، طی یک دوره یک ماهه، تمامی سهام عرضه شده  2و  4شده در بندهای  شدن مهلت مشخص پس از سپری -8 

 توسط سهامداران باقیمانده را با میانگین موزون قیمت خرید چهار ماه گذشته خریداری نمایند. 

ا از فرابورس دارند، مكلفند در پایان دوره خرید، اطالعات مربوط به سهامدارانی كه قصد خارج نمودن شركت ر :93ماده

میزان مالكیت خود و خرید اوراق بهادار طی دوره پنج ماهه را جهت تأیید به فرابورس ارائه و همزمان به سازمان نیز 

 اعالم نمایند.

تاریخ دقیق لغو پذیرش را به  هیئت پذیرش پس از احراز تكمیل فرآیند فوق، بر اساس گزارش فرابورس، :14ماده

 بایست توسط فرابورس به سازمان و عموم اعالم گردد. كند. لغو پذیرش شركت می فرابورس و ناشر اعالم می

اوراق بهاداری كه به درخواست ناشر لغو پذیرش شده باشند تا دو سال بعد از تاریخ لغو پذیرش، قابل پذیرش  :14ماده

 مجدد در فرابورس نیستند.

 

 فصل پنجم : سایر موارد

 بخش اول: كارمزدها

 كند: شده دریافت می فرا بورس كارمزدهای زیر را از متقاضیان پذیرش یا عرضه و ناشران اوراق بهادار پذیرفته :24ماده 

 شود كارمزد پذیرش كه به همراه درخواست پذیرش و تكمیل مدارک اولیه دریافت می -4 

كه بخشی از آن به همراه ارائه درخواست عرضه اوراق بهادار و تكمیل مدارک اولیه و كارمزد عرضه اوراق بهادار  -2 

 شود مابقی آن پس از انجام معامله دریافت می

 شود. شده كه ساالنه براساس سرمایه پرداخت شده دریافت می  كارمزد درج ناشران پذیرفته -8 
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، موظف است  متقاضی پذیرش یا عرضه و ناشری كه اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده تبصره:

های  حسب مورد كارمزدهای فوق را براساس مصوبه هیئت مدیره فرابورس و حداكثر تا میزان سقف

 تعیین شده توسط هیئت مدیره سازمان، پرداخت نماید.

 

 بخش دوم: سایر مقررات

شده یا عرضه  كه اوراق بهادارشان در فرا بورس پذیرفته  كنندگان، مادام آنها یا عرضه مدیران تمام ناشران و  :34ماده

 باشند. شود، موظف به رعایت مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مفاد این دستورالعمل می می

نامه انضباطی خود به  ست براساس آییندر صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط، فرا بورس موظف ا :44ماده

 صالح گزارش نماید. تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آنها را به مرجع ذی
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 نامه اعطای مجوز و فعالیت كارگزار  آیین

 )در قالب شخصیت حقوقی(

 بورس  شورای 46/9/38مصوب 

 

 

 تعاریف
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 شرح زیر است. نامه به آیینكار رفته در این  اصطالحات به: 1ماده

 منظور سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است. سازمان:

به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود حسب « سازمان»ای )شركتی( است كه با مجوز  مؤسسه كارگزار:

در بورس و سایر خدمات كارگزاری مورد، و براساس قوانین و مقررات مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده 

 پردازد. می

 منظور متقاضی دریافت مجوز كارگزاری است. متقاضی:

فعالیتی است كه با هدف كاهش دامنه نوسانات قیمت اوراق بهادار و تأمین نقدشوندگی آن با مجوز  بازارگردانی:

 شود. انجام می« كارگزار»توسط « سازمان»

ناشی از فعالیت كارگزاری با « كارگزاران،»است كه به منظور ایفای تعهدات  ای حساب ویژه حساب تضمین بورس:

 شود. گذاران، افتتاح می هدف حمایت از سرمایه

پردازد، و در شهری واقع شده است  گذاران می واحدی از كارگزاری است كه از آن محل به ارائه خدمات به سرمایه شعبه:

 شود. نیز شعبه تلقی می "كارگزار"الرهای اختصاصی در آن شهر تاالر دارد. تا "سازمان"كه 

پردازد، و در شهری واقع شده  گذاران می واحدی از كارگزاری است كه از آن محل به ارائه خدمات به سرمایه نمایندگی:

شود، و  كه در آنها معامله انجام نمی "كارگزار"در آن شهر تاالر ندارد. تاالرهای اختصاصی  "سازمان"است كه 

 شود. تلقی می "نمایندگی"شود، نیز  ارسال می "شعبه"شهر برای   های دریافتی از آن فارشس

شود. میزان  دریافت می "سازمان"عنوان عضو  مبلغی است كه بابت فعالیت كارگزاران در بورس به حق عضویت:

 گردد. تعیین می "سازمان"مدیره  عضویت در ابتدای هر سال توسط هیئت حق

و در ازای دریافت خدمات و تسهیالت  "كارگزاران"كارمزدی است كه توسط  ه از تسهیالت و خدمات:هزینه استفاد

 شود. پرداخت می "سازمان"برای انجام معامالت اوراق بهادار به  "سازمان"از 
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 خدمات كارگزاری

 دهی گزارش

 ارائه دهد. "سازمان"موظف است اطالعات زیر را به  "كارگزار": 2ماده 

 شده شركت، حداكثر سه ماه پس از پایان سال مالی های مالی ساالنه حسابرسی ها و صورت گزارش -الف

های كارگزاری با تأیید حسابرس معتمد بورس، حداكثر دوماه پس از پایان سال  حساب ساالنه فعالیت خالصه صورت  -ب

 مالی

 مجوز به منظور دریافت "سازمان"هرگونه تغییر در شرایط اعالم شده به  -ج

های مصوب در چارچوب  نامه های مذكور در آیین و كلیه گزارش "سازمان"سایر مدارک و اطالعات مورد درخواست  -د

 قوانین و مقررات مربوط.

مكلف است دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معامالت خود را به نحوی كه قابل ارائه باشد حداقل « كارگزار": 3ماده 

 نگهداری نماید.« سازمان»انجام معامله، برای عرضه به سال پس از 8مدت  به

تواند هر زمان كه مقتضی بداند رأساً و یا توسط حسابرسان معتمد بورس اسناد و مدارک  می« سازمان": 4ماده 

« كارگزاری»را برای بررسی و تطبیق عملكرد وی با قوانین و مقررات و همچنین حفظ حداقل شرایط مجوز « كارگزار"

 است.« سازمان»مكلف به در اختیار قراردادن اطالعات و مدارک مورد درخواست « كارگزار»بازرسی قرار دهد.  مورد

 

 «كارگزار»شرایط اعطای مجوز و تداوم فعالیت 

نباشد0 ضروری  "گواهی نامه مدیریت ارشد بازار سرمایه"در صورتی كه هیچ یک از اعضای هیات مدیره دارای : 5ماده 

 مل خارج از هیات مدیره و از میان دارندگان گواهی نامه مذكور انتخاب شوداست مدیر عا
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 میلیارد ریال است.  5حداقل سرمایه موردنیاز برای دریافت مجوز كارگزاری : 6ماده 

هیات مدیره سازمان می تواند تا فراهم شدن شرایط اجرای این مصوبه حداكثر تا پایان سال تبصره: 

كه مدیر عامل معرفی شده آنها دارای گواهی نامه نمی باشند0 در  "كارگزارانی"0 با شروع فعالیت 1384

قانون تاسیس بورس  42كه واجد شرایط ماده  "سازمان"صورت معرفی حداقل یک نفر نماینده به 

  باشند0 موافقت نماید.

میلیارد   یکنمایند  كه در استان تهران فعالیت نمی "كارگزارانی"حداقل سرمایه الزم برای تبصره: 

 ریال است.

 های كشور دایر نماید. شعبه در سایر استان 2فعالیت در استان تهران مكلف است همزمان حداقل  "متقاضی": 7ماده  

ناشی از انجام معامالت همواره باید متناسب با سرمایه پرداخت شده « كارگزار»حجم معامالت و مجموع تعهدات : 8ماده 

 امه مربوط باشد.ن بر طبق آیین« كارگزار»

« حساب تضمین بورس»برای تسویه در هر زمان نباید بیش از مبلغی باشد كه از طریق « كارگزار»جمع تعهدات : 9ماده 

 پوشش داده شده است.

باید برای جبران خسارتی كه ممكن است از عملیات وی متوجه طرفین معامله شود، افزون بر  "كارگزار»: 11ماده 

قانون تأسیس بورس نزد بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران، نسبت به واریز  48در ماده سپردن تضمین مقرر 

 اقدام نماید. "حساب تضمین بورس"الشركه خود به  سهم

نامه، با تهیه دستورالعمل  ماه از تصویب این آیین 8موظف است حداكثر ظرف مدت « سازمان»تبصره: 

 .را عملیاتی كند« حساب تضمین بورس»اجرایی، 

كنند باید حداقل دارای  كه برای انجام دادوستد با سیستم معامالتی كار می« كارگزار»كلیه كاركنان : 11ماده 

 باشند.« نامه اصول مقدماتی كارگزاری گواهی»
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های سهامی خاص باشد، در هیچ  هر شخص حقیقی یا حقوقی كه سهامدار یا عضو هیئت مدیره یكی از شركت: 12ماده 

 تواند سهامدار باشد. ام یا خاص كارگزاری دیگری نمیشركت سهامی ع

تواند در سایر  % سهام دارد، نمی41سهامی عام بیش از « كارگزار»هر شخص حقیقی یا حقوقی كه در یک : 13ماده 

 سهامی عام بیش از یک درصد سهامدار باشد.« كارگزار»های  شركت

نیستند در بیش از یک شركت كارگزاری فعالیت مقام و معاونین وی مجاز  مدیرعامل، قائمتبصره: 

 مدیریتی داشته باشند.

 

 تعلیق و لغو مجوز

صورت، براساس  فعالیت خود را متوقف نماید. در غیراین "سازمان»تواند بدون كسب موافقت  نمی "كارگزار": 14ماده 

 متخلف رفتار خواهد شد.« كارگزار»نامه مربوطه، با  آیین

روز كاری به این درخواست  41حداكثر در مدت « سازمان»برای لغو مجوز، « كارگزار»درخواست در صورت : 15ماده 

متوقف خواهد بود، در صورت موافقت با لغو « كارگزار«نماد معامالتی« سازمان،»رسیدگی خواهد كرد و تا زمان اعالم نظر 

 م تعهدات خود اقدام كند.ها و انجا وقت نسبت به تسویه بدهی ملزم است در اسرع "كارگزار"مجوز 

مكلف است مراتب لغو مجوز را به نحو مناسب به اطالع بازار برساند و نظارت الزم  "سازمان"تبصره: 

 نسبت به مشتریان خود اعمال نماید. "كارگزار"را بر انجام تسویه و ایفای تعهدات 

 

 سایر موارد
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اند  اند، مكلف دریافت كرده "سازمان"جوز كارگزاری را از كه پیش از تصویب این آیین نامه م "كارگزارانی": 16ماده 

نامه تطبیق  این آیین 41نامه، شرایط سرمایه خود را با مفاد ماده  ماه پس از تاریخ تصویب این آیین 6حداكثر ظرف مدت 

 دهند.

موضوع این ماده و انطباق مدارک آنان با  "كارگزاران"احراز صالحیت كاركنان تبصره: 

 است. "سازمان"های جدید بر عهده  مهنا گواهی

 رسد. می "سازمان"مدیره  نامه به تصویب هیئت های اجرایی این آیین دستورالعمل: 17ماده 
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 دستورالعمل

 صدور مجوز تاسیس و فعالیت كارگزاری در بورس 

 مدیره سازمان بورس هیئت 84/6/36مصوب 

 

 

 

، این دستورالعمل به منظور 4831بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال قانون  3ماده  6و  2به استناد بندهای مقدمه: 

امتیازبندی و انتخاب متقاضیان فعالیت كارگزاری در بورس و همچنین تعیین شرایط شروع فعالیت كارگزاری در بورس 

 تنظیم شده است.
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س كارگزاری یا فعالیت را تعیین و طی ( تعداد مجوزهای قابل صدور برای تأسیسباسازمان بورس و اوراق بهادار ) :1ماده

اعالن فراخوان، از متقاضیان تأسیس شركت كارگزاری یا دریافت مجوز فعالیت در بورس مورد نظر دعوت به عمل 

آورد تا مدارک و اطالعات خود را ارائه دهند. در فراخوان مذكور حدود خدمات قابل ارائه، بورس مورد نظر و سایر  می

 د.گرد شرایط قید می

 متقاضیان فعالیت كارگزاری در بورس به دو گروه زیر قابل تقسیم هستند:: 2ماده

الف( اشخاصی كه به عنوان مؤسس شركت كارگزاری، تقاضای تأسیس كارگزاری و فعالیت كارگزاری در بورس مورد نظر 

 را دارند.

مجوز فعالیت كارگزاری در بورس مورد نظر های كارگزاری كه قبالً تأسیس شده ولی تا زمان اعالن فراخوان،  ب( شركت

 اند. را دریافت ننموده

پذیرد.  ( صورت می5( و امتیازبندی متقاضیان گروه )ب( براساس ماده )1امتیازبندی متقاضیان گروه )الف( براساس ماده )

ید. فهرست این درصد از كل امتیازات مربوط به گروه خود را كسب نما 51برای دریافت مجوز، متقاضی باید حداقل 

بندی در صدور مجوز براساس امتیاز  شود. اولویت متقاضیان به عنوان متقاضیان واجد شرایط از باالترین امتیاز مرتب می

( تعیین شده 4اكتسابی در هر گروه از متقاضیان واجد شرایط و به تعداد مجوز قابل صدور در هر گروه كه مطابق ماده )

 پذیرد. است، صورت می

 های تأسیس كارگزاری، احراز شرایط شروع فعالیت و شروع عملی فعالیت به قرار زیر است: مهلت :3ماده

(، مهلت تأسیس و احراز شرایط شروع فعالیت و شروع عملی فعالیت 2الف( برای متقاضیان گروه )الف( مذكور در ماده )

 براساس مجوز صادره، حداكثر چهار ماه از تاریخ ابالغ اولویت.

(، مهلت احراز شرایط شروع فعالیت و شروع عملی فعالیت، حداكثر دو ماه 2متقاضیان گروه )ب( مذكور در ماده ) ب( برای

 از تاریخ ابالغ مجوز فعالیت.
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های مقرر در این ماده، حسب مورد نسبت به تأسیس شركت  در صورتیكه متقاضی در مهلت :1تبصره

شود؛ مگر اینكه  جوز صادره برای وی، خود به خود لغو میو احراز شرایط و شروع فعالیت اقدام ننماید، م

 با درنظر گرفتن مهلت دیگری، موافقت نماید. سبامتقاضی دالیل كافی ارائه و هیأت مدیره 

شود و مجوز فعالیت  ابالغ اولویت به نماینده مؤسسین تحویل یا به آدرس وی ارسال می :2تبصره

 گردد. ارسال می سباقاضی به كارگزاری نیز به آخرین آدرس اعالمی مت

 ( برابر جمع امتیازات براساس عوامل زیر است:2امتیاز متقاضیان گروه )الف( مذكور در ماده ) :4ماده

 21امتیاز مشروط به این كه متقاضی حداقل  81سرمایه نقدی هر یک میلیارد ریال یک امتیاز و حداكثر تا  سرمایه:الف( 

 امتیاز از این عامل كسب نماید.

امتیاز ویژگی مؤسس حاصل جمع امتیاز مؤسسین حقوقی و حقیقی است كه هر یک به ترتیب زیر  ویژگی مؤسس:ب( 

 شود: محاسبه می

امتیاز خواهد  85حداكثر امتیاز مؤسسین شركت كارگزاری كه شخصیت حقوقی دارند، مجموعاً ب( مؤسس حقوقی:  - 4

 شود. ( این دستورالعمل محاسبه می4بود. امتیاز هر یک از این مؤسسین براساس پیوست شماره )

یاز خواهد امت 85ب( مؤسس حقیقی: حداكثر امتیاز مؤسسین شركت كارگزاری كه شخصیت حقیقی دارند، مجموعاً  - 2

 شود. ( این دستورالعمل محاسبه می2بود. امتیاز هر یک از این مؤسسین براساس پیوست شماره )

توانند تا سه  كنند، نمی هایی كه دریافت می سهامداران استراتژیک مجوز تأسیس در كارگزاری تبصره:

ری سهام آنها در شرایط سال پس از تأسیس، سهام خود در كارگزاری را به دیگری واگذار نمایند. واگذا

 اضطراری منوط به موافقت سازمان است.

(، برابر جمع امتیازات براساس عوامل زیر است. این امتیازات براساس 2امتیاز متقاضیان گروه )ب( مذكور در ماده ) :5ماده

 شوند: ( محاسبه می4وضعیت كارگزاری قبل از فراخوان موضوع ماده )
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امتیاز  41میلیارد ریال سرمایه پرداخت شده شركت كارگزاری متقاضی، یک امتیاز تا سقف  به ازای هر دو سرمایه:الف( 

 امتیاز از این عامل كسب نماید. 5شود. متقاضی باید حداقل  در نظر گرفته می

در صورتیكه كارگزار در هر شهرستان )به غیر از تهران( به تشخیص سازمان، دفتری جهت دریافت  شعبه كارگزاری:ب( 

های مشتریان و ارائه سایر خدمات دایر كرده باشد و در آن شهرستان، ایستگاه معامالتی برای اجرای  فارشس

شود. برای كارگزار  های مشتریان در اختیار داشته باشد، به ازای هر مورد یک شعبه برای وی محسوب می سفارش

امتیاز در نظر  42امتیاز، و حداكثر تا سقف  8عبه متقاضی، تا دو شعبه به ازای هر شعبه یک امتیاز و بیش از آن هر ش

 شود. گرفته می

امتیاز و حداكثر  1های غیر از تهران،  امتیاز و در شهرستان 2به ازای هر تاالر اختصاصی در تهران،  تاالر اختصاصی:ج( 

 شود. امتیاز در نظر گرفته می 41تا سقف 

ماه در شركت كارگزاری  1به ازای هر یک از پرسنل دارای گواهینامه بازار سرمایه، مشروط به اینكه حداقل  پرسنل:د( 

امتیاز  41امتیاز و حداكثر تا سقف  2مشغول فعالیت بوده و نام وی در فهرست بیمه كاركنان این شركت درج شده باشد، 

 شود. در نظر گرفته می

های مناسب كنترل داخلی، حسابداری، كارگزاری، سایت الكترونیكی )به منظور  تمبرای برقراری سیس ها: سیستمهـ( 

 شود. امتیاز در نظر گرفته می 21، حداكثر سباارایه اطالعات و سایر خدمات به مشتریان( و غیره به تشخیص 

و به ازای تشكیل به ازای دریافت مجوزهای سبدگردانی و كارگزار معرف هر كدام یک امتیاز  مجوزهای اخذ شده:و( 

امتیاز در نظر گرفته می شود.  5هر سبد اوراق بهادار مشترک به تشخیص سازمان و متناسب با میزان فعالیت، حداكثر تا 

شود. سقف  امتیاز در نظر گرفته می 2امتیاز و به ازای انعقاد هر قرارداد سبدگردانی،  8به ازای انعقاد هر قرارداد معرف، 

 امتیاز خواهد بود. 41حداكثر امتیازات این عامل 
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هزار سهم در هر معامله( كارگزاری متقاضی در شش  411جمع ارزش معامالت غیر بلوک )كمتر از  ارزش معامالت:ز( 

كه از فرمول زیر محاسبه  Aو با عدد   ماهه منتهی به اعالن فراخوان، نسبت به ارزش كل این نوع معامالت محاسبه شده

 شود. امتیاز در نظر گرفته می 41امتیاز تا سقف  A ،5/4گردد و به ازای هر یک درصد بیشتر از عدد  شود، مقایسه می می

 

 

 

 

تعداد مشتریان شركت كارگزاری متقاضی كه در شش ماهه منتهی به تاریخ فراخوان، حداقل یک  تعداد مشتریان:ح( 

ها تقسیم شده  مشتریان مذكور در سطح كل كارگزاریاند، محاسبه و بر تعداد كل  معامله از طریق شركت كارگزاری داشته

 شود. امتیاز در نظر گرفته می 41امتیاز تا سقف  2( محاسبه شده در بند )ز(، Aو به ازای هر یک درصد بیشتر از عدد )

امتیاز  2به ازای هر تخلف شركت كارگزاری متقاضی كه منجر به اخطار كتبی با درج در پرونده شده باشد،  تخلفات:ط( 

امتیاز منفی در نظر گرفته شده و از مجموع  1منفی و برای تخلفی كه منجر به محرومیت از انجام معامالت شده است، 

 شود. امتیازات متقاضی كسر می

(، باید ظرف مهلت 2امل و اعضای هیأت مدیره متقاضیان گروه )ب( موضوع ماده )ای مدیرع صالحیت حرفه :6ماده

ای اعضای هیأت  برسد، در غیر این صورت تقاضای آنها ردّ خواهد شد. همچنین صالحیت حرفه سباتعیین شده به تأیید 

 سباالعمل مربوطه به تأیید مدیره و مدیرعامل متقاضیان گروه )الف(، قبل از تأسیس شركت كارگزاری باید مطابق دستور

برسد و سرمایه تعهد شده به نام شركت كارگزاری در شرف تأسیس نزد بانک واریز و گواهی مربوطه ارائه گردد. سرمایه 

 مذكور منحصراً باید در اجرای موضوع فعالیت شركت كارگزاری، صرف شود.
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(، نسبت به فراهم 8های تعیین شده در ماده ) ( باید ظرف مهلت2متقاضیان گروه )الف( و )ب( موضوع ماده ) :7ماده

به شرح زیر اقدام نمایند تا مجوز فعالیت آنها در بورس مربوطه  سباهای الزم مورد تأیید  آوردن امكانات، پرسنل و سیستم

 باطل خواهد شد.صادر گردد، در غیر اینصورت مجوز آنها خود به خود 

الف( تهیه دفتر مركزی شركت كارگزاری به متراژ مناسب با كاربری اداری یا تجاری به نام شركت كارگزاری یا در اجاره 

 آن.

های مشتریان و استخدام و آموزش حداقل یک كارشناس برای این بخش مطابق  ب( ایجاد بخش پذیرش سفارش

 مقررات.

گر و  یک كارشناس به عنوان مسئول معامالت و یک كارشناس به عنوان معامله ج( ایجاد بخش معامالت و استخدام

 آموزش آنها مطابق مقررات مربوطه.

 د( تشكیل امور مالی و استخدام مسئول امور مالی با تجربه الزم.

حدود های الزم و تعیین  ها و تهیه فرم ها و ثبت و نگهداری حساب های دریافت و اجرای سفارش هـ( تدوین رویه

 اختیارات و مسئولیت افراد در این زمینه.

افزارهای الزم و ارایه حداقل یک تراز مالی از  های حسابداری و كارگزاری و سایر نرم سازی سیستم و( خرید و پیاده

 وضعیت شركت.

 ز( تهیه تجهیزات اداری مناسب برای انجام عملیات شركت.

 هادار و عضویت در بورس مربوطه.ح( پذیرش در كانون كارگزاران بورس و اوراق ب

در صورتیكه دفتر مركزی كارگزاری در زمان شروع فعالیت در اجاره شركت باشد، شركت  :1تبصره

كارگزاری باید ظرف یک سال پس از تأسیس، محل مناسب مطابق بند )الف( این ماده به عنوان دفتر 

 مركزی شركت به نام شركت كارگزاری خریداری نماید.



 

328 
 

در صورتیكه در طول فعالیت شركت كارگزاری هر یک از شرایط مذكور در این ماده نقض  :2تبصره

تواند ضمن تعلیق فعالیت كارگزاری، مهلتی حداكثر تا سه ماه برای احراز  می سباشود، هیأت مدیره 

شرایط در نظر گیرد و در صورتیكه در این مهلت شرایط الزم احراز نشود، مجوز فعالیت كارگزاری را 

 ملغی نماید.

 سبابه تصویب هیأت مدیره  84/6/4836این دستورالعمل در یک مقدمه، هشت ماده و پنج تبصره در تاریخ  :8ماده

و تبصره ذیل  46، 45و تبصره ذیل آن،  9، 3، 3، 8های ذیل آن،  و تبصره 2رسید. از تاریخ تصویب این دستورالعمل، مواد 

مه اعطای مجوز و فعالیت كارگزار )در قالب شخصیت حقوقی( مصوب مورخ نا آئین 25و  21، 24، 21، 43، 43آن، 

 شود. شورای بورس ملغی می 46/9/4838

 

 (: نحوه امتیازدهی مؤسس شركت كارگزاری كه شخصیت حقوقی دارد.1پیوست )

 

( ضریب امتیاز مؤسس شركت كارگزاری كه شخصیت حقوقی دارد، از ضرب سه عامل )الف( امتیاز موضوع فعالیت، )ب

 آید: شوند، به دست می نوع شخصیت حقوقی و )ج( ضریب سهامداری وی كه به شرح زیر محاسبه می

 

 شود: امتیاز موضوع فعالیت مؤسس با توجه به نوع فعالیت وی به شرح زیر تعیین می الف( امتیاز موضوع فعالیت:

 امتیاز 42ها و نهادهای مالی مجاز، برابر  ها، بیمه الف( بانک -4

 امتیاز 3الف( مؤسسات مالی و اعتباری، برابر  -2

 امتیاز 5های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و تعاونی(، برابر  الف( سایر اشخاص حقوقی )شامل شركت -8

 شود: ضریب نوع شخصیت حقوقی به شرح زیر تعیین می ب( ضریب نوع شخصیت حقوقی:
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 سهامدار یا عضو داشته باشند، برابر یک 251ش از های تعاونی كه بی های سهامی عام و شركت ب( شركت -4

 3/1سهامدار یا عضو داشته باشند، برابر  251تا  51های تعاونی كه بین  های سهامی عام و شركت ب( شركت -2

های  سهامدار یا عضو داشته باشند و شركت 51های تعاونی كه كمتر از  های سهامی عام و شركت ب( شركت - 8

 65/1 سهامی خاص، برابر

 5/1ب( سایر اشخاص حقوقی، برابر  -1

 

درصد و بیشتر از كل سرمایه شركت كارگزاری را تأمین نماید، ضریب  21برای مؤسسی كه ج( ضریب سهامداری: 

درصد از كل سرمایه شركت كارگزاری را تأمین  21شود. برای مؤسسی كه كمتر از  سهامداری برابر یک در نظر گرفته می

 از عدد یک كسر خواهد شد. 4/1هر یک درصد كمتر،  نماید، به ازای

 

 (: نحوه امتیازدهی مؤسس شركت كارگزاری كه شخصیت حقیقی دارد.2پیوست )

برای تعیین امتیاز مؤسس شركت كارگزاری كه شخصیت حقیقی دارد، امتیاز سوابق تجربی وی به شرح بند )الف( زیر 

شود و حاصل جمع در ضریب  شود، جمع می به شرح بند )ب( محاسبه میمحاسبه شده و با امتیاز سوابق تحصیلی وی كه 

 شود. آید، ضرب می سهامداری وی كه به شرح بند )ج( به دست می

برای محاسبه امتیاز سوابق تجربی مؤسس، ابتدا امتیاز وی در هر سمت براساس فرمول زیر  الف( امتیاز سوابق تجربی:

 شود: با یكدیگر جمع میهای مختلف  محاسبه شده و امتیاز سمت

 مدت تجربه كاری در هر سمت به ماه× ضریب موضوع فعالیت محل كار مؤسس × ضریب سمت مؤسس × ضریب ماه 
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امتیاز و مجموع امتیاز سوابق تجربی مؤسسین شركت كارگزاری كه شخصیت  6سقف امتیاز سابقه تجربی هر مؤسس 

ثر امتیاز ضریب موضوع فعالیت محل كار مؤسس و ضریب سمت وی از امتیاز خواهد بود. حداك 21حقیقی دارند، حداكثر 

 شود: جدول زیر استخراج می
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 توضیحات:

 قابل تغییر است. سبادر نظر گرفته شده كه توسط هیأت مدیره  2/1ضریب ماه برابر - 4

 باالترین مقام اجرایی قرار دارد.تر از  منظور از مدیر ارشد، مدیری است كه در یک رده پایین- 2

 تر از باالترین مقام اجرایی قرار دارد. منظور از مدیر میانی، مدیری است كه در دو رده پایین- 8

در صورتی كه متقاضی در یک دوره زمانی معین، بیش از یک شغل داشته باشد، در آن مدت شغلی كه بیشترین امتیاز - 1

 شود. را دارد در نظر گرفته می

منظور از مدیران یا كاركنان صف، آن دسته از مدیران یا كاركنان هستند كه در رابطه با فعالیت اصلی شخصیت - 5

 كنند. حقوقی انجام وظیفه می

 411های آن بیش از  نفر یا جمع دارایی 211منظور از شركت بزرگ، شركتی است كه تعداد پرسنل آن بیش از - 6

 میلیارد ریال است. 411آن طی یک سال بیش از میلیارد ریال یا درآمد ناخالص 
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های آن  نفر یا جمع دارایی 211و كمتر از  51منظور از شركت متوسط، شركتی است كه تعداد پرسنل آن بیش از - 3

 میلیارد ریال باشد. 411و كمتر از  51میلیارد ریال یا درآمد ناخالص آن طی سال بیش از  411و كمتر از  51بیش از 

 ر از شركت كوچک، شركتی است كه شركت تولیدی یا خدماتی بزرگ یا متوسط محسوب نشود.منظو- 3

شود، به طوری  تعیین می سباهرجا سقف امتیاز معین شده است، امتیاز متقاضی با توجه به سوابق تجربی وی، توسط - 9

 كه از سقف تعیین شده تجاوز ننماید.

 

صیلی مؤسس شركت كارگزاری، براساس جدول زیر و توضیحات آن تعیین امتیاز سوابق تح ب( امتیاز سوابق تحصیلی:

امتیاز خواهد  45شود. مجموع امتیاز سوابق تحصیلی مؤسسین شركت كارگزاری كه شخصیت حقیقی دارند، حداكثر  می

 بود.

 

 توضیحات:

ده یا تأییدیه چاپ گرفته باشد، به امتیازات فوق به ازای تألیف هر مقاله مرتبط با امور مالی كه در مجالت معتبر چاپ ش

شود. مجموع امتیازات تألیف مقاله و كتاب،  امتیاز اضافه می 4امتیاز و به ازای تألیف هركتاب مرتبط با امور مالی  5/1

 امتیاز خواهد بود. 1حداكثر 

اشته باشد، تر تفاوت د در صورتیكه رشته تحصیلی مؤسس در یک مقطع با رشته تحصیلی وی در مقطع تحصیلی پایین

تر در همان رشته محاسبه شده و با امتیاز مؤسس در مقطع  تفاوت امتیاز بین مقطع باالتر با امتیاز مقطع تحصیلی پایین

شود تا امتیاز سوابق تحصیلی مؤسس بدست آید. مثالً اگر مؤسس مدرک كارشناسی ارشد در رشته  تر جمع می پایین

 شود: ی ارائه دهد، امتیاز سوابق تحصیلی وی به قرار زیر محاسبه میمدیریت مالی و كارشناسی در رشته مهندس



 

333 
 

امتیاز كارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی( + امتیاز كارشناسی رشته مهندسی =  -)امتیاز كارشناسی رشته مدیریت مالی 

 امتیاز سوابق تحصیلی مؤسس

 (1 - 5 + )2  =8 

درصد و بیشتر از كل سرمایه شركت كارگزاری را تأمین نماید، ضریب  45برای مؤسسی كه  ج( ضریب سهامداری:

درصد از كل سرمایه شركت كارگزاری را تأمین  45شود. برای مؤسسی كه كمتر از  سهامداری برابر یک در نظر گرفته می

 از عدد یک كسر خواهد شد. 4/1نماید، به ازای هر یک درصد كمتر، 
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 دستورالعمل وظایف و اختیارات شركت بورس اوراق بهادار تهران

 های عضو درخصوص كارگزاری 

 مدیره سازمان بورس هیئت 8/5/36مصوب 

 

 

و به منظور تعیین وظایف و  4831( قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 85( و ماده )4ماده ) 6در جهت اجرای مفاد بند 

به  8/5/4836های عضو خود، این دستورالعمل در تاریخ  بهادار تهران در خصوص كارگزاریاختیارات شركت بورس اوراق 

 تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
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 شوند: اصطالحات به كار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می: 1ماده

 .4831: قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال  قبا( الف

 : سازمان بورس و اوراق بهادار. سبا( ب

 : شركت بورس اوراق بهادارتهران بورس( ج

 : منظور كارگزار عضو بورس اوراق بهادار تهران است. كارگزار( د

ها را  های ماهانه مطابق مقررات مربوطه، فرم كنترل مدارک ماهانه كارگزاری پس از دریافت گزارش : بورس2ماده

نماید و درصورت مشاهده هرگونه نقص، موضوع را ظرف هفت روزكاری كتباً به  (، تكمیل می4)مطابق پیوست شماره

های مذكور براساس این فرم، به منزله عدم دریافت  دهد. وجود هر گونه نقص در گزارش كارگزاری مربوطه اطالع می

 باشد. می بورسگزارش توسط 

های موضوع این  بار در ارسال گزارش ز یکكه كارگزار در طول یک سال بیش ا در صورتی :1تبصره

موظف است موضوع را به  بورسهای تعیین شده در مقررات مربوطه را رعایت ننماید،  ماده، مهلت

 گزارش نماید.  سباها و مدیریت نظارت بر كارگزاران  مرجع رسیدگی به تخلفات كارگزاری

روز كاری  45حداكثر ظرف  بورس( دارای نقص نباشد، 2های ماهانه دریافتی موضوع ماده ) كه گزارش درصورتی: 3ماده

( تكمیل، و 2ها را برای هر كارگزاری مطابق پیوست شماره ) ها، فرم بررسی ماهانه كارگزاری پس از دریافت این گزارش

روزكاری پس از  41كارگزاری را ظرف كه پاسخ به هر یک از سؤاالت مذكور در این فرم منفی باشد، توضیح  در صورتی

كننده نبودن توضیحات كارگزاری، ظرف هفت روزكاری بعد به  اتمام مهلت تكمیل این فرم، دریافت و در صورت قانع

نماید. عدم   ارسال می سباها و مدیریت نظارت بر كارگزاران  همراه نظرات خود به مرجع رسیدگی به تخلفات كارگزاری

 ائه توضیحات كارگزاری مانع از ارسال این گزارش به مراجع مذكور نخواهد بود.دریافت یا عدم ار
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دهد. سازمان نظرات  قبل از آغاز هر سال برنامه رسیدگی ساالنه خود را تهیه و به سازمان اطالع می: بورس 4ماده

  نماید. اصالحی خود را در مورد این برنامه به بورس اعالم می

ها كه در برنامه ساالنه رسیدگی خود  های كارگزاری در هر بازدید از دفاتر مركزی و شعب و نمایندگی : بورس5ماده

كه  نماید. درصورتی ( تكمیل می8بینی نموده است فرم گزارش بازدید از كارگزاری را مطابق نمونه پیوست شماره ) پیش

روزكاری  45باید توضیحات كارگزاری مربوطه را ظرف  بورسپاسخ به هریک از سؤاالت مطرح در این فرم منفی باشد، 

 45ظرف مدت  بورسكننده نبودن این توضیحات به همراه نظرات  از تاریخ تكمیل این فرم دریافت و در صورت قانع

ارسال  سباها و مدیریت نظارت بر كارگزاران  كننده به تخلفات كارگزاری روزكاری از اتمام این مهلت به مرجع رسیدگی

 ماید. عدم دریافت یا عدم ارائه توضیحات كارگزاری مانع از ارسال این گزارش به مراجع مذكور نخواهد بود.ن

چگونگی انتخاب دوره بررسی در فرم مذكور در این ماده در برنامه ساالنه رسیدگی شركت  :1تبصره

 شود. بینی می پیش

 بورسای و تصادفی ذكر شده باشد،  مونههرگاه در فرم گزارش بازدید از كارگزاری، بررسی ن :2تبصره

ها و نتایج رسیدگی  های رسیدگی شامل نمونه باید كاربرگی به همین منظور تهیه نماید كه در آن روش

تواند  می سبابه نحو كافی مستند شود وبه ضمیمه فرم مذكور در پرونده كارگزاری نگهداری گردد. 

 اعالم نماید.  بورسمورد به  موارد مورد نظر خود را در این

كه مصوب مجمع عمومی است، فرم   های مالی كارگزاری روزكاری پس از دریافت صورت 45حداكثر  : بورس6ماده

ها و  های مالی حسابرسی شده و سایر گزارش ( براساس صورت1ها را مطابق پیوست شماره) بررسی ساالنه كارگزاری

و گزارش حسابرس و بازرس قانونی آن كارگزاری را مورد بررسی  نماید مدارک دریافتی، برای هر كارگزاری تكمیل می

دهد. در صورتیكه جواب هر یک از سؤاالت مذكور در این فرم منفی باشد یا كارگزاری براساس گزارش حسابرس  قرار می

یح روزكاری پس از پایان این مهلت توض 45ظرف  بورسو بازرس قانونی از قوانین و مقررات تخلف نموده باشد، 
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كننده نبودن این توضیحات به همراه نظرات خود  كارگزاری را در خصوص هر یک از موارد دریافت و در صورت قانع

، ارسال سباها و مدیریت نظارت بر كارگزاران  حداكثر ظرف هفت روزكاری بعد به مرجع رسیدگی به تخلفات كارگزاری

 نماید. می

 دارای اختیارات زیر است: بورسرالعمل، االجرا شدن این دستو از تاریخ الزم: 7ماده

 های عضو خود الف( اعطای مجوز ایجاد شعبه یا نمایندگی به كارگزاری

 ب ( اعطای مجوز ایجاد تاالر اختصاصی

 های عضو خود ج ( اعطای حق دسترسی به سامانه معامالتی بورس به كارگزاری

های معامالت  ی به سامانه معامالتی و ورود به محلهای عضو جهت دسترس د ( صدور مجوز برای كاركنان كارگزاری

 بورس

 های عضو خود و مدیران و كاركنان آنها در راستای انجام وظایف محوله هـ ( دریافت اطالعات كارگزاری

نماید. مقررات موجود در  در اجرای اختیارات موضوع این ماده مقررات را رعایت می تبصره: بورس

 اند. این دستورالعمل فهرست شده 5عضو بورس اوراق بهادار در پیوست شماره های  رابطه با كارگزاری

تا تصویب مقررات مربوط به پذیرش اعضاء توسط بورس، كارگزارانی كه در حال حاضر مجوز فعالیت در بورس : 8ماده

 شوند.  اوراق بهادار را دارند به عنوان عضو بورس پذیرفته می

بورس موظف است بررسی الزم جهت اطمینان از رعایت قانون و مقررات توسط اعضای خود را انجام داده، و در : 9ماده

 گزارش كند. سباصورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را به مرجع رسیدگی به تخلفات كارگزاری ها و 

ها و همچنین هر سه ماه گزارشی  آنبورس هر ماه گزارشی از وضعیت كارگزاران فعال و غیر فعال و شعبه های : 11ماده

 نماید. ها را تهیه و به سبا ارسال می از بازرسی انجام شده از شركت های كارگزاری و شعبه های آن

 تواند برای انجام موارد مذكور در این دستورالعمل از خدمات حسابرسان معتمد سازمان استفاده نماید. بورس می: 11ماده 
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 شود. ها و مدارک رسیدگی بورس، در پرونده مخصوصی نگهداری می فرم یک نسخه از كلیه: 21ماده

 تواند اصالحات الزم در این دستورالعمل را جهت تصویب به سبا پیشنهاد دهد.  بورس می: 31ماده

 دارد.  ها را بالفاصله به سبا ارسال می بورس یک نسخه از مصوبات خود درخصوص كارگزاری: 41ماده

به تصویب هیأت مدیره سبا رسید و از پانزدهم  8/5/4836تبصره در تاریخ  1لعمل در پانزده ماده و این دستورا: 51ماده

 االجرا است. الزم 4836مردادماه 
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 دستورالعمل

 های كارگزاری  تبلیغات شركت 

 مدیره سازمان بورس هیئت 49/3/36مصوب 

 

 

در ارتباط با امكان « های كارگزاری ج.ا.ایران دستورالعمل تبلیغات شركتقانون بازار اوراق بهادار »  3ماده  2در اجرای بند 

 شرح زیر است:  های كارگزاری، به انجام تبلیغات توسط شركت

 شوند: شرح ذیل تعریف می  كاررفته در این دستورالعمل به عبارات به: تعاریف: 1ماده 

كند و هدف از آن معرفی كارگزاری و خدمات آن به مخاطبان  نوعی ارتباط است كه كارگزار با مخاطبان برقرار می تبلیغ:

تواند رودررو یا از طریق وسایل  های بازار اوراق بهادار است. این ارتباط می ها، مزایا و توانمندی طور كلی بیان ویژگی یا به

 تواند یک فرد، گروهی از افراد یا عموم مردم باشد. ارتباط جمعی باشد. مخاطب می
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صورت صوتی،  تواند به  شود و می به مخاطب منتقل می "تبلیغ"مجموعه اطالعاتی است كه در  اتی:آگهی تبلیغ

 نوشتاری یا تصویری باشد.

 شود. به نام وی منتشر می "تبلیغاتی آگهی"منظور شخصی است كه  كننده: تبلیغ

 است. 4831ادار مصوب آذرماه قانون بازار اوراق به 5منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده  سازمان:

 شود و دارای مجوز رسمی از سازمان است.  منظور بورسی است كه كارگزار عضو آن محسوب می بورس:

شده از طرف  اند عالوه بر رعایت كلیه قوانین و مقررات وضع خود موظف "تبلیغات"های كارگزاری در  شركت: 2ماده 

را نیز رعایت كنند. مسئولیت تبلیغ توسط كاركنان كارگزاری به عهده كارگزار مراجع ذیصالح كشور، مفاد این دستورالعمل 

 است.

 "تبلیغ"ها شركت دارند،  دهند یا در ارائه آن توانند خود و خدماتی را كه ارائه می های كارگزاری فقط می : شركت3ماده 

 نمایند.

 الزامی است. "لیغاتیتب آگهی"در  "كننده تبلیغ": قید نام و آدرس و شماره تلفن 4ماده 

را به  "آگهی تبلیغاتی"تواند  می "كننده تبلیغ"برای عدم درج اطالعات موضوع این ماده،  :1تبصره

 اند؛ ارجاع دهد. طور كامل درج شده سایت اینترنتی خود كه در آن این اطالعات به

د این ماده برای شوند، رعایت مفا صورت مشترک صادر می كه به "تبلیغاتی های آگهی": در 2تبصره

 الزامی است. "كنندگان تبلیغ"كلیه 

سراها و نظایر آن  ها، مهمان : آدرس باید محلی ثابت برای استقرار باشد؛ بنابراین، آدرس هتل3تبصره

 كند. یا صرفاً ارائه شماره صندوق پستی كفایت نمی

ها  مخاطب بتواند از طریق آنای باشند كه  گونه : آدرس و شماره تلفن موضوع این ماده باید به4تبصره

 با فردی مسئول ارتباط برقرار نماید.
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اند، در صورت درخواست سازمان یا  آورده شده "تبلیغاتی آگهی"كارگزار باید بتواند ادعاها و اطالعاتی را كه در : 5ماده 

 قبول، اثبات نماید. بورس از طریق ارائه مستندات و شواهد قابل

قید شود، باید قبالً  "تبلیغاتی آگهی"ای و یا مجوزهای متعلق به فردی در  مدارک علمی یا حرفهمندی،  اگر توان: 6ماده 

 اخذ شود. "تبلیغاتی آگهی"موافقت بورس و شخص موردنظر برای ارائه این اطالعات در 

س باشد، باید حدود های سازمان یا بور حاوی اطالعاتی در مورد مدارک، مجوزها و تائیدیه "تبلیغاتی آگهی"اگر : 7ماده 

 روشنی ذكر شود.  های سازمان یا بورس در این موارد به مسئولیت

های  موردی تضمین شده باشد؛ باید مشخصات ضامن، شرایط تضمین و محدودیت "تبلیغاتی آگهی"اگر در : 8ماده 

 درج شود. "تبلیغاتی آگهی"احتمالی آن در 

اركان و فعاالن بازار سرمایه منصفانه باشد و بنابراین نباید حاوی مطالبی باید در مورد سایر رقبا و  "تبلیغات": 9ماده 

اعتباركردن خدمات  داری و اشتهار سایرین یا حاوی مطالبی برای بی اعتبار كردن، تشكیک در مورد درستی، امانت برای بی

 و كاالهای ارائه شده توسط دیگران باشد.

كه رابطه استخدامی آنان  های كاركنان كارگزاری باشد مشروط بر این تواناییتواند حاوی  می "تبلیغاتی آگهی": 11ماده 

 روشنی ارائه گردد. های كارگزاری به با كارگزاری و میزان مشاركت، وظایف و مسئولیت آنان در فعالیت

 شود: تلقی میكننده  های زیر گمراه صورت به "تبلیغاتی آگهی"كننده باشد.  نباید گمراه "تبلیغاتی آگهی": 11ماده 

 الف( حاوی اطالعاتی غیرواقعی باشد.

 ب( حاوی همه اطالعات مهم در خصوص موضوع مورد تبلیغ نباشد.

 ج( حاوی وعده انجام كاری باشد كه قصد یا توانایی یا تعهدی برای انجام آن وجود نداشته است.

 د( برداشت نا صحیحی را القاء نماید.

 حاوی وعده انجام یا ترک عملی باشد كه با قوانین و مقررات مغایرند. نباید  "تبلیغاتی آگهی": 12ماده 
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دهنده باشد، كه قبالً رضایت  نباید حاوی انجام یا ترک عملی از سوی شخصی غیر از آگهی "تبلیغاتی آگهی": 13ماده 

 وی در انجام یا ترک آن عمل اخذ نشده باشد.

مجوز از سازمان یا بورس است، كارگزار نباید قبل از دریافت مجوز كه ارائه خدمتی نیازمند كسب  در صورتی: 14ماده 

 كند. "تبلیغ"الزم ارائه آن خدمت را 

ها  استفاده از عالئم تجاری دیگران حتی اگر در مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشند، بدون اخذ موافقت كتبی آن: 15ماده 

 ممنوع است. "تبلیغاتی آگهی"در 

همه وسایل ارتباطی نظیر تلفن، تابلو، اینترنت، پست، پوستر، اقالم تبلیغاتی، روزنامه، مجله، كتاب، استفاده از : 16ماده 

 مجاز است. "تبلیغ"رادیو، تلویزیون در محدوده قوانین موضوعه كشور برای 

كنند، مشروط  "غتبلی"طور عام  گذاری در اوراق بهادار به توانند برای تشویق افراد به سرمایه كارگزاران می: 17ماده 

 توضیح دهند. "تبلیغاتی آگهی"گذاری را نیز در  كه همزمان خطرات این سرمایه این به

كه كارگزار،  خرید یا فروش اوراق بهادار خاص توسط كارگزار ممنوع است، مگر این  "تبلیغ" :1تبصره

ع تبلیغات مجاز شناخته موجب مقررات دیگری این نو نویس آن اوراق بهادار باشد یا به خود متعهد پذیره

 شده باشد.

های خود  گذاری كلیه دارایی موضوع این ماده نباید صریحاً مخاطبان را به سرمایه "تبلیغات" :2تبصره

 در اوراق بهادار ترغیب نماید.

های معقول در تبلیغات با ذكر همزمان عوامل مؤثر بر وقوع و احتمال عدم وقوع این  بینی ارائه پیش: 18ماده 

 طور روشن، مجاز است.  ها و بیان میزان تأثیر آنها به بینی پیش

كنند مشروط بر  "تبلیغ"صورت گروهی با خود یا دیگران ارائه خدمت یا خدماتی را   توانند به كارگزاران می: 19ماده 

 كه این
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 شركت داشته باشند. "تبلیغ"در ارائه خدمت یا خدمات موضوع  "كنندگان تبلیغ"الف( كلیه 

 آورده شود. "تبلیغاتی آگهی"روشنی در  به "كنندگان تبلیغ"های هر یک از  ب( حدود وظایف و مسئولیت

 كردن سایر رقبا از گردونه رقابت نباشد. برای خارج "تبلیغ"ج( مشاركت در ارائه خدمت یا خدمات موضوع 

انعقاد قراردادهای مرتبط با خدمت یا خدمات گذاری در یكدیگر،  نظیر سرمایه "كنندگان تبلیغ"د( هرگونه روابط مهم بین 

 توضیح داده شود. "تبلیغ آگهی"روشنی در  و روابط استخدامی به "تبلیغ"موضوع 

تواند برای عدم درج اطالعات بند )ب( و )د( این ماده، مخاطب را به سایت  می "كننده تبلیغ" تبصره:

 دهد. اند ارجاع اینترنتی خود كه در آن این اطالعات درج شده

ها  كارگزاران با مفاد این دستورالعمل از آن "تبلیغات"تواند جهت اطمینان از تطبیق  سازمان یا بورس می: 21ماده 

 اند در این زمینه همكاری نمایند. توضیح خواسته یا مدارک الزم را مطالبه نماید. كارگزاران موظف

كارگزاران با مفاد این دستورالعمل اطمینان  "تبلیغات"ت عدم مطابق كه سازمان یا بورس نسبت به در صورتی: 21ماده 

مذكور را به كارگزار  "تبلیغاتی آگهی"نظر نهایی، دستور توقف انتشار  تواند تا بررسی موضوع و اعالم حاصل كند، می

اجازه انتشار آن یا  "تبلیغاتی آگهی"دائم یا موقت انتشار  تواند شامل توقف نهایی سازمان یا بورس می ارسال نماید. نظر

 اند دستورات سازمان یا بورس را در این زمینه مراعات نمایند. انجام اصالحاتی باشد. كارگزاران موظف مشروط به

ها را گمراه كننده، حاوی  منتشرشده، چنانچه آن "تبلیغاتی های آگهی"تواند با بررسی  سازمان یا بورس می: 22ماده 

اطالع  ای به مخالف این دستورالعمل تشخیص دهد، نتایج بررسی خود را طی بخشنامهاطالعات غیرواقعی یا به هر نحوی 

های صادره در این  اند به بخشنامه مشابه برحذر دارد. كارگزاران موظف "تبلیغات"ها را از انجام  كارگزاران برساند و آن

 زمینه عمل نمایند.

نامه رسیدگی به  این دستورالعمل را رعایت نكند، براساس آیینخود مفاد  "تبلیغات"كه كارگزاری در  در صورتی: 23ماده 

 تخلفات كارگزاری رفتار خواهد شد. 
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تواند عالوه بر مجازات مذكور در این ماده كارگزار را مكلف كند برای رفع  سازمان یا بورس می تبصره:

 خالف مقررات، اقداماتی را انجام دهد. "تبلیغات"اثر 

از تطابق تبلیغات خاص با مفاد دستورالعمل، كارگزاران مختارند موضوع را از بورس استعالم برای اطمینان : 24ماده 

  نمایند.

مدیره سازمان رسید و از تاریخ  تصویب هیئت  به 49/3/36تبصره در تاریخ  3ماده و  25این دستورالعمل در : 25ماده 

 االجرا است.  تصویب الزم

 

 

54 

 مصوبه مربوط به

 تعریف كارگزار غیرذینفع در بورس كاالی ایران 

 عالی بورس شورای 26/6/36مصوب 

 

 

هـ جلسه 83116/ت/51395مصوبه شماره  5قانون بازار اوراق بهادار و در راستای بند  1ماده  2و  4در اجرای بندهای 

فوالد، شرایط فعالیت كارگزاران هیئت محترم وزیران درخصوص انتخاب كارگزاران غیرذینفع در امر تجارت  2/8/36مورخ 

 گردد: شرح زیر تعیین می در بورس كاالی ایران به
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 شده در بورس ذینفع باشند. كارگزاران بورس كاالی ایران نبایستی در امر تجارت فوالد و سایر محصوالت پذیرفته- 4

 شود كه:  كارگزار در موارد زیر ذینفع محسوب می- 2

 در بورس یا خارج از آن به نام یا برای خود معامله نماید.  شده را ( كاالهای پذیرفته4-2

ها،  ها، مؤسسات، انجمن طور مستقیم یا غیرمستقیم )از طریق شركت ( بیش از ده درصد از سهام شركت كارگزاری به2-2

 های مرتبط( در اختیار اشخاص زیر انفراداً یا اجتماعاً قرار گیرد:  ها یا تعاونی اتحادیه

 شده در بورس كنندگان كاالهای پذیرفته ها و توزیع واسطه  كنندگان، دكنندگان، مصرفالف( تولی

 شوند ب( اشخاص حقوقی كه بعضی از مدیران آنها توسط اشخاص مذكور در بند الف تعیین می

 ج( مدیران اشخاص مذكور در بند الف و افراد تحت تكفل آنها

55 

 دستورالعمل اجرایی بازارسازی سهام

 انضمام قرارداد بازارسازی سهامبه 

 مدیره سازمان كارگزاران هیئت 8/41/31مصوب 

 

 

 : تعاریف 1ماده 

منظور افزایش نقدینگی برای سهامداران جزء و كنترل دامنه نوسان قیمت انجام  عملیاتی است كه به بازارسازی: 

 پذیرد. می
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منظور عملیات بازارسازی  قسمتی از منابع خود را بهموجب قرارداد با یک شركت بورسی  شخصی است كه به بازارساز: 

 تواند رأساً بازارسازی نماید. اختصاص داده است. سهامدار عمده بر حسب این دستورالعمل می

شركت كارگزاری بورس است كه انجام عملیات بازارسازی را در سامانه معامالت به عهده داشته و از  كارگزار/بازارساز: 

 شود. سوی بازارساز معرفی می

 شود. قراردادی است كه به منظور عملیات بازارسازی بین بازارساز و كارگزار/بازارساز منعقد می قرارداد بازارسازی: 

ت كه كارگزار/بازارساز براساس قرارداد بازارسازی آمادگی خود را به منظور آغاز درخواستی اس درخواست بازارسازی: 

 نماید. عملیات بازارسازی به سازمان اعالم می

 شود. كد سهامداری بازارساز است كه قسمتی از سهام بازارساز در یک شركت به آن منتقل می كد بازارسازی: 

از طریق كارگزار/بازارساز به سازمان داده و موافقت انتقال بخشی از  درخواستی است كه بازارساز درخواست انتقال: 

 نماید.  سهام خود را در یک شركت به كد بازارساز در آن اعالم می

 سفارش خرید و فروش بازارساز است كه با كد بازارساز وارد سامانه معامالت شده است. سفارش بازارساز: 

 ز و اعطای مجوز به آن بر عهده سازمان است. احراز شرایط كارگزار/بازارسا: 2ماده 

منعقد شده كه باید به تأیید سازمان رسیده باشد، كلیه تعهدات طرفین در عملیات  "قرارداد بازارسازی"در : 3ماده 

 بازارسازی به یكدیگر و به سازمان مشخص خواهد شد. 

درخواست "باید  "بازارسازی قرارداد "وجه بهبه منظور آغاز عملیات بازارسازی، كارگزار/بازارساز با ت :4ماده 

 درصورت وجود، به نمایندگی از طرف بازارساز به سازمان ارائه نماید. "درخواست انتقال"خود را به همراه  "بازارسازی

 باید به صراحت موارد زیر را بیان نماید.  "درخواست بازارسازی" :5ماده 

 نام بازارساز 

 نام شركت مورد نظر برای بازارسازی 
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 دوره بازارسازی )بر حسب روزهای معامالتی(  

 كل سهام تعهد شده در دوره بازارسازی  

 تعداد سهام تعهده شده روزانه بازارساز  

 حداكثر خرید سهام از هر كد معامالتی در یک روز معامالتی توسط بازارساز  

ازمان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مقبولیت تمامی موارد مندرج در توسط س "درخواست بازارسازی": 6ماده 

 گیرد.  آن، به عنوان درخواستی قابل اجرا مورد پذیرش قرار می

 روزهایی كه نماد معامالتی در حالت توقف است جزء دوره تعهد شده بازارسازی منظور نخواهد شد. :7ماده 

 41های روزانه خرید بازارسازی را به میزان تعهد شده، قبل از بازار حداقل  ارشكارگزار/بازارساز موظف است سف :8ماده 

دقیقه اول ساعات معامالت با كد بازارسازی مربوطه وارد سامانه نماید. حجم  45دقیقه قبل از شروع و حداكثر طی 

 تواند كمتر از میزان تعهده شده باشد. سفارش نمی

دقیقه قبل از شروع معامالت وارد  41بازارساز سفارش خرید خود را كه كارگزار  در صورتی :1تبصره

های فروش خود را به نحوی اعمال نمایند كه سقف  بایست سفارش سامانه نماید سایر كارگزاران می

 حداكثر تعداد فروش سهام به بازارساز، رعایت شود.

ا ناظر بازار درخواست بازارسازی تواند درطول ساعات معامالت بدون هماهنگی ب بازارساز نمی: 2تبصره

 خود را حذف یا تغییر دهد. 

 تواند با كد بازارسازی اقدام به خرید و فروش سایر اوراق بهادار نماید. بازارساز نمی: 9ماده 

تواند از طریق ایستگاه كاری مشخص شده كارگزار/بازارساز وارد سامانه معامالتی  سفارش بازارساز تنها می :11ماده 

 در كد بازارساز نام ایستگاه مشخص شده است. شود.
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در قرارداد بازارسازی اولیه باید در خصوص احتمال تعلیق یا محرومیت از انجام معامالت  تبصره:

های  بینی كارگزار بازارساز اولیه و فراهم نمودن شرایط انجام بازارسازی از طریق كارگزار دیگر پیش

 الزم در نظر گرفته شود.

كه قبل از ورود سفارش بازارساز به سیستم، صف فروش با حداقل قیمت مجاز بازار، بیش از حداقل  صورتی در. 11ماده

امكان فروش هر كد به كارگزار وجود داشت، كارگزار بازارساز باید روز بعد سفارش خرید معادل تعداد سهام متعهد شده 

 رد سیستم نماید.روزانه را به حداقل قیمت مجاز بازار قبل از شروع بازار وا

 برای سفارش بازارساز مجاز نیست.  Rangeاستفاده از دستور  .12ماده

فروش به كد بازارسازی برای هر كد معامالتی بیش از سهمیه تعیین شده در یک روز معامالتی مجاز نیست. در این صورت كل فروش  .13ماده

 ابطال خواهد شد.

 

56 

 دستورالعمل

 فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران 

 مدیره سازمان بورس هیئت 22/1/33مصوب 

 

 

 مقدمه
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مجلس شورای اسالمی، این دستورالعمل به  4831قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال  81در راستای اجرای ماده  

 اوراق بهادار تهران تنظیم شده است. منظور تعیین حدود تعهدات و نحوه فعالیت بازارگردانی در بورس

 

 تعــاریف

 اصطالحات به كار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:: 1ماده 

 مجلس شورای اسالمی است. 4831: منظور قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال قانون بازار اوراق بهادار

 : منظور سازمان بورس و اوراق بهادار است.سبا

 منظور شركت بورس اوراق بهادار تهران است. :بورس

های بازارگردان طبق این دستورالعمل است كه با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنه نوسان  فعالیت بازارگردانی:

 شود. قیمت و افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار انجام می

 است.« بورس»منظور كارگزار عضو  كارگزار:

قانون بازار اوراق بهادار است كه با مجوز سبا، اوراق بهادار معینی را  4ماده  45شخص موضوع بند  بازارگردان:

 نماید. بازارگردانی می

بر روی « بازارگردانی»منظور ورقه بهادار پذیرفته شده در بورس است كه مطابق این دستورالعمل فعالیت  ورقه بهادار:

 شود. آن انجام می

در هر روز نسبت به قیمت پایانی روز معامالتی قبل « ورقه بهادار»حداكثر تغییرات مجاز قیمت  دامنه مجاز نوسان:

 است.
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به درصد است كه  "ورقه بهادار"حداكثر اختالف بین قیمت سفارش خرید و سفارش فروش هر  دامنه مظنه:

رصد نسبت به قیمت سفارش خرید نماید. این د در سامانه معامالت بورس وارد می "ورقه بهادار،"آن « بازارگردان»

 شود. محاسبه می

باید همواره در سفارش خرید و فروش « بازارگردان»است كه « ورقه بهادار»حداقل تعدادی از  حداقل سفارش انباشته:

 دارد.  خود در سامانه معامالت بورس نگه

موظف است در یک « ورقه بهادار» آن« بازارگردان»است كه « ورقه بهاداری»حداقل تعداد  حداقل معامالت روزانه:

 روز معامالتی، معامله كند، تا تعهدات وی طبق این دستورالعمل در آن روز معامالتی، ایفا شده تلقی شود.

 

 «بازارگردانی»شرایط و مراحل اعطای مجوز 

مجوز شود، متقاضی دریافت  كه در پایگاه الكترونیكی رسمی بورس منتشر می« بورس»مطابق دعوت : 2ماده 

دهد. این تقاضا باید براساس فرم پیوست و  ، ارائه می«ورقه بهادار« »بازارگردانی»تقاضای خود را برای « بازارگردانی»

 باشد.« دامنه مظنه»حاوی، تعهدات متقاضی در مورد 

و مسئول انجام هر ورقه بهادار، ایستگاه معامالتی « بازارگردانی،»موظف است برای انجام امور « بازارگردان»: 3ماده 

ای را طبق مقررات اختصاص دهد. بازارگردان همچنین موظف است كلیه معامالت ورقه بهادار،  معامالت جداگانه

های جداگانه ثبت و در مقاطع سه  ها و درآمدهای مرتبط با بازارگردانی را در سر فصل حساب ها، هزینه ها، پرداخت دریافت

 ماهه به سبا و بورس گزارش نماید. 

 به طور جداگانه صورت خواهد گرفت.« ورقه بهادار،»برای هر « بازارگردانی»اعطای مجوز : 4ماده 

توسط هیئت مدیره سبا تعیین « بازارگردانی«حداقل سرمایه ثبت شده و سایر شرایط متقاضی برای دریافت مجوز :5ماده 

 شود. می
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تواند در قالب قرارداد از مشاركت سایرین  دار مورد نیاز خود میبرای تأمین منابع مالی یا اوراق بها« بازارگردان»: 6ماده 

 الزحمه مدیریت و مشاركت در سود و زیان قرارداد باشد. تواند شامل حق استفاده كند. توافق مزبور می

روز پس از دریافت درخواست متقاضیان، نظر خود را جهت اعطای مجوز بازارگردانی  45ظرف حداكثر « بورس»: 7ماده 

به متقاضی، تاریخ آغاز و پایان فعالیت مزبور در مجوز « بازارگردانی»كند. در صورت اعطای مجوز  ه سبا پیشنهاد میب

 اعطایی ذكر خواهد شد.

 شود و قابل تمدید است. حداكثر برای دوره یک ساله اعطا می« بازارگردانی»مجوز  تبصره:

 

 وظایف و اختیارات بازارگردان

دهد. برای انتقال ورقه  انجام می« بازارگردانی»را در كد « ورقه بهادار،« »بازارگردانی»فعالیت « بازارگردان»: 8ماده 

بهادار به كد بازارگردانی، بازارگردان باید فرم پیوست این دستورالعمل را كه به تأیید مالک یا مالكان ورقه بهادار رسیده 

اوراق بهادار تسلیم نماید تا تعداد ورقه بهادار معین شده در فرم مذكور،  گذاری مركزی است، تكمیل و به شركت سپرده

 توسط شركت اخیرالذكر به كد بازارگردانی ورقه بهادار منتقل شود.

های خرید و فروش خود را با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معامالت بورس  موظف است، سفارش« بازارگردان»: 9ماده 

 كند:

 باشند.« دامنه مجاز نوسان»ها باید در  شنهادی در این سفارشهای پی الف( قیمت

های فروش، حداكثر برابر  های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش ب( تفاوت بین كمترین قیمت خرید در سفارش

 باشد.« دامنه مظنه»

 باشد.« سفارش انباشته حداقل»های خرید و فروش باید با یكدیگر برابر و هر یک معادل یا بیش از  ج( حجم سفارش
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حداقل سفارش »كه در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش كمتر از  در صورتی تبصره:

موظف است حداكثر ظرف دو دقیقه، حجم « بازارگردان»شود یا تساوی میان آنها از بین برود، « انباشته

 نماید.« ل سفارش انباشتهحداق»های مزبور را با یكدیگر برابر و معادل یا بیش از  سفارش

در كد بازارگردانی در هر فاصله زمانی ده روزه نباید « حداقل موجودی اوراق بهادار»در طول مدت بازارگردانی، : 11ماده 

 كمتر باشد.« حداقل معامالت روزانه»برابر  5از 

 

 «بازارگردانی»در امور مرتبط با « بورس»وظایف و اختیارات 

مورد « اوراق بهادار« »بازارگردانی»پایگاه الكترونیكی رسمی خود از متقاضیان برای ارائه تقاضای در « بورس»: 11ماده 

دامنه مجاز »تواند شامل  نماید. در دعوتنامه مذكور شرایط بازارگردانی كه از جمله می نظر خود در موقع مقتضی دعوت می

ورقه "حداقل دوره زمانی مورد قبول برای بازارگردانی هر ، "حداقل معامالت روزانه"، "حداقل سفارش انباشته"، "نوسان

 شود. باشد، درج می "بازارگردانی"، و چگونگی ارسال تقاضاهای "بهادار

 فهرست اوراق بهادار مورد نظر و شرایط مذكور در این ماده باید قبالً به تأیید سبا برسد.: 1تبصره

سان قیمت، جایگزین دامنه نوسان قیمت قبلی از روز شروع بازارگردانی، دامنه جدید نو: 2تبصره

 شود. می

دامنه نوسان قیمت در روز بازگشایی نماد، تابع ضوابط مربوطه است. همچنین حجم مبنا در  :3تبصره

 محاسبه قیمت پایانی نمادهای دارای قرارداد بازارگردانی اعمال نخواهد شد.

و همچنین احراز و حفظ شرایط در نظر گرفته شده در این « بازارگردان»بر چگونگی انجام وظایف « بورس»: 12ماده 

 دستورالعمل نظارت دارد.
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« بازارگردانی»و همچنین اوراقی كه مجوز « بازارگردان،»موظف است فهرست اوراق بهادار دارای « بورس": 13ماده 

شروع و خاتمه بازارگردانی، تهیه و در پایگاه  ، و تاریخ«بازارگردان»آنها لغو یا اتمام شده است را به همراه ذكر نام 

 هنگام شود. صورت روزانه، به الكترونیكی رسمی خود منتشر كند. تغییرات این فهرست باید به

 

 «بازارگردانی»از انجام وظایف « بازارگردان»شرایط معافیت 

حداقل »عامالتی، برابر یا بیش از در یک روز م« ورقه بهادار»بر روی « بازارگردان»هرگاه حجم معامالت : 14ماده 

 شود. شود، تعهد بازارگردان در آن روز معامالتی، ایفا شده تلقی می« معامالت روزانه

 تعهد به اجرای وظایف بازارگردانی ندارد: « بازارگردان»در شرایط زیر، : 15ماده 

 مورد نظر بسته باشد.« ورقه بهادار»الف( در صورتی كه نماد معامالتی 

برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر  8ر صورتی كه قیمت ورقه بهادار در پنج جلسه معامالتی متوالی بیش از ب( د

 كند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادار به تعادل نرسیده باشد.

 شود. تعیین می« بورس»براساس بند )ب( توسط « بازارگردان»مدت زمان معافیت  تبصره:

« ورقه بهادار»كه، مقررات انجام معامله ورقه بهادار تغییر كند، مخصوصاً چنانچه دامنه مجاز نوسان  در صورتی: 16ماده 

ارائه نماید. « بورس»خود را به « بازارگردانی»تواند تقاضای ابطال مجوز  روز می 41ظرف « بازارگردان»محدودتر شود، 

عامالتی بعد از ارائه تقاضای مذكور تا تصمیم نهایی بورس منتفی در این صورت تعهدات بازارگردان از ابتدای جلسه م

موظف است موضوع را به سبا گزارش نموده و نسبت به اعالم عمومی آن در پایگاه الكترونیكی رسمی « بورس»است و 

 خود اقدام كند.

 

 «بازارگردان»امتیازات 
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ای از این  گونه هزینه معامالتی جداگانه، بدون دریافت هیچبورس برای بازارگردانی هر ورقه بهادار یک ایستگاه : 17ماده 

بابت در اختیار بازارگردان خواهد گذاشت. انجام معامالت سایر اوراق بهادار از ایستگاه معامالتی مخصوص بازارگردانی 

 مجاز نیست.

 

 رسیدگی به تخلفات

عمل « بازارگردانی»د یا به تعهدات خود در زمینه مفاد این دستورالعمل را نقض كن« بازارگردان»كه  در صورتی: 18ماده 

شود. مرجع رسیدگی مربوطه، در صورت احراز تخلف یک  ننماید، موضوع در مرجع رسیدگی مربوطه طرح و رسیدگی می

 نماید: یا چند حكم از احكام زیر را متناسباً صادر می

 الف( تذكر كتبی بدون درج در پرونده

 ندهب( تذكر كتبی با درج در پرو

ج( پرداخت تمام یا قسمتی از كارمزد و هزینه ایستگاه معامالتی كه در طول فعالیت بازارگردانی از پرداخت آن معاف بوده 

 است.

 د( تعلیق فعالیت بازارگردانی بازارگردان در مورد اوراق بهادار مربوطه برای مدت حداكثر دو سال

 اوراق بهادار مربوطه در مورد« بازارگردان« »بازارگردانی»ه( لغو مجوز 

 از دریافت مجوز بازارگردانی حداكثر تا مدت دو سال« بازارگردان»و( محرومیت 

را متوقف « بازارگردان«»بازارگردانی»توانند تا اتمام مراحل رسیدگی، فعالیت  و بورس می : سبا1تبصره

 نمایند.

بینی شده برای نقض  های پیش های موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات اعمال مجازات :2تبصره

 سایر قوانین و مقررات، نخواهد بود.
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 وی نیز لغو خواهد شد.« بازارگردانی»مجوز فعالیت « بازارگردان،»در صورت لغو مجوز فعالیت كارگزاری یک : 19ماده 

 

 سایر موارد

 سایر مشتریان برابر است. های خرید و فروش اوراق بهادار بازارگردان، از نظر اولویت انجام با سفارش: 21ماده 

در صورتی كه یک ورقه بهادار بیش از یک بازارگردان داشته باشد، بازارگردانان آن ورقه بهادار نباید در تعیین : 21ماده 

 های خود با یكدیگر هماهنگ نمایند. هماهنگی در این زمینه به منزله دستكاری قیمت خواهد بود. قیمت سفارش

به تصویب هیأت مدیره  22/11/4833تبصره و دو پیوست در تاریخ  3ماده، و  22دستورالعمل در این : 22ماده 

 سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

 

57 

 نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار آیین

 بورس  شورای 1/3/38مصوب 

 

 

 تعاریف

 شرح زیر است:نامه به  اصطالحات به كار رفته در این آیین:1ماده 

 : منظور سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.بورس
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است كه به تقاضای « بورس»ای متنوع از اوراق بهادار پذیرفته شده در  سبد اختصاصی اوراق بهادار: منظور مجموعه

 شود. خریداری و مدیریت می« گذار سرمایه»به نام « مشاور و سبدگردان»گذار توسط  سرمایه

« بورس»منظور ارائه نظر مشورتی در قالب قراردادی مشخص برای خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در  مشاوره:

 گیرد. صورت می« گذار سرمایه»گذار معینی است كه به منظور كسب انتفاع  برای سرمایه

معین است كه به « گذار سرمایه»برای « بورس»منظور خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در  سبدگردانی:

 گیرد. صورت می« گذار، سرمایه»نمایندگی از طرف وی، در قالب قراردادی مشخص و به منظور كسب انتفاع 

برای « انیسبدگرد»و « مشاوره»به « بورس»شركت كارگزاری است كه با مجوز  مشاور و سبدگردان:

 پردازد. می« گذاران سرمایه»

خود را برای  "سبد اوراق بهادار"« بورس،»شخصی است كه در چارچوب قراردادهای مشخص مورد تأیید  گذار: سرمایه

 كند. آن شركت استفاده می "مشاوره"دهد، یا از  قرار می "مشاور و سبدگردان"مدیریت، در اختیار 

 

 مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار شرایط اعطای مجوز ارائه خدمات

تقاضای خود را  "بورس،"شده توسط  های طراحی با تكمیل فرم "مشاوره و سبدگردانی،»متقاضی دریافت مجوز : 2ماده 

 دهد. ارائه می "بورس"به 

را  تشكیالت مناسب زیر« سبدگردانی،»و « مشاوره»متقاضی شركت كارگزاری موظف است برای انجام امور : 3ماده 

 ایجاد نماید:

یا باالتر را به صورت تمام وقت، به منظور انجام « اصول مقدماتی كارگزاری»نامه  الف( حداقل دو نفر همكار با گواهی

 در اختیار داشته باشد.« مشاوره و سبدگردانی،»امور 

 س.افزارهای مورد نیاز به تشخیص بور ب( در اختیار داشتن فضای مناسب اداری، تجهیزات و نرم
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 نامه كارگزاری ج( تأمین حداقل سرمایه تعیین شده در آیین

 رسانی به وی. و اطالع« گذار سرمایه»اوری اطالعاتی برای برقراری ارتباط دائمی با  د( استفاده از فن

نظر « سبدگردانی،»و « مشاوره»روز پس از دریافت مدارک متقاضی دریافت مجوز  81ظرف حداكثر « بورس»: 4ماده 

روز پس از دریافت مجوز  61كند. در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداكثر  مدیره را به متقاضی ابالغ میهیئت 

 ملزم به ارائه خدمات است.« سبدگردانی،»و « مشاوره»

به « سبدگردانی»و « مشاوره»ملزم است هر ساله مبلغی تحت عنوان حق نظارت بورس بر « مشاور و سبدگردان»:5ماده 

 گردد. توسط شورای بورس تعیین می« بورس»پرداخت نماید. این مبلغ به پیشنهاد « بورس»

 

 الزامات ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار

براساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد شد. « گذار سرمایه»به هر « مشاور و سبدگردان»ارائه خدمات توسط : 6ماده 

و « مشاور و سبدگردان»جدا خواهد بود. نمونه این قراردادها كه مسؤولیت « سبدگرانی»از قرارداد « مشاوره»قرارداد ارائه 

 شود. تهیه و ابالغ می« بورس»حقوق و تكالیف دو طرف قرارداد را مشخص خواهند كرد، توسط 

 الرعایه در قراردادهای نمونه حسب مورد به شرح ذیل است: اهم موارد الزم

 نامه ت مفاد این آیینرعای - 4

 «مشاور و سبدگردان»خدمات قابل ارائه توسط  - 2

 «گذار سرمایه»چگونگی دریافت وجه از  - 8

 های مورد نظر وی. ها یا صنایع و فعالیت تعیین شركت« گذار، سرمایه»نوع اوراق بهادار و در صورت درخواست  - 1

 گذاری و ریسک و بازده آن یهگذاری با توجه به افق سرما تعیین اهداف سرمایه - 5

 گیرد. قرار می« مشاور و سبدگردان»تعیین میزان وجوه و اوراق بهاداری كه در اختیار  - 6
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 «سبدگردانی»و « مشاوره»تعیین میزان كارمزد خدمات  - 3

 «گذار سرمایه»به « مشاور و سبدگردان»های ادواری  تعیین نوع و تواتر ارائه گزارش - 3

 ه قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن.تعیین دور - 9

 «.مشاور و سبدگردان»نزد « گذار سرمایه»حداكثر مدت توقف منابع نقدی  - 41

تعیین « بورس»گذاری خواهد بود كه حداكثر آن توسط  كارمزد درصدی از حجم سرمایه: 1تبصره 

 گردد. می

ملزم است یک « مشاور و سبدگردان»شود و  : هر قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم می2تبصره 

مشاور و »و « گذار سرمایه»ثبت نماید. « بورس»روز پس از تنظیم قرارداد در  3نسخه آن را حداكثر 

های قرارداد حكم  نیز هر كدام یک نسخه از قرارداد را در اختیار خواهند داشت. همه نسخه« سبدگردان

 واحد دارد.

گذاری باید به  برای خرید و فروش ضمن تطبیق با اهداف سرمایه« سبدگردان»صمیمات و ت« مشاوره»خدمات : 7ماده 

 ارائه شود.« گذار، سرمایه»صورت كتبی )اعم از نوشتاری یا الكترونیكی( با توجیه الزم به 

ود و دیگری را به نفع خ« گذار سرمایه»برداری مستقیم یا غیرمستقیم از دارایی  حق بهره« مشاور و سبدگردان»: 8ماده 

به « گذار سرمایه»گذار و یا كسانی انجام دهد كه  را به نام خود سرمایه« گذار سرمایه»ندارد و موظف است كلیه خریدهای 

 كند. نفع معرفی می عنوان ذی

ای  های جداگانه طبق اصول حسابداری، حساب "گذار سرمایه"موظف است برای هر  "مشاور و سبدگردان": 9ماده 

گذاری شده، اوراق  باید جزئیات دقیق مربوط به حساب، از قبیل وجوه سرمایه "گذار سرمایه"ند. در حساب هر نگاهداری ك

میزان  "سبد اوراق بهادار،"ها، مالیات پرداختی، بازده نقدی هر سهم  هزینه "مشاور و سبدگردان،"بهادار واگذار شده به 

 یر اطالعات مورد نیاز حسابرس معتمد بورس، ثبت شود.و سا "سبد اوراق بهادار"افزایش سرمایه هر سهم در 
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رسیدگی شده و گزارش آن به « بورس»به طور ساالنه توسط حسابرسان معتمد « گذاران سرمایه»های  حساب: 11ماده 

 شود. ارائه می« بورس»

های مربوط به  گزارشهای معینی كه در قرارداد ذكر شده است،  موظف است تا در دوره "مشاور و سبدگردان»: 11ماده 

 ها حداقل شامل موارد زیر خواهد بود: گذار را به وی ارائه دهد. این گزارش گذاری هر سرمایه سرمایه

نزد  "گذار سرمایه"تعداد و ارزش هر ورقه بهادار و میزان وجوه جاری  "سبد اختصاصی اوراق بهادار،"تركیب و ارزش    

 "مشاور و سبدگردان"

 در دوره منتهی به ارائه گزارش با ذكر جزئیات "گذار سرمایه"رفته برای معامالت صورت گ   

های مالی، در  های سود سهام، سود اوراق مشاركت، سود سایر اوراق بهادار، سهام جایزه و سایر مزایای دارایی دریافت   

 باشد. "مشاور و سبدگردان"مابین جزو وظایف  صورتی كه این خدمات در قرارداد فی

تقدم و  گذاری در دوره یاد شده، و تفكیک آن به بازده نقدی هر سهم، استفاده از حق تعیین سود یا زیان ناشی از سرمایه   

 ”سبد اوراق بهادار.“افزایش یا كاهش ارزش 

ه موظف است گزارش كاملی از فعالیت در دوره یاد شده را تهی« مشاور و سبدگردان»در پایان مدت قرارداد، : 12ماده 

 ارائه دهد.« گذار سرمایه»كند و به 

موظف است « مشاور و سبدگردان»العاده،  برای ارائه گزارش خاص و فوق« گذار، سرمایه»در صورت درخواست : 13ماده 

 در مقابل دریافت هزینه، گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

خود به خود فسخ و كلیه حقوق مالی « و سبدگردان مشاور»و « گذار سرمایه»در موارد ذیل قرارداد بین : 14ماده 

 گردد. گذار به وی مسترد می سرمایه

 «مشاور و سبدگردان»تعلیق بیش از یک ماه مجوز  -الف(

 «مشاور و سبدگردان»ب( لغو مجوز 
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 «مشاور و سبدگردان»ج( ورشكستگی 

ن و سهامداران بیش از ده درصد و بستگان مدیرا« مشاور و سبدگردان،»هرگونه دادوستد اوراق بهادار بین : 15ماده 

 «.گذار سرمایه»ممنوع است. مگر با اجازه « گذار سرمایه»ها با  درجه یک آن

طرف قرارداد خود را برای « گذاران سرمایه»باشد اوراق بهادار متعلق به  مجاز نمی« مشاور و سبدگردان»: 16ماده 

 یكدیگر معامله نماید.

 

 نظارت و بازرسی

موظف است به صورت ادواری و یا در مواقع لزوم مدارک حسابداری، گزارش و هرگونه مستندات « بورس»: 17ماده 

 را با اهداف زیر مورد بازرسی قرار دهد:« مشاور و سبدگردان»

 ها و دفاتر مالی مطابق قوانین و مقررات اطمینان از تهیه و نگهداری گزارش   

 با قوانین و مقررات مربوطه« و سبدگردانمشاور »اطمینان از انطباق عملكرد    

 یا افراد دیگر« گذاران سرمایه»بررسی شكایات و اعتراضات رسیده از سوی    

و نیز « مشاور و سبدگردان»كلیه اطالعات و مدارک مربوط به حساب مشتریان توسط  تبصره:

 شود. محرمانه تلقی می« بورس»

قرار دهد و به « بورس»كلیه اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار موظف است « مشاور و سبدگردان»: 18ماده 

 تمامی سؤاالت مطروحه پاسخ دهد.

قانون تأسیس بورس اوراق  43طبق ماده « مشاور و سبدگردان،»و « گذار سرمایه»رسیدگی به اختالفات بین : 19ماده 

 بهادار، انجام خواهد شد.
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 سایر موارد

سال  2موظف است اسناد و مدارک مربوط به معامالت مشتریان خود را حداكثر به مدت  "گردانمشاور و سبد»: 21ماده 

 پس از اتمام قرارداد نگهداری نماید.

موظف است نسبت به « بورس»مرتكب یكی از موارد ذیل شود « مشاور و سبدگردان»در صورتی كه : 21ماده 

 نامه مربوط مصوب شورای بورس اقدام كند. طبق آیینكارگیری تمهیدات انضباطی از اخطار تا لغو مجوز  به

 «.بورس»تخلف از قوانین و مقررات مربوط به    

 نامه. های درخواستی مطابق این آیین عدم ارائه اطالعات و گزارش   

 «.گذار سرمایه»و « بورس»ارائه اطالعات نادرست و گمراه كننده به    

 عدم رعایت مفاد قراردادهای فیمابین.   

 عدم همكاری در انجام امور بازرسی و نظارت.   

 تخطی از شرایط اعطای مجوز.   

 به نفع خود و یا دیگران.” گذاران سرمایه“استفاده از سرمایه    

 ”بورس.“عدم پرداخت حق نظارت بورس بر مشاوره و سبدگردانی به    

 افشای اطالعات.   

یا « گذار، نحوه محاسبه سود و زیان سرمایه»نامه شامل موضوعاتی از قبیل  های اجرایی این آیین دستورالعمل: 22ماده 

 گردد. تنظیم و ابالغ می« بورس»توسط هیئت مدیره « مشاور و سبدگردان،»و « گذار سرمایه»نمونه قراردادهای فیمابین 
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58 

 دستورالعمل اجرایی

 سبدگردانی به انضمام قرارداد نمونه آن 

 مدیره سازمان بورس هیئت 43/41/35مصوب 

 

 

شورای بورس، دستورالعمل  1/3/4838نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی مصوب جلسه مورخ  آئین 22در اجرای ماده 

بعد سازمان( به  هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار )من 43/41/4835اجرایی مربوط به شرح زیر، در جلسه مورخ 

 تصویب رسید.

گذار )به شكل قرارداد نمونه پیوست(  تشكیل سبد با توافق طرفین و براساس قرارداد فیمابین سبدگردان و سرمایه: 1ماده 

رسد. سبدگردان باید قبل از  صورت خواهد گرفت؛ این قرارداد حداقل برای ارائه خدمات ظرف مدت شش ماه به امضاء می

 اخذ كرده باشد.انعقاد این قرارداد، مجوز سبدگردانی را طبق مقررات 

ای انجام خواهد داد كه  گذار را در قالب كد معامالتی جداگانه سبدگردان خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه: 2ماده 

( منوط 4گذار است. صدور كد سبدگردانی پس از انعقاد قرارداد مذكور در ماده ) های سبدگردان و سرمایه تركیبی از شناسه

ن است. استفاده از كد معامالتی یاد شده، فقط در اختیار سبدگردانی خواهد بود كه شناسه وی در این به اجازه رئیس سازما

 كد آمده است.

در صورتی كه آورده مشتری به صورت اوراق بهادار باشد، انتقال آن از كد معامالتی اصلی به كد معامالتی جدید : 3ماده 

 گیرد. و بدون احتساب هر نوع هزینه صورت میپس از انعقاد قرارداد با تأیید رئیس سازمان 
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تواند طرف معامله سبدهای تحت اداره خود قرار گیرد یا بین سبدهای یاد شده دادوستد انجام  سبدگردان نمی: 4ماده 

های انضباطی  گذار گردد، عالوه بر اعمال مجازات دهد. در صورتیكه براساس انجام این معامالت خساراتی متوجه سرمایه

 بینی شده، سبدگردان مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. پیش

نحوه نگهداری اطالعات سهامداری كدهای سبد و تحصیل حقوق آنها، از جمله شركت در مجامع و اعمال حق  :5ماده 

 ها ابالغ رأی، افزایش سرمایه و دریافت سود سهام، براساس شرایطی خواهد بود كه از سوی رئیس سازمان به شركت

 شود. می

گذار یا واریز مبالغ جدید به آن در طول دوره قرارداد با تنظیم متمم قرارداد  برداشت وجه از سبد توسط سرمایه: 6ماده 

 ممكن خواهد بود.

 میلیون ریال است. 411گذاری برای تشكل سبد  حداقل سرمایه: 7ماده 

تشكیل « سبد اوراق بهادار مشترک»گذاران سبد بیش از یک شخص باشند،  چنانچه سرمایه: 1تبصره 

باشد.  گذار به نسبت حصه خود از دارایی سبد در كلیه حقوق و منافع سبد سهیم می شده و هر سرمایه

را در امیدنامه درج و به عموم اعالم « سبد اوراق بهادار مشترک»كارگزار/ سبدگردان مشخصات 

نماید. می
3

[7][1] 

سبد اوراق بهادار »گذاری اشخاص در  ند در قبال سرمایهتوا كارگزار/ سبدگردان می: 2تبصره 

باید به تأیید رئیس « گذاری گواهی سرمایه»صادر نماید. مفاد « گذاری گواهی سرمایه« »مشترک،

گذار است، قابل انتقال نبوده، و  صرفاً رسید دریافت وجه سرمایه« گذاری گواهی سرمایه»سازمان برسد. 

 2شود. گذار ابطال می ی یا قبل از آن به درخواست سرمایهگذار در پایان دوره سرمایه

                                                           
با توجه به صدور مجوز صندوق سرمایه گزاری مشترک, مجوز سبد - 1-7-[1][7]7

 اوراق بهادار مشترک طبق این دستورالعمل صادر نمی گردد.
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شود. در  گذاران تشكیل می با پرداخت وجه نقد از سوی سرمایه« سبد اوراق بهادار مشترک»: 3تبصره 

صورت آورده اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس در شروع فعالیت، تركیب و ارزش این آورده باید در 

 8درصد كل سقف تعیین شده برای سبد نباشد. 51ارزش آن حداكثر بیش از امیدنامه ذكر شود و 

افزاری و نیروی انسانی  افزاری و نرم )های( انجام عملیات سبدگردانی، تجهیزات سخت سبدگردان باید در محل: 8ماده 

مذكور انجام دهد. های  مورد تأیید سازمان را داشته باشد. سبدگردان فقط مجاز است فعالیت سبدگردانی را در محل

 های معامالتی قابل انجام است. معامالت مربوط به سبدها با مدیریت و سفارش این مراكز، از طریق همه ایستگاه

ای  های كشور، برای هر سبد اختصاصی یا مشترک، حساب بانكی جداگانه بودن امكانات بانک در صورت فراهم: 9ماده 

د شد كه هرگونه پرداخت یا دریافت وجوه مربوط به سبد از طریق آن صورت های كشور افتتاح خواه نزد یكی از بانک

خواهد گرفت. در غیر اینصورت افتتاح حداقل یک حساب بانكی برای سبدهای اختصاصی و حداقل یک حساب بانكی 

 های مشترک تحت مدیریت هر كارگزاری بدین منظور الزامی است. دیگر برای سبد

گذار، نسبت به شركت در مجامع و اعمال حق رأی سهام و  صورت داشتن وكالت از سوی سرمایهسبدگردان در : 11ماده 

 این دستورالعمل اعطا خواهد شد. 4دریافت سود سهام اقدام خواهد كرد. این وكالت از طریق قرارداد فیمابین موضوع ماده 

گذار در پایان همان روز است. حداكثر كارمزد  كارمزد سبدگردان در هر روز درصدی از خالص آورده سرمایه: 11ماده 

 شود: روزانه مطابق جدول زیر احتساب می

 

 گذار خالص آورده سرمایه

حداكثر درصد كارمزد 

روزانه
 

 میلیون ریال 251تا  411
  ×5%

 

 میلیون ریال 511تا  254
  ×1%

 

 میلیون ریال 4111تا  514
  ×8%
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 میلیون ریال 2511تا  4114
  ×2%

 

 میلیون ریال به باال 2511
  ×4%

 

 

 

درصد ارزش سبد در سال است  5برابر « سبد اوراق بهادار مشترک»كارمزد كارگزار/سبدگردان  تبصره:

شود. های سبد منظور می كه روزانه محاسبه و در حساب
3

[8][2]1 

ها، ارسال  های ارسال گزارش فعالیت افزاری با قابلیت سبدگردان برای انجام امور سبدگردانی و مشاوره، نرم: 12ماده 

 الكترونیک وضعیت حساب به مشتری، و ثبت روزانه معامالت سبد، به كار خواهد گرفت.

گذار متوفی بالفاصله  گذار، عملیات سبدگردانی مربوط به سرمایه پس از اطالع سبدگردان از فوت سرمایه: 13ماده 

رسد.  می« سازمان»آید، و موضوع بالفاصله به اطالع  ارداد به عمل میشود، اقدامات الزم مربوط به اتمام قر متوقف می

 در صورت تعلیق عملیات كارگزاری، نحوه ادامه یا توقف قرارداد با نظر سازمان تعیین خواهد شد.

گواهی »در مورد سبد اوراق بهادار مشترک، در صورت فوت هر یک از دارندگان  تبصره:

متوفی در تاریخ اطالع از « گذاری گواهی سرمایه»ان از این موضوع، و اطالع سبدگرد« گذاری سرمایه

ای كه در امیدنامه از قبل مشخص گردیده است،  موضوع باطل شده، و وجوه مربوط نزد شخص حقوقی

 شود تا پس از طی مراحل قانونی به وارث وی پرداخت شود. تودیع می

ای سبدگردانی و مقررات مربوطه را بررسی و در مورد آنها در حسابرس معتمد سازمان رعایت مفاد قرارداده: 14ماده 

نماید. هزینه این رسیدگی بر عهده سبدگردان است. انجام این رسیدگی باید در قرارداد  گزارش سالیانه خود اظهارنظر می

 بینی شود. حسابرسی سبدگردان پیش

                                                           
با توجه به صدور مجوز صندوق سرمایه گزاری مشترک, مجوز سبد اوراق  -2[2][8]8

 بهادار مشترک طبق این دستورالعمل صادر نمی گردد
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فعالیت سبدگردانی خود را طبق نظر سازمان تهیه و ارائه های مورد نیاز در مورد  سبدگردان موظف است گزارش: 15ماده 

 نماید.

 ( باید به امضای طرفین قرارداد رسیده و حداقل شامل موارد زیر باشد:4های قرارداد مذكور در ماده ) متمم: 16ماده 

 الف( شماره و تاریخ قرارداد و شماره متمم.

 شده است. ب( مشخصات طرفین قرارداد همانطور كه در قرارداد ذكر

 ج( توافقات حاصله طی متمم قرارداد.

 تواند مغایر با مواد آمره قرارداد نمونه )پیوست( باشد. متمم قرارداد نمی تبصره:

باشد بدون اخذ  شود و از تاریخ ابالغ آن هیچ كارگزاری مجاز نمی این دستورالعمل به صورت آزمایشی اجرا می: 17ماده 

 نامه و دستورالعمل مربوطه، به كار سبدگردانی اقدام نماید. و رعایت آئین« سازمان»مجوز سبدگردانی از 
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 دستورالعمل

 صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش 

 مدیره سازمان بورس هیئت 9/44/33مصوب 
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 تعاریف

، به همان 4831قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال  4: اصطالحات و واژه های تعریف شده در ماده  1ماده 

 های دیگری نیز به شرح زیر تعریف می شوند: معانی در این دستورالعمل به كار می روند. واژه

 سازمان بورَس و اوراق بهادار است . سازمان:

وراق بهادار مذكور در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار منظور هیأت پذیرش ا هیأت پذیرش:

تهران یا هیأت پذیرش كاال مذكور در دستورالعمل پذیرش كاال و اوراق بهادار مبتنی بر كاال در بورس كاالی ایران یا 

 رسد، است. بعداً به تصویب می هیأت پذیرش فرابورس در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در شركت فرابورس ایران كه

 منظور شركت بورس اوراق بهادار تهران )سهامی عام( است. بورس اوراق بهادار:

 منظور شركت بورس كاالی ایران)سهامی عام (است. بورس كاالی ایران:

 منظور شركت فرا بورس ایران)سهامی عام( است. فرا بورس:

 منظور شركت كارگزاری عضو بورس اوراق بهادار، بورس كاالی ایران یا فرابورس است. كارگزار:

 عرضه اوراق بهادار برای اولین بار جهت معامله در بورس یا فرابورس. عرضه اولیه:

های  شخصی است كه با مجوز سازمان طبق مقررات این دستورالعمل برای پذیرش اوراق بهادار شركت مشاور پذیرش:

متقاضی پذیرش در بورس یا بازار خارج از بورس و همچنین پذیرش كاال و اوراق بهادار مبتنی بر كاال در بورس كاالی 

 نماید. ایران اقدام می

 

 شرایط اعطای مجوز
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شده توسط سازمان، تقاضای خود را ارائه  های طراحی : متقاضی دریافت مجوز مشاور پذیرش باید با تكمیل فرم 2ماده 

 مدیره سازمان به اشخاص زیر اعطاء خواهد شد: مجوز مشاور پذیرش توسط هیأتدهد. 

 گویند. شركت كارگزاری كه به آن كارگزار معرف نیز می - 4

 شركت تأمین سرمایه. - 2

 شركت مشاوره سرمایه گذاری. - 8

 كند. سایر اشخاص حقوقی كه هیات مدیره سازمان مشخص می - 1

منظور پذیرش در بورس  ها به است برای انجام امور مربوط به معرفی اوراق بهادار شركت مشاور پذیرش موظف : 3ماده 

یا فرابورس و معرفی كاال و اوراق بهادار مبتنی بر كاال به بورس كاالی ایران برای پذیرش، بخش مطالعاتی و اجرایی 

 ای فراهم آورد. جداگانه

گری بازار سرمایه را به  نامه تحلیل است حداقل یک نفر با گواهیمتقاضی دریافت مجوز مشاور پذیرش، مكلف  : 4ماده 

  ها، كاال و اوراق بهادار مبتنی بر كاال جهت پذیرش در بورس صورت تمام وقت برای انجام امور مربوط به معرفی شركت

 یا فرابورس در اختیار داشته باشد.

در صورتی كه به تشخیص معاونت نظارت بر نهادهای مالی و موافقت رئیس سازمان، تعداد  تبصره:

ی تحلیل گری بازار سرمایه كافی نباشد، مشاور پذیرش می تواند كارشناس  دارندگان گواهی نامه

را از میان دارندگان گواهی نامهاصول مقدماتی بازار سرمایه كه به تشخیص سازمان  1موضوع ماده 

 به كافی داشته باشند، انتخاب كند.تجر

كند.  مدیره سازمان را به وی ابالغ می روز پس از تكمیل مدارک متقاضی، نظر هیأت 81: سازمان ظرف حداكثر  5ماده 

روز پس از دریافت مجوز، ملزم به تشكیل و تجهیز بخش مربوطه و  61در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداكثر 

 ارائه خدمات است.
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میلیارد ریال است. در صورتی كه متقاضی به فعالیت  8شده مشاور پذیرش  ی ثبت و پرداخت حداقل سرمایه : 6ماده 

ی حداقل سرمایه  دیگری به جز مشاوره پذیرش اشتغال داشته باشد، حداقل سرمایه آن معادل یک میلیارد ریال به عالوه

 های دیگر وی است.  تعیین شده برای فعالیت

 شود و پس از اتمام دوره مزبور، مجوز قابل تمدید است. مجوز فعالیت مشاور پذیرش برای دوره دو ساله اعطا می: 7ماده 

هزینه اعطا و تمدید مجوز فعالیت مشاور پذیرش ساالنه توسط شورای عالی بورس تعیین و  تبصره:

 شود. دریافت می "سازمان"توسط 

 

 شالزامات و چگونگی ارائه خدمات مشاور پذیر

بین مشاور پذیرش و متقاضی پذیرش اوراق  44: شرح خدمات مشاور پذیرش در قراردادی كه با رعایت ماده  8ماده 

گردد. این قرارداد كه در سه نسخه تنظیم  شود، پیش بینی می بهادار یا كاال در بورس یا فرا بورس مربوطه منعقد می

نسخه را در اختیار خواهند داشت، تعهدات و حقوق دو طرف را شود و مشاور پذیرش و طرف قرارداد هركدام یک  می

 گیرد: مشخص خواهد كرد و حداقل موارد زیر را دربرمی

تعهدات طرف قرارداد، شامل ارائه اطالعات و مدارک مورد نیاز برای رسیدگی به   الزحمه مشاور پذیرش و میزان حق   - 4

بهادار، كاال و اوراق بهادار مبتنی بر كاال در بورس یا فرا بورس  درخواست پذیرش براساس دستورالعمل پذیرش اوراق

 مربوطه

 دوره قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن - 2

 منظور رسیدگی به اختالفات احتمالی. انتخاب داور به - 8

آن را برای سازمان ارسال روز كاری پس از امضای قرارداد، یک نسخه از  3: مشاور پذیرش مكلف است حداكثر  9ماده 

 دارد.
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را به میزانی كه توسط شورای عالی  3الزحمه قرارداد موضوع ماده  مشاور پذیرش ملزم است درصدی از حق:  11ماده 

 پرداخت نماید. "سازمان"گردد، بابت حق رسیدگی و نظارت به  بورس تعیین می

كه در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق  : خدمات قابل ارائه توسط مشاور پذیرش، خدماتی است11ماده 

بهادار تهران و دستورالعمل پذیرش كاال و اوراق بهادار مبتنی بر كاال در بورس كاالی ایران آمده است و در دستورالعمل 

 شود. مشابه در شركت فرابورس ایران پیش بینی می

های الزم در طول مدت  طلع خود را برای انجام پیگیری: مشاور پذیرش مكلف است یک نفر از همكاران م12ماده 

 بررسی تقاضای پذیرش شركت یا كاال یا اوراق بهادار مبتنی بر كاال، به بورس یا فرابورس مربوطه معرفی كند.

اند، درصورت  : عرضه اولیه كلیه اوراق بهاداری كه از طریق مشاور پذیرش در بورس یا فرابورس پذیرفته شده13ماده 

 شود. ، از طریق مشاور پذیرش انجام می3بینی در قرارداد موضوع ماده  شپی

با مشاور پذیرش، در صورت عدم رضایت از خدمات مشاور  3طرف قرارداد موضوع ماده  تبصره:

پذیرش می تواند موضوع را به مشاور پذیرش، سازمان، بورس یا فرا بورس مربوطه اعالم نماید. در 

صورتی كه مشاور پذیرش اقدام الزم جهت كسب رضایت وی فراهم نیاورد و در انجام قرارداد كوتاهی 

 تواند مشاور پذیرش خود را تغییر دهد. ، طرف قرارداد مینماید

توانند متعهد شوند كه عرضه اوراق بهادار و كاالی موضوع قرارداد برای  ، طرفین می3: در قرارداد موضوع ماده 14ماده 

 حداكثر شش ماه پس از عرضه اولیه منحصراً از طریق مشاور پذیرش یادشده انجام شود.

 

 و مجوزشرایط تعلیق و لغ
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كه مشاور پذیرش هریک از شرایط اعطای مجوز موضوع این دستورالعمل را نقض نماید، مرجع  : در صورتی 15ماده 

تواند تا تحقق مجدد آن شرایط، مجوز یادشده را معلق كرده و مدت زمانی را برای تحقق  صالح رسیدگی به تخلفات می

 جوز مذكور لغو خواهد شد.شرط مزبور تعیین كند. در صورت عدم تحقق شرایط، م

شده در این دستورالعمل، سازمان، بورس اوراق  : درصورت تخلف مشاور پذیرش از انجام وظایف تعیین 16ماده 

تواند موضوع را جهت رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع  نفع می بهادارتهران، بورس كاالی ایران و فرا بورس یا هر ذی

 تواند مشاور پذیرش را به یكی از موارد زیر محكوم نماید: احراز تخلف، میدهد. مرجع رسیدگی كننده در صورت 

 تذكر كتبی بدون درج در پرونده -4

 اخطار كتبی با درج در پرونده -2

 تعلیق مجوز مشاور پذیرش برای مدت معین -8

 لغو مجوز مشاور پذیرش -1

روز كاری به  45: در صورت درخواست مشاور پذیرش برای لغو مجوز، هیأت مدیره سازمان حداكثر در مدت  17ماده 

این درخواست رسیدگی خواهد كرد و تا زمان اعالم نظر هیأت مدیره سازمان، مشاور پذیرش موظف است به وظایف خود 

قراردادهای خود را به پایان رسانیده یا با عمل كند. در این صورت، مشاور پذیرش مكلف است كلیه تعهدات موضوع 

های مربوطه را  های قرارداد، این وظایف را به مشاور پذیرش دیگری واگذار نموده و كلیه هزینه كسب موافقت طرف

 تأمین نماید.

 

 سایر موارد

 اصالح خواهد شد.: در صورت لزوم، این دستورالعمل با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیات مدیره سازمان 18ماده 
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: با تصویب این دستورالعمل، آیین نامه فعالیت كارگزار معرف و كارگزار متعهد خرید در بورس اوراق بهادار 19ماده 

 گردد شورای بورس ملغی می 18/15/4831مصوب مورخ 

مدیره سازمان  به تصویب هیات 19/44/4833تبصره تهیه شده و در تاریخ  8ماده و  21: این دستورالعمل در 21ماده 

 رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا است.
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 ضوابط 

 استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار

 مدیره سازمان بورس هیئت 45/1/33مصوب 

 

 

های سهامی عام و افزایش سطح  های عرضه اوراق بهادار و تشكیل شركت به منظور تسریع در رسیدگی به درخواست

در این حوزه، ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار به شرح زیر به تصویب هیئت مدیره  كیفی اطالعات

 سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

، در این 4831( قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 4های تعریف شده در ماده ) كلیه اصطالحات و واژه: 1ماده 

 گردد: اند. سایر اصطالحات به شرح زیر تعریف می عانی به كار رفتهدستورالعمل به همان م
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: گزارشی كه به منظور بررسی فنی، اقتصادی و مالی طرح و برنامه موضوع انتشار اوراق بهادار با گزارش توجیهی. 1 

 گردد. مسئولیت ناشر تهیه می

ار و عرضه اوراق بهادار مشاوره ارائه : شخص حقوقی دارای مجوز از سازمان، كه درخصوص انتشمشاور عرضه. 2 

 نماید. می

 توانند پس از كسب مجوزهای الزم از سازمان به عنوان مشاور عرضه فعالیت نمایند: اشخاص حقوقی زیر می: 2ماده  

 های تأمین سرمایه . شركت4 

ر موضوع مشاوره یا . مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان مشروط به اینكه سمت حسابرس و بازرس قانونی شركت ناش2 

 گروه آن را نپذیرفته باشد. های هم شركت

 های معتبر در حوزه مشاوره مالی، فنی، اقتصادی و مدیریت به تشخیص سازمان ها، مؤسسات و سازمان . شركت8 

مربوطه نزد ناشران اوراق بهادار به منظور انجام مراحل ثبت، انتشار و عرضه اوراق بهادار و تكمیل مستندات : 3ماده . 4 

 باشند. مراجع قانونی، مجاز به استفاده از خدمات مشاوران عرضه می

ارائه خدمات مشاوره عرضه، براساس قراردادی است كه با رعایت مفاد این دستورالعمل میان ناشر و مشاور عرضه : 4ماده 

سازمان ارسال گردیده و پس از تأیید گردد. یک نسخه از قرارداد مزبور پس از توافق ناشر و مشاور عرضه برای  منعقد می

گردد. شرط  این دستورالعمل در تنظیم قرارداد، قطعی شده و اجرایی می 3و  3، 6، 5سازمان مبنی بر رعایت مواد 

 االجراشدن قرارداد پس از تائید سازمان، باید در متن قرارداد فیمابین ناشر و مشاور عرضه تصریح گردد. الزم

تواند شامل درخواست انجام  باشد. قرارداد ناشر و مشاور عرضه می ه عرضه شامل موارد زیر میخدمات مشاور: 5ماده 

زیر توسط مشاور عرضه  3لغایت  4تمامی این موارد یا بخشی از آن باشد. در هر حال انجام خدمات موضوع بندهای 

 الزامی است.

 ره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاو4 
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 . ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تكالیف قانونی ناشر2 

 های الزم جهت تهیه گزارش توجیهی . ارائه راهنمایی8 

ص حقوقی . بررسی اطالعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر كارشناسان یا اشخا1 

 های یادشده صالح در خصوص گزارش ذی

 صالح . تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر كارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی5 

 . تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر6 

 صالح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار . نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی3 

 . تهیه گزارش توجیهی3 

. انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، 9 

ضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب بندی انتشار و عر نویسی اوراق، زمان شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره

 عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار

 . بازاریابی و فروش اوراق بهادار41 

 . تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار44 

 نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در دست انتشار . تعهد پذیره42 

موضوع این ماده، استفاده از كارشناسان یا اشخاص حقوقی در صورتی كه در انجام خدمات  تبصره:

تواند از خدمات كاركنان خود كه دارای مجوزهای قانونی  صالح ضروری باشد، مشاور عرضه می ذی

 نماید. باشند، استفاده  الزم می
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لعمل براساس این دستورا 5كارمزد خدمات ارائه شده توسط مشاور عرضه بسته به نوع خدمات موضوع ماده : 6ماده 

این  5گردد. سقف كارمزد دریافتی در هریک از موارد موضوع ماده  مابین ناشر و مشاور عرضه مشخص می قرارداد فی

 باشد: دستورالعمل به شرح زیر می

 میلیون ریال 251، جمعاً تا مبلغ 3تا  4. اجرای بندهای 4 

 میلیون ریال 251تا مبلغ  9. اجرای بند 2 

 درصد اوراق بهادار فروش رفته 2، معادل 41. اجرای بند 8 

 گذاری شده ، تا میزان نیم درصد ارزش اوراق بهادار قیمت44. اجرای بند 1 

 درصد ارزش فروش اوراق بهادار تعهد شده.  3، تا میزان 42. اجرای بند 5 

 میلیون ریال. 811، تا میزان 3. اجرای بند 6 

 گردد. این ضوابط توسط سازمان تعیین می 5عرضه جهت قبول انجام خدمات موضوع ماده  سقف مجاز مشاور: 7ماده 

ناشر و مشاور عرضه مكلفند مواعد زمانی انجام تعهدات و ارائه خدمات موضوع این ضوابط و همچنین تكالیف و : 8ماده 

 های طرفین را براساس توافق در متن قرارداد قید نمایند. حدود مسئولیت

به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق  45/1/4833ماده و یک تبصره در تاریخ  9این دستورالعمل در  :9ماده 

 بهادار رسید و از تاریخ تصویب قابلیت اجرایی دارد.
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 دستورالعمل

 تشكیل و ثبت كانونهای فعال در بازار اوراق بهادار 
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 مدیره سازمان بورس هیئت 21/42/35

 

 

 مقدمه

، این دستورالعمل جهت 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  4ماده  5اجرای بند در 

)بیستم اسفندماه سال هزار و سیصد  21/42/4835های فعال در بازار اوراق بهادار تنظیم و در تاریخ  تشكیل و ثبت كانون

 و اوراق بهادار رسید.  و هشتاد و پنج( به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  4های تعریف شده در ماده  كلیه اصطالحات و واژه: 1ماده 

 روند. ، در این دستورالعمل به همان مفاهیم به كار می4831

دهند، در  نون به سازمان ارائه میمتقاضی یا متقاضیان تأسیس كانون، درخواست خود را برای تشكیل كا: 2ماده 

كه سازمان موافقت اصولی برای تشكیل كانون داشته باشد، هیأت مؤسس را از بین آنها یا سایر اشخاص واجد  صورتی

 كند تا وظایف زیر را به انجام رساند: شرایط، انتخاب می

 تهیه طرح اساسنامه كانون و پیشنهاد آن به سازمان جهت تصویب -4

د اشخاص واجد شرایط عضویت در كانون یا مقررات عضویت در كانون و در صورت لزوم مبلغ ورودیه اولین پیشنها -2

 اعضای كانون، به سازمان جهت تصویب

 كند، جهت تكمیل فرم تقاضای عضویت دعوت از اشخاص واجد شرایط عضویت به ترتیبی كه سازمان تعیین می -8

 كند جهت اطالع اشخاص واجد شرایط عضویت تیبی كه سازمان تعیین میانتشار اساسنامه مصوب سازمان به تر -1

دریافت تقاضای عضویت اشخاص و تطبیق آنها با مقررات عضویت یا فهرست اشخاص واجد شرایط عضویت و ثبت  -5

 اشخاص واجد شرایط به عنوان اولین اعضای كانون
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ز مبلغ ورودیه اعضای اولیه كانون )در صورتیكه این افتتاح حساب بانكی به نام كانون در شرف تأسیس جهت واری -6

 مبلغ بنا به تصمیم هیأت مؤسس باید قبل از تشكیل و ثبت كانون، توسط داوطلبین پرداخت گردد(. 

های كثیراالنتشار جهت برگزاری  دعوت از اولین اعضای كانون، از طریق پست سفارشی یا آگهی در روزنامه یا روزنامه -3

 وسسمجمع عمومی م

دریافت تقاضای داوطلبان عضویت در اركان كانون كه طبق اساسنامه كانون توسط مجمع عمومی عادی انتخاب  -3

 شوند و تطبیق با شرایط مقرر در اساسنامه مصوب كانون و اعالم اسامی واجدین شرایط به مجمع عمومی مؤسس می

این تقاضاها توسط هیأت مؤسس فرم تقاضای عضویت اولین اعضای كانون و نحوه ارسال  :1تبصره

ورودیه اولین  شود. هیأت مؤسس برای تكمیل و ارسال این فرم و در صورت لزوم پرداخت حق تعیین می

 كند.  اعضای كانون، مهلتی را تعیین می

شوند كه در  اشخاص واجد شرایط عضویت در صورتی به عنوان اولین اعضای كانون ثبت می :2تبصره

( تكمیل و ارسال كرده و در صورت لزوم 4مهلت تعیین شده، تقاضای عضویت خود را براساس تبصره)

 حق ورودیه خود را به حساب تعیین شده به موقع واریز كرده باشند. 

تكمیل و امضای فرم تقاضای عضویت به منزله قبول اساسنامه كانون و مقررات عضویت  :3تبصره

 باید در فرم تقاضای عضویت قید شود.است. این نكته 

مجمع عمومی مؤسس از اجتماع اولین اعضای كانون تشكیل شده و در دعوت اول با حضور بیش از نصف اعضاء : 3ماده 

یابد. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع عمومی مؤسس برای بار دوم دعوت  كانون رسمیت می

 اولین اعضای كانون رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شده، با حضور هر عده از

روز  11روز و بیشتر از  41فاصله بین دعوت و تشكیل مجمع عمومی مؤسس نباید كمتر از  تبصره:

 باشد.
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 وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسس عبارت است از:: 4ماده 

 تأسیس كانون با توجه به اساسنامه مصوبگیری در خصوص  استماع گزارش هیئت موسس كانون و تصمیم -4

انتخاب اولین اعضاء اركان كانون كه مطابق اساسنامه كانون باید توسط مجمع عمومی عادی انتخاب شوند و تعیین  -2

 الزحمه آنان حق حضور یا حق

 البدل كانون و تعیین حق الزحمه وی انتخاب اولین حسابرس/ بازرس اصلی و علی -8

 های تأسیس كانون كه تا زمان تشكیل مجمع مؤسس تحقق یافته است.  تصویب هزینه -1

 های كانون تعیین یک یا چند روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهی -5

 سایر وظایف مقرر توسط سازمان یا مندرج در اساسنامه مصوب كانون برای مجمع عمومی مؤسس. -6

همچنین حسابرس/ بازرس كانون باید كتباً این ماده و  2اعضای انتخاب شده موضوع بند  :1تبصره

قبول سمت كرده و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال كنند. قبولی سمت به خودی خود دلیل براین 

های خود به شرح مندرج در قوانین، مقررات و اساسنامه  است كه آنها با علم به تكالیف و مسئولیت

 اند. دار سمت خود شده كانون عهده

های پرداخت  اند) به تفكیک هزینه هایی كه تا زمان تشكیل مجمع مؤسس تحقق یافته زینهه :2تبصره

كننده آن( به همراه مدارک مثبته، توسط هیأت  های پرداخت شده و اشخاص پرداخت نشده و هزینه

شود تا پس از تصویب و در صورت تأسیس كانون در  مؤسس به مجمع عمومی مؤسس گزارش می

های پرداخت شده به طور مساوی به  ثبت گردد. در صورت عدم تأسیس كانون هزینهحسابهای كانون 

 عهده اعضاء هیأت مؤسس خواهد بود.
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مجمع عمومی مؤسس توسط هیات رئیسه ای مركب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر كه از بین اولین اعضاء : 5ماده 

د شد. هیأت رئیسه مجمع عمومی مؤسس یک منشی را شوند، اداره خواه كانون توسط مجمع عمومی مؤسس انتخاب می

 از بین اعضای كانون یا خارج از آنها انتخاب خواهد كرد. 

در مجمع عمومی مؤسس، هر عضو كانون فقط یک رای دارد و تصمیمات با اكثریت نصف به عالوه یک : 6ماده 

س/ بازرس كانون كه اكثریت نسبی كافی و حسابر 1ماده  2شود، مگر در انتخاب اعضاء موضوع بند  حاضرین اخذ می

 است.

باید به صورت  و حسابرس/ بازرس كانون، اخذ رای  1ماده  2در انتخاب اعضای موضوع بند  تبصره:

 كتبی و مخفی صورت پذیرد. 

ای حاوی نحوه تشكیل و رسمیت مجمع عمومی مؤسس،  منشی جلسه مجمع عمومی مؤسس، صورتجلسه: 7ماده 

كند كه  صمیمات متخذه ونحوه اتخاذ آنها به تعداد نسخ كافی )حداقل سه نسخه( تهیه و تنظیم میخالصه مذاكرات، ت

 باید به امضاء هیئت رئیسه این مجمع برسد. 

پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس، هیأت مؤسس مدارک زیر را جهت دریافت مجوز به سازمان ارسال : 8ماده 

 نماید: می

 مجمع عمومی مؤسس كه به امضای هیأت رئیسه این مجمع رسیده است.دو نسخه از صورتجلسه  - 4

 اساسنامه كانون كه به امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی مؤسس رسیده است. - 2

اند كه به امضای حاضرین و هیأت  فهرست اسامی اولین اعضای كانون كه در مجمع عمومی مؤسس حضور داشته - 8

 . رئیسه مجمع عمومی مؤسس رسیده است

هیأت مؤسس پس از دریافت مجوز از سازمان، مراحل ثبت كانون را به صورت یک مؤسسه غیردولتی، : 9ماده 

 دهد. ها به انجام رسانده و نتیجه را به سازمان اطالع می غیرتجاری، غیرانتفاعی و غیرسیاسی در مرجع ثبت شركت
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دهد تا كانون نزد  مدارک الزم را به سازمان ارائه میها، هیأت مؤسس  پس از ثبت كانون در مرجع ثبت شركت: 11ماده 

 تواند فعالیت خود را طبق اساسنامه خود شروع نماید. سازمان ثبت شود. از زمان ثبت كانون نزد سازمان، كانون می

ماه پس از تصویب اساسنامه كانون توسط سازمان  ها و سازمان، شش مهلت ثبت كانون نزد مرجع ثبت شركت: 11ماده 

 تواند این مهلت را به تقاضای هیأت مؤسس تمدید كند. است. سازمان می

شده در حساب كانون درشرف تأسیس منوط به طی مراحل ثبت كانون  استفاده از وجوه تأدیه تبصره:

شده در این  كه كانون در مهلت تعیین طبق این دستورالعمل و دریافت تأییدیه سازمان است. در صورتی 

نرسد، هیأت مؤسس باید وجوه تأدیه شده به این حساب را ظرف ده روز به ماده به تصویب 

 كنندگان بازپرداخت كند.  پرداخت

های فعال در بازار اوراق بهادار منوط به رعایت مفاد این  از تاریخ تصویب این دستورالعمل، ثبت كلیه كانون: 12ماده 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی  19( ماده 4ر بند)دستورالعمل خواهد بود. متخلف از مصادیق اشخاص مذكور د

ها بر خالف این دستورالعمل در هر مرحله كه  تواند از ثبت كانون خواهد بود. سازمان می 4831ایران مصوب آذرماه سال 

 باشند جلوگیری نماید. 

ماه از تصویب این  8فند ظرف های فعال در بازار سرمایه تحت هر عنوان كه باشند موظ كلیه كانون: 13ماده 

دستورالعمل، تقاضای خود را جهت ثبت نزد سازمان و تطبیق با مقررات مربوطه به سازمان ارائه دهند. پس از گذشت این 

مهلت،ادامه فعالیت هر شخص حقوقی با هر عنوان از قبیل كانون، انجمن، مركز، گروه، مجمع، خانه، مؤسسه و نظایر آن 

قانون  19ماده  4تنظیم روابط بین اشخاص فعال در بازار اوراق بهادار، از مصادیق جرم مندرج در بند با موضوع فعالیت 

 شود.  محسوب می 4831بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه سال 

 مرجع تفسیر و اصالح مواد این دستورالعمل، سازمان بورس و اوراق بهادار است.: 14ماده 
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این دستورالعمل در یک مقدمه، پانزده ماده و هشت تبصره به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق : 15ماده 

 بهادار رسیده است. 
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 مقررات

 گذاری ایران  عضویت در كانون نهادهای سرمایه 

 مدیره سازمان بورس هیئت 23/3/36مصوب 

 

 

گذاری ایران و قانون بازار اوراق  اساسنامه كانون نهادهای سرمایههای تعریف شده در  كلیه اصطالحات و واژه: 1ماده

 بهادار، با همان مفاهیم در این مقررات كاربرد دارند.

متقاضیان عضویت در كانون باید تقاضای عضویت خود را به هیأت مدیره كانون ارائه دهند. در صورتیكه متقاضی : 2ماده

 12اساسنامه كانون محسوب شده و شرایط مندرج در ماده  6ضوع ماده به تشخیص هیأت مدیره كانون از اشخاص مو

 شود. اساسنامه كانون را دارا باشد، به عضویت كانون پذیرفته می

فرم تقاضای عضویت و مدارک الزم و نحوه ارسال آنها را هیأت مدیره كانون تعیین  -: 1تبصره

 نماید. می
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كانون، وظایف هیأت مدیره كانون توسط هیأت در مورد پذیرش عضویت اعضای اولیه  - 2تبصره

 پذیرد. مؤسس كانون صورت می

بندی پرداخت آنها با رعایت  حق پذیرش )مبلغ ورودیه( متقاضیان عضویت و حق عضویت اعضای كانون و زمان: 3ماده

 رسد. كانون میهای مصوب سبا، برای اعضای اولیه به تصویب هیأت مؤسس و پس از آن به تصویب هیأت مدیره  سقف

مدارک و اقدامات الزم برای انصراف از عضویت در كانون با رعایت مفاد اساسنامه توسط هیأت مدیره كانون : 4ماده

 شود. تعیین می

به تصویب سبا رسید و  23/13/36تبصره در هفتادودومین جلسه هیأت مدیره در تاریخ  2ماده و  5این مقررات در : 5ماده

 پذیر است. سبا امكانتغییر آن به تصویب 
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 مصوبه مربوط به حداقل سرمایه شركتهای

 گذاری و مادر )هلدینگ(  سرمایه 

 مدیره سازمان بورس هیئت 45/2/36مصوب 

 

 

 گذاری و مادر )هلدینگ( به این شرح تعیین گردید: حداقل سرمایه شركتهای سرمایه - 2
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 گذاری الف( شركتهای سرمایه

 پنج میلیارد ریال -گذاری سهامی خاص  سرمایهحداقل سرمایه شركتهای 

 میلیارد ریال  پنجاه -گذاری سهامی عام  حداقل سرمایه شركتهای سرمایه

 ب( شركتهای مادر )هلدینگ( 

 پنجاه میلیارد ریال -حداقل سرمایه شركتهای مادر )هلدینگ( سهامی خاص 

 ار ریالیكصد میلی -حداقل سرمایه شركتهای مادر )هلدینگ( سهامی عام 
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 دستورالعمل نحوه تعیین قیمت 

 گذاری های سرمایه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق

 مدیره سازمان بورس هیئت 81/44/36مصوب 

 

 
(، سباگذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار) های سرمایه قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق

اصالح شده  9/3/33رسیده و در تاریخ  سبابه تصویب هیأت مدیره  81/44/36براساس این دستورالعمل كه در تاریخ 

 شود: است، به شرح زیر تعیین می

 شده در بورس های پذیرفته سهام شركت -1 

 های محاسبه قیمت خرید و فروش سهام پذیرفته شده در بورس به ترتیب عبارتند از: فرمول 4-4 

كارمزدهای خرید و فروش سهام براساس مقررات بورس و مالیات براساس قوانین مالیاتی  تبصره:

 شوند. تعیین می
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در محاسبه قیمت خرید و فروش سهم، ارزش سهم در پایان روز معادل قیمت پایانی آن روز سهم در بورس است.  4-4 

واند در جهت افزایش یا كاهش بنا به دالیل زیر تعدیل ت برای محاسبه ارزش سهم در پایان روز، قیمت پایانی سهم می

 شود: 

ای برروی سهم آن شركت  الف( شركت تصمیمی گرفته كه بر قیمت سهم مؤثر است و پس از اتخاذ آن تصمیم، معامله

 صورت نپذیرفته است.

ای بر روی سهم  معامله ب( خبری مهم كه بر روی قیمت سهم مؤثر است رسماً منتشرشده و پس از انتشار این خبر هنوز

 صورت نپذیرفته است. 

ج( در پایان روز محاسبه ارزش سهم، میزان تقاضای سهم در بورس در باالترین قیمت مجاز یا میزان فروش آن در 

ای داشته و معامالت سهم در آن روز به نسبت حجم كمی  ترین قیمت مجاز به تشخیص مدیر حجم قابل مالحظه پایین

 یده به دلیل محدودیت در تغییر قیمت روزانه بوجود آمده باشد.داشته و این پد

گذاری در بورس قابل معامله  كه سهم در اثر افزایش سرمایه حاصل شده ولی به دلیل عدم صدور و سپرده د( در صورتی

 نیست. 

درصد نسبت به قیمت پایانی  21حداكثر مجاز برای تعدیل قیمت سهم براساس این بند،  تبصره:

 اشد. ب می

ای برروی سهم شركت صورت  اگر شركت تصمیم به افزایش سرمایه گرفته باشد و پس از اتخاذ تصمیم معامله 4-8

( به جای 4-4های قسمت) نپذیرفته باشد، قیمت تعدیل شده سهم آن شركت به صورت زیر محاسبه شده و در فرمول

 رود: ارزش سهم به كار می

 شود. ( تعیین می5-4خرید سهم مطابق بند )ب( قسمت )كه در آن ارزش منصفانه حق تقدم 

 مزایای تعلق گرفته ولی دریافت نشده سهم عبارتند از: 4-1 

 الف( سهام جایزه دریافت نشده

 ب( حق تقدم خرید سهام در اثر افزایش سرمایه كه هنوز دریافت نشده است.

ارزش منصفانه هر یک از این مزایا در محاسبه قیمت خرید و فروش سهم باید به صورت  تبصره:

 یكسان گرفته شود. 

 آید:  ( به صورت زیر به دست می1-4ارزش منصفانه هر یک از مزایای دریافت نشده بند) 4-5

در مورد اعطای سهام گیری  الف( ارزش منصفانه سهم جایزه در پایان روز در صورتی كه سهم شركت پس از تصمیم

 جایزه در بورس معامله شده باشد، همان قیمت پایانی سهم در آن روز است كه ممكن است به دالیل زیر تعدیل شود:
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 (2-4( مطابق دالیل بند)4

 درصد.  5( به دلیل عدم صدور و سپرده شدن سهام جایزه در بورس حداكثر تا 2

ی سهام جایزه، سهم شركت در بورس معامله نشده باشد، ارزش منصفانه گیری در مورد اعطا كه پس از تصمیم در صورتی

 شود: سهم جایزه در پایان روز به صورت زیر محاسبه می

 

 

   

تواند كسری از یک باشد و ممكن است قیمت پایانی سهم  در این فرمول تعداد سهام جایزه تعلق گرفته به هر سهم می

( تعدیل شود. ارزش سهم جایزه كه از این فرمول 2-4جایزه، مطابق بند) گیری در خصوص اعطای سهام قبل از تصمیم

درصد تعدیل شود. پس از دریافت  5تواند به دلیل عدم صدور و سپرده شدن سهام جایزه در بورس تا  آید می به دست می

شده و ارزش آن  ( حذف4-4های بند) سهام جایزه، ارزش آن از بخش مزایای تعلق گرفته ولی دریافت نشده در فرمول

 شود. ( تعیین می2-4مانند یک ورقه سهم شركت، با توجه به تعدیالت بند)

تقدم خرید سهام كه هنوز دریافت نشده است، از تعدیل ارزش محاسباتی حق تقدم خرید سهم  ب( ارزش منصفانه حق

م شركت در بورس معامله نشده كه پس از تصمیم به افزایش سرمایه، سه شود. در صورتی درصد محاسبه می 5حداكثر تا 

 آید:  باشد، ارزش محاسباتی حق تقدم خرید سهم از فرمول زیر به دست می

 

تقدم  كه پس از تصمیم به افزایش سرمایه، سهم شركت در بورس معامله شده باشد، ارزش محاسباتی حق و در صورتی

 آید: خرید سهم از فرمول زیر به دست می

 

های فوق منظور از مزایایی كه از تاریخ تصمیم به افزایش سرمایه تا تاریخ ثبت  در فرمول :1تبصره

گیرد، مزایایی از قبیل سود تقسیمی است كه تصمیم به تقسیم آن  افزایش سرمایه به سهم تعلق می

پس از تصمیم به افزایش سرمایه و قبل از ثبت افزایش سرمایه اتخاذ شده است. ارزش منصفانه سود 

 شود.  تعیین می 1ه ولی دریافت نشده براساس بند تقسیم شد

( تعدیل 2-4تواند براساس دالیل بند) های مذكور در این بند می : قیمت پایانی سهم در فرمول2تبصره

 شود. 

 شده در بورس های پذیرفته تقدم خرید سهام شركت حق -1 
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های مذكور در  گرفته ولی دریافت نشده فرمولتقدم خرید سهم، ارزش آن از بخش مزایای تعلق  پس از دریافت حق 2-4

های زیر محاسبه  ( حذف شده و قیمت خرید و فروش آن به عنوان یک ورقه بهادار مستقل براساس فرمول4-4بند)

 شود: می

 مالیات + كارمزد خرید حق تقدم+ ارزش حق تقدم در پایان روز = قیمت خرید حق تقدم در پایان روز  

 ارزش حق تقدم در پایان روز = قیمت فروش حق تقدم در پایان روز -حق تقدم  كارمزد فروش -مالیات

  

 شوند. كارمزدها براساس مقررات بورس اوراق بهادار و مالیات براساس قوانین مالیاتی تعیین می تبصره:

منصفانه آن است تقدم برابر ارزش  در صورتی كه حق تقدم خرید سهم هنوز در بورس معامله نشده باشد، ارزش حق 4-2 

 ( آمده است.5-4كه روش تعیین آن در بند )ب( قسمت )

در صورتی كه حق تقدم خرید سهم در بورس معامله شده باشد، ارزش آن برابر قیمت پایانی حق تقدم است. به  4-8 

وش تعیین آن تقدم را بكار برد كه ر توان به جای قیمت پایانی حق تقدم، حسب مورد ارزش منصفانه حق دالیل زیر می

 ( آمده است: 5-4در بند )ب( قسمت)

تقدم خرید سهم  الف(شركت تصمیمی گرفته است كه بر قیمت سهم مؤثر است ولی پس از اتخاذ آن تصمیم برروی حق

 ای صورت نپذیرفته است.  معامله

ای برروی حق  ملهب( خبری مهم كه برروی قیمت سهم مؤثر است رسماً منتشر شده ولی پس از انتشار این خبر، معا

 تقدم خرید سهم صورت نپذیرفته است.

ای با  تقدم تفاوت قابل مالحظه ج( در پایان روز منتهی به روز محاسبه ارزش حق تقدم خرید سهم، میزان تقاضای حق

 میزان عرضه آن داشته است. 

 اوراق مشاركت پذیرفته شده در بورس  -3

 شوند:  زیر تعیین می قیمت خرید و فروش اوراق مشاركت به شرح 8-4

 قیمت خرید ورقه مشاركت در پایان روز = مالیات+ كارمزد خرید ورقه مشاركت + ارزش ورقه مشاركت در پایان روز

ارزش ورقه مشاركت در پایان روز =قیمت فروش ورقه  -كارمزد فروش ورقه مشاركت  -سایر كسورات قانونی  -مالیات 

 مشاركت در پایان روز

دهای خرید و فروش ورقه مشاركت براساس مقررات بورس و مالیات و سایر كسورات كارمز تبصره:

 شوند. قانونی براساس قوانین مربوطه تعیین می
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در صورتی كه ورقه مشاركت در بورس پذیرفته شده و بازخرید آن به قیمت معین تضمین نشده باشد، ارزش ورقه  4-2 

توان قیمت پایانی ورقه مشاركت  قه مشاركت در بورس است. به دالیل زیر میمشاركت در پایان روز برابر قیمت پایانی ور

 درصد تعدیل كرده و در محاسبه ارزش ورقه مشاركت بكار برد: 41را حداكثر تا 

ای در  الف( خبری مهم كه بر روی قیمت ورقه مشاركت مؤثر است، رسماً منتشر شده ولی پس از انتشار این خبر، معامله

 ورقه مشاركت صورت نپذیرفته است. بورس بر روی

ای با  مالحظه ب( ظرف ده روز منتهی به روز محاسبه ارزش ورقه مشاركت، میزان تقاضای ورقه مشاركت تفاوت قابل

 میزان عرضه آن داشته است. 

انویه بازار ثسبا در صورتی كه بازخرید ورقه مشاركت تضمین شده و در بورس پذیرفته شده باشد یا به تشخیص  4-4 

ای برای آن وجود داشته باشد، ارزش ورقه مشاركت در پایان آن روز برابر قیمت پایانی ورقه  قابل اعتماد و منصفانه

 مشاركت در آن بازار یا قیمت بازخرید توسط ضامن هركدام كه بیشتر باشد، خواهد بود.

زش فعلی مبلغ سود تقسیمی سهم كه با ارزش منصفانه سود نقدی سهم كه تقسیم شده ولی دریافت نشده است با ار-4

الحساب آخرین اوراق مشاركت دولت یا  توجه به تاریخ پرداخت سود اعالن شده توسط شركت و با نرخی معادل سود علی

كه تاریخی برای پرداخت سود از سوی شركت   شود، برابر است. در صورتی درصد تنزیل می5بانک مركزی به عالوه 

 شود. ماه در نظر گرفته می 3تنزیل  اعالن نشده باشد، مدت

یا بورس مربوطه درج شده یا توسط  سباهای  شود كه در اطالعیه خبر وقتی رسماً منتشر شده محسوب می-5

 های معتبر جهانی منتشر شده باشد.  های رسمی ایران یا بورس خبرگزاری

این متن، قیمت پایانی ورقه بهادار تعدیل شده باشد با برطرف شدن شرایط  2-4كه براساس مفاد بندهای  در صورتی-6

 مذكور باید از قیمت پایانی ورقه بهادار در محاسبات مربوط به این دستورالعمل استفاده نمود. 

ایانی بگیرد، باید دالیل خود را گذاری براساس این دستورالعمل تصمیم به تعدیل قیمت پ هرگاه مدیر صندوق سرمایه-7

تواند قیمت پایانی هر  گذاری نمی در مورد هر تعدیل مكتوب كرده و یک نسخه از آن را بایگانی كند. مدیر صندوق سرمایه

 ورقه بهادار را براساس یک دلیل بیش از یک بار تعدیل كند. 

هادار از تابلوهای اصلی و فرعی حذف شوند، ورقه كه براساس مقررات بورس اوراق بهادار تهران، اوراق ب در صورتی-8

 شود. بهادار مربوطه خارج از بورس تلقی شده و ارزش منصفانه آن به پیشنهاد مدیر و تأیید امین تعیین می

ارزش منصفانه ورقه   كه اوراق بهاداری همراه با اختیار فروش ضمنی خریداری شده باشد، مالک محاسبه در صورتی-9

محاسبه به شرح بندهای فوق یا ارزش فعلی قیمت اعمال اختیار فروش هر كدام كه بزرگتر باشد خواهد بود.  بهادار، روش
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درصد در نظر  5نرخ تنزیل قیمت اعمال اختیار فروش برابر نرخ آخرین اوراق مشاركت دولت یا بانک مركزی به عالوه 

 گرفته خواهد شد. 
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 دستورالعمل

 مدیران نهادهای مالیای  تأیید صالحیت حرفه 

 مدیره سازمان بورس هیئت 6/9/36مصوب 

 

 

 مقدمه: 

ای اعضای هیأت مدیره  و به منظور تأیید صالحیت حرفه 4831قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  29در اجرای ماده 

شده به تصویب هیأت ای مدیران نهادهای مالی تدوین  و مدیرعامل نهادهای مالی، دستورالعمل تأیید صالحیت حرفه

 مدیره سبا رسیده است.

، به همان معانی در 4831قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذرماه  4های تعریف شده در ماده  اصطالحات و واژه: 1ماده

 شوند: های دیگری نیز به شرح زیر تعریف می روند. واژه این دستورالعمل به كار می

 باشد. می 4831قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  2اوراق بهادار، موضوع ماده منظور از سازمان بورس و . سبا: 1
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 مجلس شورای اسالمی است. 4831منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرماه  . قبا:2

صالح بازار اوراق بهادار  اركان ذی ها و مصوباتی است كه توسط نامه ها، بخش ها، دستورالعمل نامه كلیه آیین . مقررات:3

 ها، به تصویب رسیده و جهت اجرا ابالغ شده است. های خودانتظام در چارچوب صالحیت آن یا تشكل

 شود. تشكیل می 2ها است كه مطابق ماده  منظور كمیته تأیید صالحیت . كمیته:4

یره یا مدیرعامل پیشنهادی یک نهاد شخصی است كه تقاضای تأیید صالحیت عضو پیشنهادی هیأت مد . متقاضی:5

 تواند یكی از اشخاص زیر باشد: نماید و حسب مورد می مالی را از سبا می

 الف( مؤسسین نهادهای مالی در مورد نهادهای مالی درحال تأسیس

 ب( شخص حقوقی عضو هیأت مدیره نهاد مالی در مورد نماینده حقیقی خود

 مدیرعامل منتخب خودج( هیأت مدیره نهاد مالی درخصوص 

 د( شخص حقیقی در صورتی كه خود، داوطلب عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی باشد.

شخصی حقیقی است كه جهت عضویت در هیأت مدیره یا قبول سمت مدیریت عاملی یک نهاد مالی اعالم داوطلب:  

 شده است. ها به سبا معرفی آمادگی نموده است و توسط متقاضی برای انتصاب به این سمت

ای داوطلب و چارچوب این  های حرفه به منظور بررسی مدارک و اطالعات مربوط به داوطلب، و تأیید صالحیت: 2ماده

ها متشكل از حداقل سه عضو به انتخاب هیأت مدیره سبا تشكیل  ای به نام كمیته تأیید صالحیت دستورالعمل، كمیته

ها  تواند چند دبیر داشته باشد كه هریک از آن شود. كمیته می می گردد. دبیر این كمیته توسط كمیته انتخاب می

 مخصوص گروهی از نهادهای مالی باشد.

یابد. اداره این جلسات به عهده رییس كمیته است كه توسط  جلسات كمیته با حضور اكثریت اعضاء رسمیت می: 3ماده

چه در سایر مواد این دستورالعمل مشخص شده  از آن گیری در كمیته به غیر شود. تصمیم كمیته از بین اعضا انتخاب می

 پذیرد. است، با موافقت اكثریت اعضاء حاضر صورت می
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ای شامل تاریخ تشكیل، موضوعات و تصمیمات تنظیم كرده و به  جلسه دبیر كمیته برای هر جلسه كمیته، صورت: 4ماده

یر مدارک مربوط به همان جلسه، نزد خود بایگانی رساند و یک نسخه از آن را به همراه سا ا مضای اعضای كمیته می

 كند. می

( تنظیم 5ای داوطلب در جلسه كمیته، مطابق فرم پیوست شماره ) حرفه  نتایج بررسی صالحیت تبصره:

 شود. جلسه كمیته می و ضمیمه صورت

رک و اطالعات الزم، برای ( این دستورالعمل را تكمیل و به همراه سایر مدا6متقاضی باید فرم پیوست شماره ): 5ماده

ها، مدارک یا اطالعات، موضوع را حداكثر  دبیر كمیته ارسال دارد. دبیر كمیته موظف است در صورت ناقص بودن فرم

روز تشكیل  41ظرف یک هفته به متقاضی اطالع دهد و پس از تكمیل مدارک، جلسه كمیته را با دعوت از اعضاء، ظرف 

 دهد.

 تواند به تصویب كمیته اصالح گردد. ( می6) فرم پیوست شماره تبصره:

های موردنظر  ای هریک از داوطلبان حقیقی باید قبل از انتصاب به سمت قبا، صالحیت حرفه 29در اجرای ماده : 6ماده

ای  در هریک از نهادهای مالی یا قبل از قبول سمت توسط ایشان، مطابق این دستورالعمل به تأیید برسد. صالحیت حرفه

داوطلبان از طریق بررسی سوابق تجربی، سوابق تحصیلی، صالحیت علمی و صالحیت عمومی داوطلب تعیین این 

های سوابق تجربی، سوابق تحصیلی علمی در  ای داوطلب در زمینه شود. حداقل امتیاز الزم برای تأیید صالحیت حرفه می

 شود. بررسی می 9( آمده است و صالحیت عمومی داوطلب مطابق ماده 1پیوست شماره )

تواند  ای داوطلب قبالً به تأیید كمیته رسیده باشد، كمیته می در صورتی كه صالحیت حرفه تبصره:

 ای وی را مجدداً تأیید كند. ، صالحیت حرفه9صرفاً با بررسی صالحیت عمومی داوطلب مطابق ماده 

( این دستورالعمل محاسبه 2( و )4ه )های شمار امتیازات سوابق تجربی و تحصیلی داوطلب براساس پیوست: 7ماده

شوند. دبیر كمیته موظف است قبل از تشكیل جلسه كمیته، امتیازات مربوط به سوابق تجربی و تحصیلی هر داوطلب  می
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، محاسبه كرده و نتایج و رونوشتی از مدارک كه توسط وی با اصل برابر 5را براساس مدارک و اطالعات موضوع ماده 

 تیار اعضا قرار دهد. نتایج این محاسبات باید در جلسه كمیته به تصویب برسد.شده است را در اخ

نماید یا با داوطلب مصاحبه   ای استفاده های حرفه تواند از آزمون برای ارزیابی صالحیت علمی داوطلب، كمیته می: 8ماده

اوطلب باید به تصویب كمیته برسد. كند یا تركیبی از این دو روش را برگزیند. در هرحال شیوه تعیین صالحیت علمی د

 ( است.8های مورد ارزیابی در مصاحبه مذكور در این ماده، مطابق پیوست شماره ) حوزه

دبیر كمیته باید مدارک مربوط به صالحیت عمومی داوطلب را، در جلسه كمیته طرح نماید. در صورتی كه : 9ماده

های خودانتظام محكومیت قطعی یا سوء سابقه داشته باشد،  یا تشكلها، سبا  صالح از جمله دادگاه داوطلب در مراجع ذی

 گیری كند. كمیته باید موضوع را بررسی و نسبت به رد یا تأیید صالحیت عمومی داوطلب تصمیم

اطالعاتی كه به موجب این دستورالعمل و به منظور اجرای وظایف، در اختیار اعضای كمیته، دبیر كمیته یا  :11ماده

هریک از كاركنان سبا قرار گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد تعیین شده توسط هیأت مدیره سبا، یا مقررات، 

 نباید اظهار گردد.

صالحیت داوطلب را مشروط به احراز شرایطی نماید یا ضمن تأیید موقت صالحیت تواند تأیید  كمیته می: 11ماده

چنین درصورتی كه داوطلب براساس این دستورالعمل  داوطلب، فرصتی را برای احراز شرایط خاصی درنظر بگیرد. هم

وقف تأسیس یا ادامه تواند به منظور جلوگیری از ت شرایط الزم را برای تصدی سمت پیشنهادی نداشته باشد، كمیته می

فعالیت نهاد مالی، تصدی سمت مورد درخواست توسط داوطلب را به طور موقت بالمانع اعالم كند و مهلتی را برای 

 متقاضی جهت معرفی فرد جایگزین درنظر بگیرد.

رد شود، تقاضای تأیید صالحیت وی، در كمیته  41ای داوطلب یا به موجب ماده  در صورتی كه صالحیت حرفه: 21ماده

 ای داوطلب مذكور منوط به گذشت حداقل شش ماه خواهد بود. بررسی مجدد صالحیت حرفه
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ای اكثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل نهاد مالی ثبت شده نزد سبا، توسط  در صورتی كه صالحیت حرفه: 31ماده

رتی كه مدت اعتبار تأیید صالحیت كمیته رد شده یا به دلیل عدم درخواست متقاضی، بررسی نشده باشد، یا در صو

ای اكثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل نهاد مالی مذكور منقضی شده باشد، متقاضی باید ظرف حداكثر یک  حرفه

 ماه اشخاص موردنظر خود را برای ترمیم هیأت مدیره معرفی نماید.

ی، انجام مصاحبه با داوطلب ضروری باشد، ا در صورتی كه طبق این دستورالعمل برای تأیید صالحیت حرفه: 41ماده

دبیر كمیته حداقل یک هفته قبل از انجام مصاحبه، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه را از طریق ارسال دعوتنامه 

نماید. در صورتی كه به تشخیص كمیته، داوطلب بدون عذر  مصاحبه به نهاد مالی مربوط، متقاضی یا داوطلب اعالم می

 ر از حضور در جلسه مصاحبه امتناع كند، كمیته تقاضای تأیید صالحیت را رد خواهد كرد.موجه، دو با

اند حداكثر ظرف یک ماه پس از  از تاریخ تصویب این دستورالعمل، كلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سبا موظف: 51ماده

ها  ها تعیین و به این سمت مدیرعامل آنكه هریک از اعضای حقیقی هیأت مدیره، نمایندگان حقوقی هیأت مدیره، یا  این

 های خود ابقاء شدند، موضوع را كتباً به سبا اطالع دهند. منصوب شده یا اشخاص قبلی در سمت

شخص حقیقی كه دوره مأموریت وی به عنوان عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل یک نهاد مالی ثبت شده نزد سبا : 61ماده

اً در سمت خود ابقاء نشده یا شخص دیگری به عنوان جایگزین وی تعیین نشده به پایان رسیده و ظرف یک ماه مجدد

 باشد، باید موضوع را كتباً به سبا اطالع دهد.

، موضوع از طرف دبیر كمیته جهت رسیدگی به مراجع مربوطه ارجاع 45و  48، 6در صورت عدم رعایت مواد : 71ماده

 تواند نهاد مالی را به یكی از موارد زیر محكوم نماید: ف، میكننده در صورت احراز تخل شود. مرجع رسیدگی می

 . اخطار كتبی بدون درج در پرونده4

 . اخطار كتبی با درج در پرونده4

 . تعلیق فعالیت نهاد مالی به مدت محدود2
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 . لغو مجوز تأسیس نهاد مالی.8

تعلیق یا لغو مجوز تأسیس كننده، نهاد مالی متخلف را مستحق  در صورتی كه مرجع رسیدگی تبصره:

 گیری به هیأت مدیره سبا گزارش نماید. تشخیص دهد، باید موضوع را به همراه نظر خود، جهت تصمیم

ای مطابق این  از تاریخ تصویب این دستورالعمل، در صورتی كه هر شخص حقیقی قبل از تأیید صالحیت حرفه: 81ماده

لی را در یک نهاد مالی ثبت شده نزد سبا بپذیرد، یا در صورت نقض ماده دستورالعمل، سمت عضو هیأت مدیره یا مدیرعام

به دلیل عدم انجام وظیفه توسط هیأت مدیره صورت پذیرد، دبیر كمیته باید موضوع  48، یا در صورتی كه نقض ماده 46

د شخص یا اشخاص توان را جهت رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع دهد. مرجع رسیدگی كننده در صورت احراز تخلف، می

 متخلف را به یكی از موارد زیر محكوم نماید:

 . اخطار كتبی بدون درج در پرونده4

 . اخطار كتبی با درج در پرونده4

 های عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل برای مدت معین. . ممنوعیت نهادهای مالی از انتصاب شخص متخلف به سمت2

این ماده  8شخص متخلف را مستحق مجازات بند كننده،  در صورتی كه مرجع رسیدگی تبصره:

 گیری به هیأت مدیره سبا گزارش نماید. تشخیص دهد، باید موضوع را به همراه نظر خود، جهت تصمیم

به تصویب هیأت مدیره سبا رسید و از  6/9/4836پیوست در تاریخ  6تبصره و  5ماده،  49این دستورالعمل در : 91ماده

های  جرا است. از تاریخ تصویب این دستورالعمل، دستورالعمل تأیید صالحیت مدیران شركتاال تاریخ تصویب، الزم

 گردد. هیأت مدیره سبا، ملغی می 43/1/4835كارگزاری مصوب 
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 ضوابط

 فعالیت شركتهای تأمین سرمایه 

 عالی بورس شورای 45/5/36مصوب 

 

 

 مقدمه

، ضوابط فعالیت شركتهای 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  1ماده  5در اجرای بند 

 قانون مذكور،به شرح مواد آتی است.  4ماده  43تأمین سرمایه موضوع بند 

می ایران مصوب آذرماه قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسال 4های تعریف شده در ماده  اصطالحات و واژه: 1ماده 

 روند. واژههای دیگر نیز به شرح زیر تعریف میشوند: ، در این ضوابط به همان مفاهیم به كار می4831

 است. 4831قانون: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر  -4

 در مورد بازار اوراق بهادار و فعاالن آن. مقررات: عبارت است از كلیه مصوبات هیأت وزیران، شورا و سازمان -2

 41سهامدار عمده: شخصی است كه از طریق تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام شركت تأمین سرمایه بیش از  -8

 درصد حق رأی برای انتخاب مدیران این شركت را در اختیار دارد.

تأمین سرمایه و موافقت با ثبت شركت عالی بورس درخصوص تأسیس شركت  مجوز تأسیس: اعطای مجوز شورای -1

 ها.  مزبور در مرجع ثبت شركت

مجوز فعالیت: اعطای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای شروع فعالیت شركت تأمین سرمایه  -5

 جدیدالتأسیس 

 : 2ماده 
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را به همراه مدارک و برای تأسیس شركت تأمین سرمایه، مؤسسین ابتدا باید درخواست خود برای تأسیس شركت 

 دهند.  اطالعات زیر به سازمان ارایه 

 باشد» شركت تأمین سرمایه«نام پیشنهادی كه دربرگیرنده عنوان  -4

صورت سهامی )خاص یا عام( یا تعاونی  تواند به نوع شخصیت حقوقی مورد نظر مؤسسین برای تأسیس شركت كه می -2

 شدسهامی عام باشد و نوع سهام نیز با نام با

 طرح اساسنامه شركت -8

بینی تركیب سهامداران، درصدی از  بندی تأمین سرمایه، پیش شامل زمان  مبلغ سرمایه شركت و چگونگی تأمین آن -1

 كنند، درصد نقد و غیر نقد آورده موسسین و مشخصات آورده غیر نقد سرمایه شركت كه مؤسسین تعهد و پرداخت می

 مؤسسین و نماینده آنها هویت كامل، اقامتگاه، سوابق -5

بینیشده  سال پس از تأسیس، ترازنامه پیش 8های شركت برای  طرح تجاری شركت شامل اهداف، استراتژیها، برنامه -6

 سال كامل شمسی پس از تأسیس شركت 2برای یک سال كامل شمسی و صورت سود و زیان پیشبینیشده برای 

روز كاری مدارک و اطالعات موجود در این  81موظف است ظرف مدت درصورت تكمیل بودن پرونده، سازمان : 3ماده 

 پرونده را بررسی و در صورت احراز شرایط زیر، پیشنهاد صدور مجوز را برای تصویب به شورا ارایه نماید. 

 الف( طرح اساسنامهی پیشنهادی برای شركت مورد تأیید سازمان باشد

بر یا بیش از حداقل سرمایه تعیین شده توسط سازمان برای شركتهای ب( سرمایه در نظر گرفته شده برای شركت برا

 تأمین سرمایه باشد

ج( در صورتی كه قسمتی از سرمایه شركت به صورت غیرنقد تأمین شود، سرمایه غیرنقد در راستای اهداف شركت، قابل 

 سرمایه تجاوز ننماید. % 41بینی شده باشد و از  استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاری شركت پیش

 سهامدار عمده شركت پس از تأسیس باید به تأیید سازمان برسد. : 4ماده 
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های زیر شركت تأمین سرمایه  پس از ابالغ مصوبه شورا درخصوص تأسیس شركت، مؤسسین موظفند در مهلت: 5ماده 

 اهد شد.ها ثبت نمایند، در غیر این صورت مجوز تأسیس باطل خو را نزد مرجع ثبت شركت

ماه پس از ابالغ مجوز تأسیس به  9الف( در صورتی كه تأسیس شركت منوط به عرضه عمومی سهام شركت باشد، 

 مؤسسین.

 ماه پس از ابالغ مجوز تأسیس به مؤسسین. 6ب ( در مواردی غیر از حالت)الف(، 

الزم را به سازمان ارایه نمایند پس از تشكیل مجمع عمومی مؤسس شركت تأمین سرمایه، مؤسسین باید مدارک : 6ماده 

 تا در صورت احراز شرایط زیر، مجوز فعالیت شركت صادر گردد.

 شده توسط شورا رعایت شده باشند الف( شرایط تعیین

 ب( اساسنامه شركت مطابق آنچه مورد تأیید سازمان است به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد

 قانون بازار اوراق بهادار 29  نخست مادهج( تأییدیه سازمان مبنی بر رعایت بخش 

 های تأمین سرمایه رعایت شده باشد د( سرمایه تأدیه شده یا تعهد شدهی شركت، در خصوص حداقل سرمایهی شركت

 نامه یا سند مالكیت محل شركت به سازمان ارائه شده باشد.  هـ( اجاره

 باشد: موضوع فعالیت شركت به شرح ذیل می: 7ماده 

های ثانویه  نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه نویسی، تعهد پذیره موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: پذیرهالف( 

 در حد امكانات مالی خود یا از طریق تشكیل سندیكا با سایر نهادهای مشابه

 ب( موضوع فعالیت فرعی عبارت است از:

 هایی از قبیل: ارایه مشاوره در زمینه -4

 بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز بهینه و زمان روش 4-4

 بندی عرضه اوراق بهادار روش و پیشنهاد زمان 4-2
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 شود قیمت اوراق بهاداری كه توسط ناشر عرضه می 4-8

 فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن 4-1

 فرآیند واگذاری اوراق بهادار 4-5

 ها و انجام كلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه هادار ناشر در هریک از بورسپذیرش اوراق ب 4-6

 ها ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شركت 4-3

 امور مدیریت ریسک 4-3

زمینه به بندی و انجام كلیه امور اجرایی در این  بندی توسط مؤسسات رتبه ها جهت رتبه سازی شركت آماده 4-9

 نمایندگی از آنها

 گذاری امور سرمایه 4-41

بندی و  ریزی، بودجه های جدید، توسعه، تكمیل، برنامه گذاری ها در موارد سرمایه خدمات مورد نیاز شركت 4-44

 گذاری اوراق بهادار. قیمت

 بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار -2

 ندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آنانجام امور اجرایی به نمای -8

 ها ارایه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شركت -1

 ها ارایه خدمات مدیریت دارایی -5

 گذاری در آنها های مزبور و سرمایه صندوق  گذاری و اداره های سرمایه ارایه خدمات مرتبط با صندوق -6

 كارگزاری -3

 گری كارگزار/ معامله -3

 سبدگردانی -9
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 بازارگردانی -41

ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق  گذاری نزد بانک های سرمایه گذاری منابع مازاد شركت در سپرده سرمایه -44

 ها بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک

 نویسی اوراق بهادار اعتباری و نهادهای مالی برای شركت در پذیرهها، مؤسسات مالی  ها، بیمه جلب حمایت بانک -42

 ها در تأمین منابع مالی و اعتباری كمک به شركت -48

 نامه.  ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت كمک به شركت -41

گذاری، كارگزاری،  های سرمایه های سبدگردانی، خدمات صندوق انجام فعالیت :1تبصره

 پذیر است.  گری و بازارگردانی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امكان كارگزار/معامله

گری صرفاً در راستای انجام فعالیت  های كارگزاری و كارگزار/ معامله انجام فعالیت :2تبصره

نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار  گذاری، تعهد پذیره های سرمایه بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق

 پذیر است.  ی ثانویه امكانها در عرضه

های الزم را تهیه و به مراجع ذیربط  های سازمان موظف است گزارش شركت تأمین سرمایه براساس دستورالعمل: 8ماده 

قانون، نحوه گزارشدهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی خود را به تأیید سازمان  29تسلیم نماید. همچنین بر اساس ماده 

 برساند. 

 باشد.  شركت ضمن رعایت ضوابط مندرج در مفاد اساسنامه خود موظف به رعایت قوانین و مقررات ذیربط می: 9ماده 

های تأمین سرمایه است. در  های خود مسئول نظارت بر عملكرد شركت سازمان در چارچوب دستورالعمل: 11ماده 

مان موظفند اسناد، مدارک و دفاتر خود را های مزبور در صورت مراجعه بازرسان ساز اجرای این وظیفه، مدیران شركت

ارائه نموده و امكان رسیدگی جامع و كافی را برای بازرسان اعزامی سازمان فراهم   جهت انجام هرگونه بازرسی و رسیدگی

 نمایند. 
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ای ه حضوری و چه با بررسی سوابق و مطالعه فعالیت  كه گزارش بازرسان سازمان چه در مراجعه در صورتی: 11ماده 

شركت حاكی از تخلف یا وجود زمینه بروز تخلف باشد، سازمان اقدامات نظارتی زیر را به تناسب تخلف ارتكابی به مورد 

 گذارد:  اجرا می

ابالغ موارد تخلف، انجام بازرسی موردی، مذاكره با مسئوالن شركت، اخذ توضیحات الزم و اجرای فوری اقدامات  -

 اصالحی برای رفع موارد تخلف

 الزام مدیران شركت به رفع تخلفات انجام شده و بازگشت به شرایط عادی -

 های مختلف فعالیت شركت ها در زمینه اعمال برخی محدودیت -

 تذكر كتبی به مدیران شركت حاوی ذكر تخلفات احرازی و دستور رفع موارد تخلف ظرف مدت معین -

 ندرخواست از سهامداران برای بركناری و تعویض مدیرا -

 های شركت تعلیق یا لغو مجوز برخی از فعالیت -

 پیشنهاد تعلیق یا لغو مجوز شركت به شورا.  -

قانون، تمامی  83در صورت لغو مجوز شركت توسط شورا، شركت باید با رعایت ماده  :1تبصره

 نماید.كند در زمینه شركت تأمین سرمایه متوقف  های خود را ظرف مهلتی كه شورا تعیین می فعالیت

پذیر  رفع تعلیق درصورت رفع موارد تخلفاتی با تأیید سازمان و پس از تصویب شورا امكان: 2تبصره

 خواهد بود. 

تصویب شورا رسید و تأسیس و فعالیت   به 45/5/36تبصره در تاریخ  1ماده و  42این ضوابط در یک مقدمه، : 12ماده 

 پذیرد.  ن ضوابط صورت میهای تأمین سرمایه از این تاریخ براساس ای شركت
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 مصوبه مربوط به

 گذار نهادی تعریف سرمایه 

 مدیره سازمان بورس هیئت 23/6/36مصوب 

 

 

 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا عبارتند از: 23گذار نهادی موضوع بند  سرمایه

 

 ها ها و بیمه بانک - 4

گذاری  های سرمایه بازنشستگی، شركت تأمین سرمایه و صندوق  گذاری، صندوق های سرمایه ها، شركت هلدینگ - 2

 ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست  5درصد یا بیش از  5هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بیش از  - 8

 انتشار ناشر را خریداری كند

 مومیها و نهادهای دولتی و ع  سازمان - 1

 های دولتی،   شركت - 5

 دارند.  اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی كه كاركرد مشابه - 6
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68 

 های كارگزاری عضو بورس شرایط فعالیت شركت

 كاالی ایران برای معامالت قراردادهای آتی  

 مدیره سازمان بورس هیئت 24/41/33مصوب 

 

 

 كشاورزی، محصوالت بخش در فعال از اعم) ایران كاالی بورس عضو كارگزاری های شركت به شد مقرر - 4

 :گردد اعطا بورس این در آتی قراردادهای ی معامله مجوز زیر، شرایط احراز با (پتروشیمی یا فلزی

 مسئولیت زمان هم تواندمی كه آتی قراردادهای ی معامله های سفارش پذیرش مسئول معرفی و تعیین -الف

 .وی به الزم های آموزش ارائه و باشد داشته عهده به نیز را معامالت سایر سفارش پذیرش

 .آتی قراردادهای گری معامله مجوز دارای آتی قراردادهای گر معامله معرفی و تعیین -ب

 قراردادهای انعقاد متقاضیان های سفارش اجرای و ثبت اخذ، حساب، افتتاح منظور به مكتوب های رویه تدوین -ج

 .گری گزارش و مربوطه مدارک و اسناد داری نگه و آتی قراردادهای معامالت ثبت و آتی

 .ضروری افزارهای سخت و تجهیزات تامین و نیاز مورد افزارهای نرم اندازی راه و نصب -د
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 دستورالعمل 

 بندی كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران رتبه

 مدیره سازمان بورس هیئت 21/41/33مصوب 

 

 

های كارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران براساس  بندی شركت این دستورالعمل به منظور ارزیابی و رتبهمقدمه: 

های مختلف تعیین شده براساس این دستورالعمل، در اعطای امتیازات  معیارهای مختلف تنظیم شده است. ارزیابی و رتبه

 هد رسید.ها به كار رفته و به اطالع عموم خوا به كارگزاری

، به همان 4831( قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 4ی ) های تعریف شده در ماده اصطالحات و واژه :1ماده 

 باشند: های دیگر در این دستورالعمل، دارای معانی زیر می اند. واژه مفاهیم در این دستورالعمل به كار رفته

 است. 4831( قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 5منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ) سبا:

های  منظور شركت بورس اوراق بهادار تهران )سهامی عام( به شماره ثبت .... نزد مرجع ثبت شركت بورس تهران:

 تهران است.

دهد و  های خود را در آن انجام می تمام یا قسمتی از فعالیت منظور ساختمانی است كه كارگزاریدفتر كارگزاری: 

 ی كارگزار باشد. تواند در مالكیت یا در اجاره می

دفتر كارگزاری است كه ایستگاه معامالتی فعال مخصوص به خود دارد و كارگزار در آن دفتر، سفارش خرید و  شعبه:

ایستگاه معامالتی مخصوص همان دفتر یا سایر ایستگاهای  فروش اوراق بهادار مشتریان را دریافت كرده و از طریق

 كند. معامالتی خود، اجرا می

 شود. ای از كارگزاری است كه براساس تعاریف سبا یا بورس تهران، به این عنوان شناخته می شعبهتاالر اختصاصی: 
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كارگزار در آن دفتر،  منظور دفتر كارگزاری است كه فاقد ایستگاه معامالتی مخصوص خود است و نمایندگی:

های خرید و فروش اوراق بهادار مشتریان را دریافت و از طریق ایستگاههای معامالتی خود یا سایر كارگزاران،  سفارش

 كند. اجرا می

ی  افزارهای الزم، به سامانه ای است تحت اختیار كارگزاری، كه با اخذ مجوز و نصب نرم رایانه ایستگاه معامالتی:

های خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده  تواند سفارش س تهران متصل است و كارگزار از طریق آن میمعامالت بور

 در بورس تهران را اجرا نماید.

های كارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران را  ، هر سال یكبار شركتسبامدیریت نظارت بر كارگزاران  :2ماده 

 كند. ل زیر، ارزیابی میبراساس معیارهای مندرج در جدو

 

های امتیازدهی براساس معیارهای موضوع این ماده، در پیوست این دستورالعمل آمده  روش :1تبصره

 است.

ی  ها، به عهده های ارزیابی هر دسته از كارگزاری ها و تعیین دوره بندی كارگزاری : دسته2تبصره

 خواهد بود. سبامدیریت نظارت بر كارگزاران 

های تعیین شده در ستون آخر  كه امتیاز شركت كارگزاری براساس این دستورالعمل، كمتر از حداقل در صورتی :3ماده 

تواند مجوز تمام یا بخشی از  ( شود، موضوع به مرجع رسیدگی گزارش شده و مرجع رسیدگی می2ی ) جدول موضوع ماده

ی شركت كارگزاری مهلتی را برای كسب حداقل روز كاری تعلیق كند و برا 21های كارگزاری را تا مدت  فعالیت

كه كارگزاری در مهلت تعیین شده موفق به كسب حداقل امتیازهای الزم  امتیازهای تعیین شده در نظر بگیرد. درصورتی

های  تواند مجوز فعالیت كارگزاری را لغو نماید یا مهلت دیگری را در نظر بگیرد. جمع مهلت نشود، مرجع رسیدگی می
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شده توسط مرجع رسیدگی از شش ماه تجاوز نخواهد كرد. درهرحال رفع تعلیق پس از مدت تعیین شده توسط تعیین 

 مرجع رسیدگی، منوط به كسب حداقل امتیازها و تائید معاونت نظارت بر نهادهای مالی خواهد بود.

ی شركت  ک تعیین رتبه، مال2ی  مطابق جمع امتیازات شركت كارگزاری براساس معیارهای موضوع ماده :4ماده 

ی شركت كارگزاری براساس این ماده، و توسط مدیریت نظارت بر كارگزاران  كارگزاری طبق جدول زیر خواهد بود. رتبه

 تعیین شده و اعالم عمومی خواهد شد.سبا 

 

ای را  رزیابی دورهكه شركت كارگزاری به هر دلیل از جمله عدم ارائه اطالعات، اسناد و مدارک، امكان ا درصورتی :5ماده 

كند،  ، كتباً رفع موانع ارزیابی را از شركت كارگزاری مربوطه تقاضا میسبافراهم نیاورد، مدیریت نظارت بر كارگزاران 

روز از اعالم كتبی مذكور و عدم رفع موانع ارزیابی، موضوع توسط مدیریت نظارت بر كارگزاران  41گاه پس از گذشت  آن

كه مرجع رسیدگی مذكور دالیل كارگزار را برای  شود. درصورتی تخلفات كارگزاری گزارش می به مرجع رسیدگی به سبا

كند و مهلتی را برای رفع  های شركت كارگزاری را تعلیق می این امر موجه تشخیص ندهد، مجوز تمام یا بخشی از فعالیت

 خواهد ماند.گیرد. فعالیت كارگزاری در این مهلت، همچنان معلق  موانع در نظر می

رفع تعلیق موضوع این ماده منوط به رفع موانع ارزیابی و انجام ارزیابی و كسب حداقل امتیازهای الزم خواهد بود. 

ماه بگذرد، و موانع ارزیابی بر طرف نگردند، موضوع مجدداً در مرجع رسیدگی مربوطه طرح  كه از زمان تعلیق سه درصورتی

 ز رسیدگی، مجوز كارگزاری را لغو نماید.تواند پس ا شده و مرجع مذكور می

مدیره سازمان بورس و اوراق  به تصویب هیأت 21/41/4833تبصره در تاریخ  2ماده و  6این دستورالعمل در  :6ماده 

 باشد. الزم االجرا می 4833بهادار رسید و از ابتدای تیرماه سال 
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 های كارگزاری مقررات و شرایط فعالیت شركت

 عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معامالت كاالها و اوراق بهادار 

 پذیرفته شده در بورس كاالی ایران و شركت فرابورس ایران 

 مدیره سازمان بورس هیئت 21/41/33مصوب 

 

 

پذیرفته های كارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معامالت كاالها و اوراق بهادار  شرایط فعالیت شركت - 2

 شده در بورس كاالی ایران و شركت فرابورس ایران، به شرح زیر است:

توانند با كسب مجوز از سازمان در  ( این مصوبه می4كارگزاران دارای رتبه )ب( و باالتر براساس دستورالعمل بند ) 2-4

 بپردازند. زمان، به فعالیت كارگزاری طور هم هر دو گروه كاالهای فلزی و كاالهای پتروشیمی به

توانند با كسب مجوز از سازمان در  ( این مصوبه می4كارگزاران دارای رتبه )ج( و باالتر براساس دستورالعمل بند ) 2-2

 یک گروه كاال از دو گروه كاالهای فلزی و كاالهای پتروشیمی به فعالیت كارگزاری بپردازند.

توانند با كسب مجوز از سازمان در  ( این مصوبه می4لعمل بند )كارگزاران دارای رتبه )د( و باالتر براساس دستورا 2-8

گروه كاالهای كشاورزی، اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ایران و معامالت قراردادهای آتی به فعالیت كارگزاری 

 بپردازند. 
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ا پیشنهاد معاونت نظارت های الزم و ب فوق پس از كسب رتبه 2موافقت اصولی برای اعطای مجوزهای موضوع بند  - 8

بر نهادهای مالی و تائید ریاست سازمان اعطاء خواهد شد. شركت كارگزاری پس از كسب این موافقت اصولی حداكثر دو 

ماه فرصت خواهد داشت تا شرایط تعیین شده برای شروع فعالیت مربوطه را احراز نماید. این مهلت با پیشنهاد معاونت 

ذكر دالیل و موافقت ریاست سازمان حداكثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورت عدم  نظارت بر نهادهای مالی و

 ی اعتبار ساقط خواهد شد.  های مقرر، موافقت اصولی صادره از درجه احراز شرایط شروع فعالیت در مهلت

مجوز معامالت كاالهای پذیرفته های كارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران كه قبل از تاریخ این مصوبه  شركت - 1

( 2ای حداقل امتیازهای مذكور در بند ) های دوره اند، در ارزیابی اند نیز موظف شده در بورس كاالی ایران را كسب نموده

 ( با آنان رفتار خواهد شد.5فوق را حسب مورد كسب نمایند. در غیر این صورت مطابق بند )

( فوق دریافت داشته، موظف است در طول فعالیت خود، 2ت خود را براساس بند )هر شركت كارگزاری كه مجوز فعالی - 5

گردد. مرجع رسیدگی  رتبه مورد نظر را حفظ نماید؛ در غیر این صورت موضوع جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی ارجاع می

ز نخواهد كرد برای كسب ماه تجاو6تواند مجوز فعالیت صادره را تعلیق كرده و برای شركت كارگزاری مهلتی كه از  می

تواند مجوز فعالیت  رتبه مربوطه تعیین نماید. در صورت عدم كسب رتبه مربوطه در مهلت یاد شده، مرجع رسیدگی می

 صادره را لغو نماید.

و سایر مصوبات مغایر با بندهای  42/6/33مدیره سازمان در مورخ  ج مصوبه یكصد و یازدهمین جلسه هیأت-4بند  - 6

 گردد. میفوق لغو 
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 مصوبه در خصوص

 الزام به استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار 

 مدیره بورس هیئت 8/42/33مصوب 

 

 

 4833مدیریت نظارت بر بازار اولیه مطرح و مقرر گردید از ابتدای سال  29/44/33مورخ  62161/424نامه شماره  - 8

عرضه )موضوع ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار مصوب های زیر صرفاً از طریق مشاوران  درخواست

( قابل ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. ضمناً متقاضیان مكلفند 45/11/33هیئت مدیره سازمان در تاریخ 

 نماید استفاده نمایند. ای كه سازمان ابالغ می در انعقاد قرارداد فیمابین با مشاور عرضه از قرارداد نمونه

 های سهامی خاص به عام الف( انتشار سهام در زمان تبدیل شركت

های سهامی عام پذیرفته شده در بورس كه آخرین  ب ( انتشار سهام به قیمت اسمی در زمان افزایش سرمایه شركت

 باشد. یارد ریال میمیل 451میلیارد ریال و مساوی یا كمتر از  51سرمایه ثبت شده آنها مساوی یا بیش از 

های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان، باستثنای  ج( انتشار سهام به قیمت اسمی در زمان افزایش سرمایه شركت

 باشد. میلیارد ریال می 411های پذیرفته شده در بورس، كه آخرین سرمایه آنها مساوی یا بیش از  شركت

 د سازمان با قیمتی بیشتراز قیمت اسمی سهامهای سهامی عام ثبت شده نز د( افزایش سرمایه شركت

 های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان با سلب حق تقدم و عرضه عمومی سهام جدید هـ ( افزایش سرمایه شركت

 و( انتشار آن دسته از اوراق مشاركتی كه نیاز به مجوز سازمان دارد.

 شاركت كه نیاز به مجوز سازمان دارد.ز ( انتشار هرگونه اوراق بهاداری به غیر از سهام و اوراق م
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 ضوابط 

 های زمین و ساختمان تأسیس صندوق

 عالی بورس شورای 23/5/33مصوب 

 

 

 4831هایی كه در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  اصطالحات و واژه :1ماده

ها دارای معانی زیر  نامه نیز كاربرد دارند. سایر واژه اند، به همان مفاهیم در این آیین مجلس شورای اسالمی تعریف شده

 می باشند:

باشد كه در این ضوابط به اختصار  این ضوابط می 2مالی موضوع ماده  نهاد منظورصندوق زمین و ساختمان:  -1 

 شود. صندوق نامیده می

  كوچكترین جزء سرمایه صندوق زمین و ساختمان است.گذاری:  واحد سرمایه -2 

 باشد. قانون بازار اوراق بهادار می 5منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده سازمان:  -3 

 مجلس شورای اسالمی است.4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب آذرماه  منظور: قانون -4 

 هیأت وزیران است. 21/6/4835نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب  منظور آیین نامه اجرایی قانون: آیین -5 



 

407 
 

گذاران داخلی و  آوری وجوه از سرمایه سیس و به جمعصندوق، شخص حقوقی است كه با اخذ مجوز از سازمان تأ: 2ماده

 پردازد.  های ساختمانی می یا پروژه  خارجی و تخصیص آن به ساخت پروژه

( قانون، 4ماده ) 24نامه اجرایی قانون، صندوق از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند  آیین 1براساس ماده  :3ماده

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و  41( ماده 4ترک موضوع بند )گذاری مش های سرمایه شود. صندوق محسوب می

های زمین و ساختمان تأسیس   ، با رعایت ضوابط حاضر و در قالب صندوق4833ماه سال  مسكن مصوب اردیبهشت  عرضه

 شوند.  می

 6  است، به موجب مادهگذار در صندوق  گذاری هر سرمایه گذاری كه معرف تعداد واحدهای سرمایه گواهی سرمایه :4ماده

 شوند.  ( قانون، محسوب می4ماده ) 21نامه اجرایی قانون از جمله مصادیق اوراق بهادار قابل معامله موضوع بند  آیین

گذاری آنها در صندوق است. سایر حقوق و  گذاری، محدود به مبلغ سرمایه های سرمایه مسئولیت دارندگان گواهی :5ماده

 شود.  بینی می گذاری صندوق در اساسنامه پیش های سرمایه تكالیف دارندگان گواهی

ماه پس از دریافت مجوز تأسیس از سازمان، به عنوان مؤسسه غیرتجارتی نزد مرجع ثبت  8صندوق حداكثر ظرف  :6ماده

نهاد  ها و مؤسسات غیرتجارتی به ثبت رسیده و با ارائه مدارک ثبت به سازمان، با رعایت این ضوابط به عنوان شركت

 شود.  صورت مجوز تأسیس صندوق از درجه اعتبار ساقط می رسد. در غیر این مالی نزد سازمان نیز به ثبت می

ها باید  صندوق با رعایت قوانین مربوط به مؤسسات غیرتجارتی، تابع اساسنامه خود است. اساسنامه این صندوق: 7ماده

بینی موارد زیر در اساسنامه صندوق ضروری  مان رسیده است. پیشساز  ای باشد كه به تصویب هیأت مدیره مطابق نمونه

 است:

 در ابتدای آن تصریح شده باشد« صندوق زمین و ساختمان»نام صندوق كه باید عبارت  -4

 ذكر مدت فعالیت صندوق -2

 گذاران های آنها در مقابل صندوق و سرمایه اركان صندوق، شیوه انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت -8
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 گذاران صندوق حقوق و تعهدات سرمایه -1

 گیری در صندوق شیوه تصمیم -5

 صاحبان امضای مجاز از طرف صندوق یا نحوه انتخاب آنها -6

 نحوه تصفیه صندوق در صورت انحالل یا خاتمه فعالیت آن -3

 های صندوق ها و آگهی انتشار اطالعیه  نحوه-3

 صندوق و نحوه رسیدگی به آنها.های مالی  ها و صورت گزارش نحوه تهیه -9

های خود را طبق  اركان صندوق باید قبول سمت نموده و طی آن وظایف و مسئولیت كلیه  :1تبصره

ای از آن به سازمان ارائه شود. هویت و اقامتگاه اركان  اساسنامه صندوق و سایر مقررات بپذیرند و نسخه

رسمی كشور  براساس مقررات مربوطه در روزنامه صندوق و صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها

 شود. منتشر می

ای، تخصصی و تجربی اركان صندوق باید به تأیید سازمان برسد. سازمان  صالحیت حرفه :2تبصره

هایی كه توسط سایر مراجع  ای و تأییدیه های اركان صندوق از مدارک حرفه تواند در تعیین صالحیت می

ریزی و نظارت  مهندسی كشور، جامعه حسابداران رسمی و معاونت برنامه ذیصالح نظیر سازمان نظام

 شود، استفاده نماید.  راهبردی ریاست جمهوری صادر می

صندوق موظف است دفاتر ثبت وقایع مالی خود را وفق قوانین و مقررات، تنظیم و نگهداری  :3تبصره

 تهیه نماید.  های مالی را با رعایت استانداردهای حسابداری، كند و صورت

های مصوب مربوط  ها ملزم به رعایت دستورالعمل فعالیت صندوق تحت نظارت سازمان است و این صندوق :8ماده

باشد و  باشند. سازمان مرجع رسیدگی به تخلف صندوق و اركان آن از قوانین، مقررات و اساسنامه صندوق می سازمان می

 ها دستورالعمل انضباطی وضع و اجرا نماید. ای صندوقتواند در حدود اختیارات قانونی خود، بر می
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شود و  گذاران صندوق در مواردی كه مربوط به صندوق می هرگونه اختالف اركان صندوق با یكدیگر و با سرمایه :9ماده

ای آنها باشد،  همچنین هرگونه اختالف صندوق با سایر اشخاص ذیربط كه به تشخیص سازمان ناشی از فعالیت حرفه

شود. سازمان مرجع تعیین كانون مربوطه برای سازش در  قانون بوده و براساس این ماده رسیدگی می 86مول ماده مش

های تشكیل شده، صالح به سازش در  كدام از كانون كه به تشخیص سازمان، هیچ گونه اختالفات است. در صورتی این

 طه، وظایف مربوط به آن كانون به عهده سازمان است. مورد اختالفات موضوع این ماده نباشد، تا تشكیل كانون مربو

های خود قصور، تقصیر تا تخلف  كه هر یک از اركان یا مدیران صندوق، در انجام وظایف و مسئولیت در صورتی :11ماده

تضامنی داشته باشند یا مفاد قوانین و مقررات مربوطه یا اساسنامه صندوق را نقض كنند، حسب مورد به صورت انفرادی یا 

باشند. در  گذاران صندوق و اشخاص ثالث، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می در مقابل صندوق، سرمایه

كه خسارت حاصله ناشی از عمل دو یا چند ركن یا مدیر صندوق باشد، مرجع رسیدگی به تخلفات، حدود مسئولیت  صورتی

 كند.  هر یک را در جبران خسارت تعیین می

گونه تصمیم، ایجاد تعهد یا اقدام هر یک از اركان و مدیران صندوق یا نمایندگان آنها كه در حدود وظایف و هر: 11ماده

گونه موارد  كه این گذاران صندوق و اشخاص ثالث معتبر است. در صورتی پذیرد، در مقابل سرمایه مسئولیت خود صورت می

گذاران صندوق و اشخاص ثالث یا  فای تعهدات در مقابل سرمایهخارج از حدود وظایف و مسئولیت آنها باشد، مسئولیت ای

اركان یا مدیران مربوطه خواهد بود. در مورد جبران خسارات موضوع این  جبران خسارات وارده به آنها، متضامناً به عهده 

 اهند داشت. ماده، نمایندگان هر یک از اركان یا مدیران صندوق، متضامناً با ركن یا مدیر مربوطه مسئولیت خو

گذاری صندوق پس از تأسیس و ارائه مدارک الزم، توسط سازمان صادر  مجوز عرضه عمومی واحدهای سرمایه: 21ماده

 گردد.  می

 پذیرد: فعالیت صندوق در شرایط زیر، خاتمه یافته و مراحل تصفیه وانحالل طبق اساسنامه انجام می: 31ماده

 ه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشدك انقضای مدت فعالیت صندوق مگر این -4
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 كه صندوق موضوعی را كه برای آن تشكیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممكن گردد در صورتی -2

 گیری در مورد خاتمه فعالیت را دارند با تصمیم ركن یا اركانی كه طبق اساسنامه اختیار تصمیم -8

 بر خاتمه فعالیت یا انحاللدر صورت صدور حكم قطعی دادگاه مبنی  -1

 در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان -5

 بینی شده است. در صورت تحقق شرایطی كه در اساسنامه صندوق پیش -6

در صورت خاتمه فعالیت صندوق، شخصیت حقوقی آن تا اتمام مراحل تصفیه و انحالل باقی  :1تبصره

 ماند. می

این ماده، منوط به تأیید سازمان  6و 8، 2، 4براساس بندهای صندوق  خاتمه فعالیت و تصفیه :2تبصره

 است. 

كند. كلیه اركان صندوق  ناظر منتخب سازمان بر فرآیند تصفیه و انحالل صندوق نظارت می :3تبصره

 موظفند اطالعات موردنظر ناظر سازمان را در اختیار وی قراردهند.

ذاران بر پرداخت مطالبات اركانی كه در تصفیه گ در تصفیه صندوق، پرداخت حقوق سرمایه :4تبصره 

 صندوق مسئولیت اجرایی یا نظارتی دارند، مقدم است. 

 رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار می دستورالعمل اجرایی این ضوابط به تصویب: 41ماده

و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب  به تصویب شورای عالی بورس 23/5/4833تبصره در تاریخ  3ماده و  45این ضوابط در ( 15ماده )

 االجرا است. الزم
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 دستورالعمل

 تأسیس صندوق زمین و ساختمان 

 مدیره سازمان بورس هیئت 29/4/33مصوب 

 

 

 مقدمه: 

شورای عالی بورس و اوراق بهادار،  23/5/4833های زمین و ساختمان مصوب مورخ  به استناد ضوابط تأسیس صندوق

ی  دستورالعمل حاضر تحت عنوان دستورالعمل تأسیس صندوق زمین و ساختمان، تدوین و به تصویب هیأت مدیره

 سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. 

 4831ی یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  كه در مادههایی  اصطالحات و واژه :1ماده

ها دارای معانی زیر  اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل نیز كاربرد دارند. سایر واژه مجلس شورای اسالمی تعریف شده

 باشند: می

 مجلس شورای اسالمی است.4831، مصوب آذرماه قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایرانقانون:  -1 

 هیأت وزیران است.  21/6/4835ی اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب  نامه آیین ی اجرایی: نامه آیین -2 

 باشد. های زمین و ساختمان مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می ضوابط تأسیس صندوق ضوابط تأسیس: -3 

 باشد. ضوابط تأسیس می 2ق زمین و ساختمان موضوع ماده صندو صندوق: -4 

 باشد. ی ساختمانی است كه موضوع فعالیت صندوق اجرای آن می پروژهپروژه:  -5 

 ی صندوق بدون در نظرگرفتن ارزش زمین آن است. ی اجرای پروژه هزینه ی ساخت: هزینه -6 
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اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض  مقررات: -7 

نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه( در خصوص بازار اوراق بهادار و  شده به آنان تحت هر عنوان )از قبیل آئین

 فعاالن آن كه جهت اجرا ابالغ شده باشد.

درصد سهام شركت را داشته  41سهامداری است كه به همراه اشخاص وابسته به خود حداقل  سهامدار عمده: -8 

 باشد.

اشخاص وابسته به هر شخص حقیقی عبارتند از افراد تحت تكفل )همسر و فرزندان( آن شخص  اشخاص وابسته: -9 

 و اشخاص وابسته به هر شخص حقوقی عبارتند از:

ها(، مدیران بالفصل باالترین مقام اجرایی، اعضای هیأت مدیره یا  مدیرعامل شركت الف( باالترین مقام اجرایی )نظیر

 ها هیأت امنای شخص حقوقی؛ و اشخاص تحت تكفل )همسر و فرزندان( آن

 ب( اشخاص حقوقی تحت كنترل

اختیار ج( هر شخصی كه به تنهایی یا همراه اشخاص موضوع بندهای الف و ب این بند كنترل آن شخص حقوقی را در 

 داشته باشد؛.

ی اطالعات و  ، ارائهسازمانبرای تأیید اركان پیشنهادی صندوق و صدور موافقت اصولی تأسیس صندوق توسط : 2ماده

 ضروری است: سازمانهای مورد نظر  مدارک زیر در قالب فرم

 ( تقاضای صدور موافقت اصولی تأسیس صندوق4

 شامل( اطالعات مربوط به اركان پیشنهادی صندوق 2

 ( مشخصات هویتی یا ثبتی4-2

 ها مدیره و مدیرعامل و سوابق فعالیت آن ( مشخصات اعضای هیأت2-2

 های عملكرد و سایر اطالعات مالی و عملكردی ( آخرین صورتهای مالی و گزارش8-2
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 ( سوابق فعالیت1-2

 ( سهامداران عمده5-2

بینی متراژ زیربنا و تكنولوژی  ساخت پروژه، محل زمین پروژه، پیش( اطالعات اصلی پروژه كه عبارتند از: برآورد هزینه 8

 ساخت.

 ( سایر اطالعات و مدارک به تشخیص معاونت مربوطه در سازمان.1

: درصورت كامل بودن مدارک طبق این ماده، موافقت اصولی تأسیس صندوق با رعایت ماده 1تبصره

شود. صدور موافقت اصولی تأسیس  صادر می به پیشنهاد معاونت مربوطه و تائید ریاست سازمان 8

شود و قبل از تأسیس و فعالیت  ی مجوز تأسیس و فعالیت صندوق محسوب نمی صندوق، به منزله

صندوق، الزم است مجوز تأسیس و فعالیت مطابق مفاد این دستورالعمل اخذ شود. این موضوع در 

 شود. موافقت اصولی صادره قید می

تواند به  می سازمان: اعتبار موافقت اصولی حداكثر شش ماه از تاریخ صدور آن است و 2تبصره

تقاضای ذینفع، اعتبار آن را حداكثر به مدت شش ماه دیگر تمدید كند. طی مدت اعتبار موافقت اصولی، 

ارائه  سازمانبه  1تواند تقاضای تأسیس صندوق را با ارائه اطالعات و مدارک موضوع ماده  متقاضی می

 شود. دهد. این موضوع در موافقت اصولی، قید می

 گیرد: شرایط زیر را در نظر می سازماندر تأیید اركان پیشنهادی صندوق، : 3ماده

ی صندوق شامل متولی و مدیر ناظر، باید از اركان اجرایی صندوق شامل مدیر ساخت،  كننده حسابرس و اركان نظارت -4 

 ی صندوق: نویس مستقل باشند. برای این منظور حسابرس و اركان نظارت كننده عهد پذیرهمدیرصندوق، بازارگردان و مت

نباید عضو هیأت مدیره یا باالترین مدیر اجرایی و مدیران بالفصل باالترین مدیر اجرایی مشترک با اركان اجرایی  4-4

 داشته باشند
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 اركان اجرایی را در تملک داشته باشنددرصد سهام  41نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از  2-4

 نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت كنترل اركان اجرایی باشند 8-4

 نباید در كسب و كار دیگری با اركان اجرایی منافع مشترک عمده داشته باشند. 1-4

 های خود داشته باشند. اركان اجرایی صندوق، توانایی مالی كافی برای ایفای مسئولیت -4 

 حسابرس صندوق از مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان باشد.  -2 

 سال اخیر، سمت اجرایی در صندوق نداشته باشند. اركان نظارتی ظرف یک -8 

های مورد نظر  ی اطالعات و مدارک زیر در قالب فرم ه، ارایسازمانبرای صدور مجوز تأسیس صندوق توسط : 4ماده

 ضروری است: سازمان

 ( تقاضای تأسیس صندوق4

 تنظیم و تكمیل شده باشد سازمانی مصوب  ی صندوق كه مطابق نمونه ( طرح اساسنامه و امیدنامه 2

 رسیده است سازمان( قبولی سمت اركان صندوق كه صالحیت آنها به تأیید  8

 ی پروژه( طرح توجیه1

 های الزم برای اجرای پروژه كه توسط مراجع ذیصالح صادر شده است ( تصویر مصدق مجوزها و پروانه5

ی صندوق به ریاست مدیر صندوق تشكیل شده  شده مجلس مجمع مؤسس صندوق كه از اجتماع اركان تأیید ( صورت6

 است

 مجمع مؤسس صندوقاالختیار اركان حاضر در  نامه نمایندگان تام ( رونوشت معرفی3

 ی آنان نامه ی صندوق و تصویر مصدق معرفی ( قبولی سمت اعضای حقیقی معرفی شده برای عضویت در هیأت مدیره3

 اثر با اهمیت در صدور مجوز تأسیس دارد. سازمان( سایر اطالعات و مدارک مهم كه به تشخیص معاونت مربوطه در 9
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رک ارائه شده طبق این ماده، به پیشنهاد معاونت : در صورت كامل بودن اطالعات و مدا1تبصره

شود. شرایط تأسیس و  مربوطه و تائید ریاست سازمان، مجوز تأسیس صندوق توسط سازمان صادر می

ها و مؤسسات غیرتجاری و نزد سازمان، با رعایت ضوابط تأسیس،  مهلت ثبت آن نزد مرجع ثبت شركت

 شود.  در این مجوز قید می

ی نمایندگان اركان صندوق رسیده است،  مجلس مجمع مؤسس كه به امضای كلیه : صورت2تبصره 

 تسلیم شود: سازمانباید در چهار نسخه حاوی موارد زیر تنظیم و یک نسخه آن به 

 ی مجمع مؤسس تاریخ و مكان تشكیل جلسه -4 

 ها اند با ذكر سمت آن مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی كه به عنوان یک یا چند ركن صندوق قبول سمت كرده -2 

 ی مجمع هویت نمایندگان اركان حاضر در جلسه -8 

 ها هویت یا مشخصات صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات آن -1 

 سازمانرد تأیید ی مو ی مربوط به تصویب اساسنامه و امیدنامه مصوبه -5 

باید ظرف مهلت مقرر در ضوابط تأسیس، نزد مرجع ثبت سازمان،  صندوق پس از دریافت مجوز تأسیس از: 5ماده -6 

، به 4844قانون تجارت مصوب سال  531تجارتی موضوع ماده  ی غیر ها و مؤسسات غیرتجارتی به عنوان مؤسسه شركت

رایه دهد. در صورتی كه صندوق بر اساس شرایط مندرج در مجوز تأسیس ا سازمانثبت رسیده و مدارک ثبت خود را به 

آن را به عنوان یک نهاد مالی نزد خود ثبت  سازمان( این دستورالعمل به ثبت رسیده باشد، 1ی) ( ماده4ی) موضوع تبصره

 كند. كرده و مجوز فعالیت آن را صادر می

ها در مهلت مقرر، مجوز  ی مدارک ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركت در صورت عدم ارایه :1تبصره 

ی اعتبار مجوز تأسیس،  ی اعتبار ساقط است. تأسیس صندوق پس از خاتمه تأسیس صندوق از درجه
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و صدور مجوز  سازمانی اطالعات و مدارک الزم و بررسی توسط  منوط به تقاضای متقاضی، ارائه

 أسیس صندوق خواهد بود.جدید برای ت

، به عنوان صورت 1ی ماده 2ی نسخ الزم از صورت مجلس مجمع مؤسس موضوع تبصره :2تبصره 

ها و مؤسسات  ی اظهارنامه ثبت، به مرجع ثبت شركت مجلس مجمع عمومی صندوق به ضمیمه

 شود. تجارتی تسلیم می غیر

گذاری، موارد زیر را ارائه و به تائید  واحدهای سرمایه صندوق موظف است قبل از ارائه درخواست عرضه عمومی: 6ماده

 سازمان برساند:

های گزارش شده در آخرین  ی كارشناس یا كارشناسان رسمی دادگستری حسب مورد در مورد ارزش دارایی تائیدیه -4 

 مبنی بر ضرورت آن سازمانهای مالی صندوق، در صورت تشخیص معاونت مربوطه در  صورت

 رسانی ی اطالع های آن به خصوص در زمینه ارنمای صندوق و معرفی قابلیتنشانی ت -2 

 ی صندوق افزارها، تجهیزات و نیروی انسانی تجهیز شده توسط هریک از اركان برای اجرای پروژه معرفی نرم -8 

 نمایندتصویرمصدق قراردادهایی كه مطابق مقررات باید تمام یا برخی از اركان صندوق با صندوق منعقد  -1 

ی اطالعات و مدارک  گذاری صندوق، منوط به ارایه ی عمومی واحدهای سرمایه صدور مجوز اولین عرضه: 7ماده -5 

 است: سازمانزیر به 

 ( فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار كه به امضای اركان مورد نظر صندوق رسیده باشد4

 ی عمومی ی درخواست مجوز عرضه ئههای مالی قبل از ارا ی سال های مالی حسابرسی شده ( صورت 2

روز  61ی صندوق شامل وقایع مالی از تاریخ آخرین صورت مالی ساالنه تا حداكثر  های مالی حسابرسی شده ( صورت 8

ی عمومی اوراق بهادار كه حاوی افشای كامل در مورد رویدادهای مالی با  ی تقاضای مجوز عرضه قبل از تاریخ ارائه

 استانداردهای حسابداری پس از تاریخ صورتهای مالی تا تاریخ اظهارنظر حسابرس باشد.اهمیت مطابق 
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ی  ( گزارش مدیر صندوق در مورد رویدادهای مالی با اهمیتی كه از تاریخ اظهارنظر حسابرس صندوق تا تاریخ ارائه1

 ی عمومی، رخ داده است درخواست صدور مجوز عرضه

 ی اسناد مالكیت زمین محل اجرای پروژه كه به نام صندوق منتقل شده است شده( تصویر مصدق برابر با اصل  5

گذاری تحت تملک  گذاری به همراه تعداد واحدهای سرمایه ( فهرست اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه 6

 هریک

 ه است( یک نسخه از طرح توجیهی در صورت تغییر كه توسط اركان مورد نظر صندوق به امضا رسید 3

 گذاری صندوق نویسی واحدهای سرمایه ی پذیره ( طرح اعالمیه 3

ی  های بعدی، ارایه گذاری، در عرضه ی عمومی واحدهای سرمایه برای دریافت مجوز عرضه تبصره:

 ( ضروری نیست. 5( و )2مدارک مذكور در بندهای)

گذاری صندوق به قرار  ی واحدهای سرمایه یهی عمومی اول معیارهای موردنظر برای رد یا قبول درخواست عرضه: 8ماده

 زیر است:

 میلیارد ریال نباشد 411بینی شده برای پروژه، كمتر از  های ساخت پیش ( هزینه4

گذاران، از  كنندگان منابع مالی اجرای پروژه به غیراز سرمایه بینی شده در طرح توجیهی برای سایر تأمین ( بازدهی پیش 2

 نظام بانكی كشور كمتر نباشد كمترین نرخ تسهیالت در

ی كارشناس یا  اند، مطابق نظریه در صورتهای مالی صندوق گزارش شده 6ی  ماده 4های موضوع بند  ( ارزش دارایی8

 كارشناسان رسمی دادگستری باشد

یک از اركان های هر  رسانی و ایفای مسئولیت افزارها، تجهیزات و نیروی انسانی معرفی شده برای اطالع ( تارنما، نرم1

 مناسب و كافی باشد.
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( اظهارنظر حسابرس در مورد صورتهای مالی مقبول و بدون شرط باشد یا در صورت مشروط بودن، بندهای شرط به 5

 گذاران نداشته باشد. اثر با اهمیت بر منافع سرمایه سازمانتشخیص 

های این ماده، به گذاری براساس معیار ی عمومی واحدهای سرمایه صدور مجوز عرضه :1تبصره

ی صندوق،  بینی شده در طرح توجیهی پروژه ی تأیید یا تضمین مزایا، منافع و سایر موارد پیش منزله

افزارها، تجهیزات و نیروی انسانی معرفی شده، تائید صحت اطالعات و مدارک ارائه شده،  كفایت نرم

اركان صندوق از طرف گذاری در صندوق و تضمین صحت عملكرد  توصیه و سفارش به سرمایه

گذاری و هر گونه  نویسی واحدهای سرمایه ی پذیره باشد. این موضوع باید در اعالمیه نمی سازمان

 های صندوق قید شود. تبلیغات و آگهی

ی  روز از تاریخ صدور است. تاریخ شروع و خاتمه61اعتبار مجوز عرضه عمومی حداكثر  :2تبصره

ی صندوق توسط ركن یا اركان مربوطه تعیین و  ق مفاد اساسنامهنویسی در مهلت مذكور، مطاب پذیره

 شود. ی عمومی قید می نویسی در مجوز عرضه اعالم خواهد شد. حداكثر مدت پذیره

ی  ی درخواست عرضه ی زمانی بین ارائه در صورت وقوع رویدادهای مالی با اهمیت در فاصله: 3تبصره

گذاری صندوق، مدیر صندوق موظف است  عمومی واحدهای سرمایه ی عمومی تا زمان عرضه 

ارائه و در تارنمای صندوق منتشر نماید. درصورت درخواست سازمان  سازمانرویدادهای مذكور را به 

 ادهای مذكور باید به تائید حسابرس برسد.گزارش روید

ی عمومی باید توسط  ی عرضه گذاری، نتیجه ی عمومی واحدهای سرمایه روز پس از اتمام مهلت عرضه 45ظرف : 9ماده

ی عمومی  گزارش شود. استفاده از وجوه تادیه شده در عرضه سازمانی صندوق به  ركن تعیین شده در اساسنامه

 ، مجاز است.سازمانی عمومی توسط  ی صندوق، پس از تائید تكمیل فرایند عرضهگذار واحدهای سرمایه
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تغییرات و تصمیمات درخصوص موارد زیر باید ظرف یک هفته پس از ثبت نزد سازمان، نزد مرجع ثبت : 11ماده

 ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسد: شركت

 مدیره تغییر هریک از اركان یا نمایندگان اعضای هیأت -4 

 های مالی ساالنه تصویب صورت -2 

 تغییر در اساسنامه و امیدنامه صندوق -8 

 تصمیم به انحالل صندوق یا توقف فعالیت آن -1 

 ها صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آن -5 

 تغییر روزنامه كثیراالنتشار صندوق -6 

 سایر موارد به تشخیص معاونت مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار. -3 

ارائه  سازمانرا ظرف مهلت مقرر به  سازماناند اطالعات و مدارک درخواستی  اركان صندوق موظف ی  كلیه: 11ماده

 مكاری نمایند.ی ساختمانی یا دفاتر و اماكن مربوطه، ه در امر بازرسی از پروژه سازماندهند و با بازرسان 

ی اطالعات موضوع این ماده خودداری كند یا  در صورتی كه هر یک از اركان صندوق از ارائه تبصره:

ی ساختمانی  به اطالعات و مدارک ممانعت نماید یا از بازدید آنها از پروژه سازماناز دسترسی بازرسان 

صالحیت وی را ملغی نماید و براساس  تواند می سازمانو سایر دفاتر و اماكن مربوطه جلوگیری نماید، 

 قانون بازار اوراق بهادار تحت پیگرد قانونی قرار دهد.  19ی  ماده 2بند 

، هر یک از اركان صندوق صالحیت خود را از دست بدهد یا به هر دلیل سازمانكه به تشخیص  در صورتی :21ماده

ی  یكی از اركان صندوق بدون متصدی شود، جانشین وی باید ظرف مهلت مقرر براساس تشریفات مندرج در اساسنامه

ربوطه اقدام تواند رأساً نسبت به تعیین جانشین ركن م می سازمانصورت  صندوق، انتخاب و جایگزین گردد؛ در غیر این
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گذاری صندوق  نموده یا حكم به تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق یا توقف معامالت تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه

 گذاری جدید نماید یا به تركیبی از موارد مذكور حكم دهد.  یا توقف صدور واحدهای سرمایه

رسید و از تاریخ تصویب  سازمانی  به تصویب هیأت مدیره 29/4/33در تاریخ  تبصره 44ماده و  48این دستورالعمل در یک مقدمه،   :31ماده

 االجرا است. الزم

 

74 

 دستورالعمل

 های زمین و ساختمان گذاری صندوق صدور واحد سرمایه 

 مدیره سازمان بورس هیئت 29/4/33مصوب 

 

 

نویسی براساس این دستورالعمل  پذیرهی  های زمین و ساختمان در دوره گذاری صندوق صدور واحدهای سرمایه مقدمه:

 پذیرد. صورت می

گذاری باید به یكی از شعب )كه فهرست، نشانی، شماره  متقاضیان یا نمایندگان آنها برای صدور واحدهای سرمایه: 1ماده 

مطابق گذاری) شود( مراجعه كرده و فرم درخواست صدور واحد سرمایه تلفن و نام مسئولین آنها توسط صندوق اعالم می

 نمونه انتهای این دستورالعمل( را تحویل گرفته و تكمیل نمایند.
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نامه برای نمایندگان اشخاص  گذاری، معرفی ارایه مدارک هویتی برای شخص متقاضی سرمایه تبصره:

گذاری الزامی است.  گذاری، وكالتنامه رسمی برای وكالی متقاضی سرمایه حقوقی متقاضی سرمایه

لزم است رونوشتی از مدارک مذكور را دریافت و پس از امضاء ارائه كننده، با اصل نویس م متعهد پذیره

 ها با اصل، به نحو قابل بازیابی بایگانی نماید. مدارک تطبیق داده و ضمن تائید تطبیق آن

ریز كرده و گذاری را نقداً به حساب بانكی صندوق وا باید مبلغ مورد نظر برای سرمایه گذاری  متقاضی سرمایه: 2ماده 

گذاری نیز به حساب معرفی  نویس در شعبه ارایه دهد. كارمزد صدور گواهی سرمایه فیش مربوطه را به نماینده متعهدپذیره

این ماده، پرداخت غیرنقدی برای صدور  8ی  شود. صرفاً در شرایط موضوع تبصره نویس واریز می شده توسط متعهد پذیره

 است. گذاری قابل قبول واحدهای سرمایه

گذاری  تقدم برای صدور واحدهای سرمایه نویسی اولیه كه طی آن حق به استثناء دوره پذیره :1تبصره

گذاری باید برگه   وجود ندارد، در افزایش سرمایه صندوق در مراحل بعد، متقاضی صدور واحد سرمایه

دهد. مهلت استفاده از گذاری مورد تقاضای خود ارائه  تقدم الزم را برای صدور واحدهای سرمایه حق

 تقدم نباید منقضی شده باشد. برگه حق

نویس از پذیرفتن مداركی كه در  گذار باشد و متعهد پذیره های واریزی باید به نام سرمایه فیش :2تبصره

گذار در فرم درخواست صدور با نام واریز كننده در فیش بانكی مغایرت داشته باشد،  آن نام سرمایه

 رد.خودداری خواهد ك

ها) نظیر هزینه  گذاری، پرداخت بخشی از هزینه قبل از عرضه عمومی واحدهای سرمایه :3تبصره

ها) نظیر زمین پروژه(، از  ها( و همچنین اكتساب بخشی از دارایی دریافت مجوز ساخت یا طراحی نقشه

قویم و گذاری پذیرفته است. مشروط بر اینكه تشریفات مربوط به ت طریق صدور واحدهای سرمایه

 نویس ارائه گردد. ها رعایت شده و مدارک مثبته به متعهد پذیره ها یا دارایی تصویب این قبیل هزینه
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گذاری، فیش بانكی  نویس پس از دریافت مدارک الزم )اعم از: فرم درخواست صدور واحد سرمایه متعهد پذیره: 3ماده 

گذاری و  تقدم الزم برای صدور واحدهای سرمایه ی، حقواریزی یا مدارک مربوط به تائید و تصویب پرداخت غیرنقد

مدارک هویتی( و اطمینان از صحت آنها، اطالعات الزم را وارد نرم افزار یكپارچه صندوق نموده و رسید آن را )مطابق 

این رسید دهد.  نویس مستقر در شعبه، به ایشان تحویل می نمونه انتهای این دستورالعمل( با امضای نماینده متعهدپذیره

گذار، مبلغ و شماره فیش واریزی یا شماره و تاریخ و مبلغ تأییدیه  دربردارنده تاریخ درخواست صدور، مشخصات سرمایه

گذار یا  باشد. شخص سرمایه گذار می آورده غیرنقدی، شماره درخواست، شماره حساب بانكی و سایر اطالعات سرمایه

ین رسید را به دقت بررسی و در صورت صحت آن، تأیید و در صورت نماینده وی موظف است اطالعات مندرج در ا

نویس صندوق تحویل  مشاهده هرگونه نقص یا اشكال، نقایص و اشكاالت آن را مشخص كرده و به نماینده متعهدپذیره

ئولیت رغم عدم صحت مندرجات این رسید، آن را تأیید نماید، مس كه متقاضی علی دهد تا رفع اشكال گردد. در صورتی

عدم اجرای دستور متقاضی یا هرگونه بروز خطا از این ناحیه بر عهده شخص متقاضی است. نسخه اول این رسید كه به 

 و با مهر صندوق مهر شده است، باید به متقاضی تحویل شود.  نویس رسیده امضای نماینده متعهدپذیره

بهادار یا بازار خارج از بورس، مدیر صندوق در هر یک  گذاری در بورس اوراق در صورت پذیرش واحدهای سرمایه: 4ماده 

گذاری مركزی  از مراحل افزایش سرمایه، فهرست نهایی دارندگان حق تقدم و تعداد حق تقدم آنها را از شركت سپرده

ت تمامی نویس موظف اس دهد. متعهدپذیره نویس قرار می اوراق بهادار و تسویه وجوه دریافت كرده و در اختیار متعهدپذیره

گذاری را با فهرست یادشده تطبیق دهد. در صورت وجود مغایرت میان فهرست  های صدور واحدهای سرمایه درخواست

گذاری خودداری كرده و مراتب را با همكاری مدیر  نویس باید از صدور واحد سرمایه دریافتی و تقاضای صدور، متعهدپذیره

سازمان دار و تسویه وجوه، مورد بررسی قرار داده و متولی، حسابرس و گذاری مركزی اوراق بها صندوق و شركت سپرده

 را از نتیجه مطلع سازد.
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نویس  ی صندوق، متعهدپذیره گذاری مطابق مفاد اساسنامه در صورت پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه: 5ماده 

گذاری مورد درخواست هر یک  روز كاری، فهرست متقاضیان صدور و تعداد واحدهای سرمایه 2موظف است حداكثر ظرف 

روز كاری پس از دریافت فهرست یادشده،  2را به انضمام مدارک الزم به مدیر صندوق ارائه نماید. مدیر صندوق حداكثر 

ی كرده و در صورت تكمیل بودن مدارک و اطمینان از پرداخت مبالغ الزم به صندوق و تطبیق تقاضاهای دریافتی را بررس

نویس ارسال  های صدور كرده و برای متعهد پذیره تقاضای صدور با مفاد اساسنامه و امیدنامه، اقدام به تائید درخواست

تائید رسمی مدیر صندوق، نسبت به صدور  نویس موظف است حداكثر یک روز كاری پس از دریافت نماید. متعهدپذیره می

گذاری مربوطه را مطابق نمونه  های صدور و گواهی سرمایه گذاری مورد درخواست اقدام كرده و اعالمیه واحدهای سرمایه

گذار، یا نماینده وی  انتهای این دستورالعمل، در همان شعبه محل ارایه درخواست آماده كند تا هنگام مراجعه سرمایه

این  8های صدور، منوط به ارایه رسید موضوع ماده  گذاری و اعالمیه ایشان نماید. تسلیم گواهی سرمایه تسلیم

 گذاری پیشین است.  سرمایه دستورالعمل و در صورت وجود، ارایه گواهی

ده گذاری چاپی و دارای شماره مسلسل و تاریخ است و الف(بدون مهرصندوق و امضای نماین گواهی سرمایه: 6ماده 

گذاری  های سرمایه  های حقوقی مترتب بر گواهی نویس و مدیر صندوق فاقد ارزش است. ب( كلیه مسئولیت متعهدپذیره

نویس است. موارد )الف(، )ب( باید در  شوند بر عهده مدیر صندوق و متعهدپذیره كه مطابق این دستورالعمل صادر می

 گذاری صادرشده قید شوند.  های سرمایه گواهی

گذاری صادره كوشا باشد. در صورت مفقود شدن  سرمایه گذار موظف است در حفظ و نگهداری گواهی سرمایه: 7 ماده

 خواهد بود.« المثنی»گذاری، صدور مجدد آن مشروط به طی كردن تشریفات صدور گواهی  سرمایه گواهی

از بورس، مدیر صندوق موظف است گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج  در صورت پذیرش واحدهای سرمایه: 8ماده 

گذاری و تعداد واحدهای هر یک را بالفاصله پس از اتمام مراحل صدور به  فهرست نهایی دارندگان واحدهای سرمایه

 گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مربوطه اعالم كند.  شركت سپرده
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به تصویب هیأت مدیره سازمان  29/4/33پیوست در تاریخ ماده و چهار تبصره و چهار فرم  9این دستورالعمل در : 9ماده 

 االجرا است. بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب الزم

 

 

 

 

 

 توضیحات:

های صدور طبق امیدنامه، از محل وجوه واریزی كسر و وجوه مازاد حداكثر ظرف یک روز كاری  قیمت صدور و هزینه -4 

 گذار واریز خواهد شد. به حساب سرمایه

گذار یا نماینده وی در شعبه نگهداری شده و اصل آن به وی تحویل  یک نسخه از این رسید با تایید و امضای سرمایه -2 

 نویس رسیده باشد. گذار باید با مهر صندوق مهر شده و به امضای نماینده متعهد پذیره رسید سرمایه گردد. می

 

  

 

 

 گذاری صندوق زمین و ساختمان ............ شرایط گواهی سرمایه

 گذاری با نام بوده و انتقال آن تابع تشریفات مذكور در اساسنامه صندوق است. این گواهی سرمایه -4 

 نویس، فاقد ارزش خواهد بود. این گواهی بدون مهر صندوق و امضای نماینده متعهدپذیره -2 
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گذاری صادره كوشا باشد. در صورت مفقود شدن  گذار موظف است در حفظ و نگهداری گواهی سرمایه شخص سرمایه -8 

 خواهد بود.« ثنیالم»گذاری، صدور مجدد آن مشروط به طی كردن تشریفات صدور گواهی  سرمایه گواهی

گذاری در این صندوق به منزله قبول مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات مصوب سازمان بورس و  سرمایه -1 

 شود. اوراق بهادار تلقی می

 ی خود و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است. صندوق تابع اساسنامه و امیدنامه -5 

 

های مصوب سازمان بورس  ی صندوق و دستورالعمل شود متن اساسنامه و امیدنامه ر توصیه میگذا به سرمایه تذكر مهم!

های زمین و ساختمان را مطالعه كند. این موارد در تارنمای سازمان بورس و اوراق  و اوراق بهادار درخصوص صندوق

منتشر شده و همچنین در شعب  ..……wwwو در تارنمای صندوق به نشانی  www.seo.irبهادار به نشانی 

 مذكور در پیوست امیدنامه، جهت مطالعه موجود است.
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 دستورالعمل بازارگردانی

 های زمین و ساختمان گذاری صندوق واحدهای سرمایه 

 مدیره سازمان بورس هیئت 29/4/33مصوب 
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های زمین و ساختمان و  گذاری صندوق این دستورالعمل به منظور تعیین چگونگی بازارگردانی واحدهای سرمایه مقدمه:

گذاری  كه واحدهای سرمایه ها تنظیم شده است. در صورتی های هر یک از اركان این صندوق تشریح وظایف و مسئولیت

ذیرفته شوند، بازارگردان موظف است شرایط تعیین شده های زمین و ساختمان در بورس یا بازار خارج از بورس پ صندوق

گذاری صندوق را براساس مقررات مصوب آن  برای بازارگردانی را احراز نموده و فعالیت بازارگردانی واحدهای سرمایه

این صورت بازارگردان موظف است، فعالیت بازارگردانی را براساس  بورس یا بازار خارج از بورس انجام دهد. درغیراین

 دستورالعمل انجام دهد.

 شوند: كاررفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می های به اصطالحات و واژه :1ماده 

نهادی مالی است كه با دریافت مجوز تأسیس از سازمان تحت این عنوان نزد سازمان ثبت صندوق زمین و ساختمان: 

 ود.ش شود و دراین دستورالعمل صندوق نیز نامیده می می

 گذاری صندوق زمین و ساختمان است. منظور واحد سرمایه گذاری: واحد سرمایه

گذاری را در صورت عرضه به آن قیمت  قیمتی است كه بازارگردان حاضر است واحدهای سرمایهی خرید:  مظنه

 خریداری كند.

گذاری را در صورت تقاضا به آن قیمت  قیمتی است كه بازارگردان حاضر است واحدهای سرمایه ی فروش: مظنه

 بفروشد.

 گذاری است. ی فروش واحدهای سرمایه ی خرید و مظنه تفاوت مجاز بین مظنه ی مظنه: دامنه

گذاری در  د سرمایهگذاری نسبت به قیمت پایانی واح ی خرید واحد سرمایه تفاوت مجاز مظنه ی مجاز نوسان: دامنه

 روزكاری قبل است.

گذاری است كه بازارگردان متعهد است در صورت عرضه  حداقل تعداد واحدهای سرمایه حداقل حجم معامالت روزانه:

 ی فروش بفروشد.  ی خرید، بخرد یا در صورت تقاضا به مظنه به مظنه
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 مان پذیرفته است.شخصی است كه این سمت را در یک صندوق زمین و ساخت بازارگردان: 

 گذاری در آخرین معامله در هر روز كاری است. قیمت هر واحد سرمایه قیمت پایانی: 

ی فروش خود را تعیین كرده  ی خرید و مظنه ، مظنه9بازارگردان موظف است در هر روز كاری حداكثر تا ساعت : 2ماده 

ی مجاز نوسان بوده و تفاوت آنها حداكثر برابر  دامنههای خرید و فروش باید در  و به مدیر صندوق اعالم نماید. مظنه

گذاری در آخرین معامله تا پایان هر روز  ی مظنه باشد. همچنین بازارگردان موظف است قیمت هر واحد سرمایه دامنه

 نویس اعالم نماید. كاری را به عنوان قیمت پایانی آن روز كاری به مدیر صندوق و متعهد پذیره

ی مظنه، و حداقل حجم معامالت روزانه در امیدنامه درج شده  مجاز نوسان، دامنهی  دامنهتبصره: 

 است.

، در هر روز موظف است بالفاصله 2مدیر صندوق پس از اطمینان از صحت اطالعات واصله موضوع ماده : 3ماده 

 صندوق منتشر نماید. های خرید و فروش بازارگردان در آن روز و قیمت پایانی روز كاری قبل را در تارنمای مظنه

گذاری خود را به قیمت  گذاری كه مایل باشند تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه دارندگان واحدهای سرمایه: 4ماده 

گذاری را مطابق  توانند فرم درخواست فروش تمام/قسمتی از واحدهای سرمایه ی خرید به بازارگردان بفروشند، می مظنه

نویس تحویل داده، و رسید درخواست فروش واحدهای  لعمل تكمیل كرده، به متهدپذیرهی انتهای این دستورا نمونه

 ی انتهای این دستورالعمل دریافت دارند. گذاری را مطابق نمونه سرمایه

ی فروش اعالم شده توسط  گذاری صندوق را به قیمت مظنه اشخاصی كه تمایل دارند واحدهای سرمایه: 5ماده 

های بانكی تعیین شده  های خرید را به حساب یا حساب توانند مبلغ خرید و هزینه داری نمایند، میبازارگردان از وی خری

ی انتهای این دستورالعمل  گذاری را مطابق نمونه توسط بازارگردان، واریز كرده، و فرم درخواست خرید واحدهای سرمایه

نویس تسلیم نموده و رسید درخواست خرید واحدهای  تكمیل و به همراه اصل فیش واریزی و سایر مدارک به متعهد پذیره

 ی انتهای این دستورالعمل دریافت دارند. گذاری را طبق نمونه سرمایه
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كه مشخصات متقاضی خرید در  فیش واریزی باید به نام شخص متقاضی باشد و در صورتیتبصره: 

مغایرت داشته باشد، متعهد ی وجه در فرم رسید بانكی  فرم درخواست خرید با مشخصات پرداخت كننده

 نویس از پذیرفتن درخواست خرید خودداری خواهد كرد. پذیره

های خرید خود را  همان روز كاری كه درخواست 41گذاری تا ساعت  متقاضیان خرید یا فروش واحدهای سرمایه: 6ماده 

ظهر رسید خود ارائه داده و به تأیید متعهد نویس، انصراف خود را در  توانند با مراجعه به متعهد پذیره اند، می ارائه داده

كه انصراف خود را در مهلت مقرر در این بند ارائه دهد، باید  نویس برسانند. وجوه دریافتی از متقاضی خرید در صورتی پذیره

ی وجه كه در فرم  های مربوطه، صرفاً به حساب بانكی واریز كننده حداكثر یک روز كاری بعد و پس از كسر هزینه

 درخواست خرید معرفی شده است، واریز شود.

ی  های تعیین شده در این ماده یا انصراف واریزكننده در صورت واریز اشتباهی مبالغ به حساب: 1تبصره

ی این  ی درخواست خرید، به تقاضای واریزكننده و حداكثر یک روز كاری پس از ارائه وجه قبل از ارائه

واریزی را بدون كسر هزینه صرفاً به حساب بانكی واریزكننده كه  تقاضا، بازارگردان موظف است وجوه

 نویس را از این امر مطلع نماید. ی مذكور معرفی شده است، واریز كرده و متعهد پذیره در تقاضانامه

نویس موظف است در هر روز كاری و تا  این ماده، متعهد پذیره 4ی  به منظور اجرای تبصره: 2تبصره

اند، و  روز، فهرست اشخاصی كه در مهلت مقرر، انصراف خود را از خرید اعالن نمودههمان  43ساعت 

های تعیین شده دارند را شامل اطالعات حساب  اشخاصی كه ادعای واریز مبالغی را به اشتباه به حساب

دان بانكی آنها و مبالغ قابل پرداخت به هر یک، تهیه كرده و به همراه مدارک واریز وجه، به بازارگر

 شود. نویس بایگانی می تسلیم نموده و رسید دریافت دارد. یک نسخه از این فهرست نزد متعهد پذیره

گذاری  نویس باید در هر روزكاری، فهرست اشخاصی كه درخواست خرید یا فروش واحدهای سرمایه متعهد پذیره: 7ماده 

های واریز وجه، حداكثر تا  های آنها و فیش سخه از درخواستاند، تنظیم كرده و به همراه یک ن خود را در آن روز ارائه داده
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ای  همان روز كاری، به بازارگردان تسلیم نموده و رسید دریافت دارد. یک نسخه از این فهرست به همراه نسخه 43ساعت 

 شود.  نویس بایگانی می های خرید و فروش نزد متعهد پذیره از درخواست

، در مورد اشخاصی كه 3نویس موضوع ماده  مدارک ارائه شده توسط متعهد پذیره در صورت صحت اطالعات و: 8ماده 

اند، بازارگردان موظف است ظرف چهار روز كاری، وجوه مربوط  گذاری خود را ارائه داده درخواست فروش واحدهای سرمایه

رک واریز وجه و فهرست گذاری را به حساب بانكی اشخاص مذكور واریز كرده و مدا به خرید این واحدهای سرمایه

گذاری و صدور گواهی  های سرمایه نویس تسلیم نماید. در این صورت مراحل ابطال گواهی اشخاص را به متعهد پذیره

 گیرد. ی معمول صورت می جدید به نام بازارگردان، مطابق رویه

، در مورد اشخاصی كه 3ده نویس موضوع ما در صورت صحت اطالعات و مدارک ارائه شده توسط متعهد پذیره: 9ماده 

اند، بازارگردان موظف است، ظرف یک روز كاری تقاضای انتقال  گذاری را ارائه داده درخواست خرید واحدهای سرمایه

نویس ارائه دهد. در این صورت متعهد  گذاری را از نام خود به نام متقاضیان خرید به متعهد پذیره واحدهای سرمایه

گذاری بازارگردان را به تعداد منتقل شده، باطل كرده و به نام متقاضیان خرید صادر و  یهنویس واحدهای سرما پذیره

 كند. این عملیات باید ظرف سه روز كاری انجام شود.  ی تحویل می آماده

گذاری كه تقاضای خرید آنها ارائه شده است از تعداد  كه تعداد واحدهای سرمایه در صورتی: 1تبصره

اری كه در مالكیت بازارگردان است بیشتر باشد، اولویت با كسانی خواهد بود كه گذ واحدهای سرمایه

اشخاص ظرف یک روز كاری باید از طریق واریز  ی  تقاضای خود را زودتر ارائه داده باشند و وجوه بقیه

گذاری به  به حساب بانكی آنها مسترد شود، مگر اینكه به رضایت آنها و برای خرید واحدهای سرمایه

 ی خرید روزهای بعد، نگهداری شود. مظنه

گذاری كه درخواست خرید یا فروش آنها به بازارگردان  كه تعداد واحدهای سرمایه در صورتی: 2تبصره

ی تعهد شده توسط بازارگردان باشد، اولویت با كسانی  ارائه شده است، بیشتر از حداقل معامالت روزانه
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تواند نسبت به خرید یا فروش  ائه داده باشند و بازارگردان میخواهد بود كه تقاضای خود را زودتر ار

گذاری مازاد اقدام نكند. در این صورت وجوه مازاد باید ظرف یک روز كاری به حساب  واحدهای سرمایه

گذاری به  بانكی واریزكنندگان پرداخت شود، مگر اینكه به رضایت خود آنها برای خرید واحدهای سرمایه

 زهای بعد نگهداری شود.ی خرید رو مظنه

این ماده، تقاضای خرید یا فروش سایر اركان صندوق  2ی  در تعیین اولویت موضوع تبصره :3تبصره

گیرد و بازارگردان الزامی به اجرای این  حتی اگر زودتر از سایرین ارائه شده باشد، در اولویت قرار نمی

صندوق، جزو معامالت بازارگردانی محسوب نشده و از ی بازارگردان با سایر اركان  تقاضا ندارد. معامله

 كاهد.  ی وی نمی تعهد روزانه

، عمل 9ی  ماده 2و  4های  فهرست اشخاصی كه تقاضای خرید یا فروش آنها بنابه دالیل مذكور در تبصره: 11ماده 

ک روز كاری بعد توسط نشده است، شامل مبالغ واریزی یا برگردانده شده به حساب بانكی این اشخاص، باید ظرف ی

ی آن شخص به  نویس تسلیم شود تا اطالعات مربوط به هر شخص هنگام مراجعه بازارگردان تهیه و به متعهد پذیره

 نویس، در اختیار وی قرار گیرد. متعهد پذیره

ا مطابق گذاری ر های فروش واحدهای سرمایه های صدور و اعالمیه نویس موظف است، اعالمیه متعهد پذیره: 11ماده 

 گذاری قرار دهد. ی انتهای این دستورالعمل، تهیه كرده و در اختیار متقاضیان خرید یا فروش واحدهای سرمایه نمونه

به تصویب  29/4/33ماده و هفت تبصره و شش فرم پیوست، در تاریخ  42این دستورالعمل در یک مقدمه، : 12ماده 

االجراست. درصورت تغییر این دستورالعمل كه با  و از تاریخ تصویب الزم هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید،

اند از تاریخ  های زمین و ساختمان موظف پذیر است، صندوق ی سازمان بورس و اوراق بهادار امكان مدیره تصویب هیأت

 عمل نمایند. ی سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس دستورالعمل اصالح شده، تعیین شده توسط هیأت مدیره
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 دستورالعمل

 های زمین و ساختمان  تدوین روش و تهیه اسناد مزایده در صندوق 

 مدیره سازمان بورس هیئت 29/4/33مصوب 

 

 

 باشند: های به كار رفته در این دستورالعمل دارای معانی زیر می اصطالحات و واژه :1ماده

ضوابط تأسیس صندوق زمین و ساختمان مصوب شورای عالی منظور صندوق زمین و ساختمان موضوع صندوق:  -1 

 باشد. بورس و اوراق بهادار می

 4831قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال  5منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده سازمان:  -2 

 باشد. می

ها است كه در آن فروشنده یا نماینده وی مشخصات موضوع مزایده را، به عموم  روشی برای فروش دارایی مزایده: -3 

گیرد. قبل از اتمام مهلت مذكور،  اعالن كرده و فرصتی را برای دریافت پیشنهاد قیمت خرید از خریداران در نظر می

یشنهاد قیمت، دارایی موردنظر به برنده مزایده فروخته شوند. پس از خاتمه مهلت ارائه پ های پیشنهادی افشاء نمی قیمت

شود. در این روش به منظور عدم استنكاف برنده مزایده از خرید موضوع مزایده، از شركت كنندگان سپرده شركت در  می

 شود. همچنین برای موضوع مزایده، باید قیمت پایه در نظر گرفته شود. مزایده دریافت می
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ور شخصی است كه شرایط اعالمی در مزایده را برای ارائه پیشنهاد قیمت احراز نموده و در منظ شركت كننده: -4 

مهلت مقرر براساس روش تعیین شده، درخواست و قیمت پیشنهادی خود را برای خرید دارایی مورد مزایده ارائه داده یا 

 اعالم نموده است.

زایده، برای آن دارایی اعالن شده و درخواست خرید قیمتی است كه به همراه مشخصات موضوع م قیمت پایه: -5 

 شركت كنندگان به قیمتی كمتر از آن، رد خواهد شد.

 آن دارایی است كه قصد فروش آن به روش مزایده وجود دارد. موضوع مزایده: -6 

شخصی است كه مسئولیت اجرای مزایده را برای فروش موضوع مزایده بعهده دارد. در مورد صندوق،  گزار: مزایده -7 

 گزار یكی از اركان صندوق است كه در اساسنامه معین شده است. مزایده

شود و متعهد است،  ای است كه در فرایند برگزاری مزایده، به این عنوان اعالم می شركت كننده برنده مزایده: -8 

كنندگانی كه  وضوع مزایده را ظرف مهلت معین به قیمت پیشنهادی خود بخرد. برندگان مزایده به ترتیب از شركتم

 شوند. اند، انتخاب و اعالم می بیشترین قیمت را برای خرید موضوع مزایده پیشنهاد داده

ی  صات آن در امیدنامهی ساختمانی است كه صندوق برای ساخت آن تشكیل شده و مشخ منظور پروژهپروژه:  -9 

 صندوق درج شده است.

باشد ولی در قیمت آن مؤثر است.  منظور كلیه مواردی است كه جزو موضوع مزایده نمی متعلقات موضوع مزایده: -11 

ها و انشعابات، جزو متعلقات ساختمان  پله در مورد ساختمان، مشاعات ساختمان نظیر آسانسورها، فضای سبز، محوطه، راه

 شوند. میتلقی 

است برای پیش فروش یا فروش واحدهای ساختمانی خود، روش مزایده را به  صندوق زمین و ساختمان، موظف :2ماده

كار گیرد. اسناد مزایده، مراحل و زمانبندی اجرای مزایده، بودجه تبلیغات، چگونگی تبلیغ، قیمت پایه و نمونه قراردادهایی 
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بینی شده در  اید با رعایت این دستورالعمل تهیه شده و قبل از طی مراحل پیششود، ب كه با برنده مزایده منعقد می

 برسند. سازمانها، به تأیید  اساسنامه این صندوق

گیرد، باید حاوی اطالعات الزم برای  اسناد مزایده كه توسط مدیر صندوق تهیه شده و در اختیار متقاضیان قرار می :3ماده

 خریداران یا خریداران واحدهای ساختمانی پروژه صندوق به شرح زیر باشد: گیری پیش تصمیم

 مشخصات كامل فروشنده موضوع مزایده -4 

 گزار،  مشخصات كامل مزایده -2 

 مشخصات كامل موضوع مزایده و متعلقات آن در تاریخ انتشار اسناد مزایده -8 

 های اجرای مربوطه تاریخ تحویل موضوع مزایده و ضمانت -1 

 مشخصات موضوع مزایده و متعلقات آن هنگام تحویل -5 

 چگونگی اعالم آمادگی فروشنده به خریدار برای تحویل موضوع مزایده -6 

های مربوط به آن به عهده چه كسی خواهد بود و اینكه خریدار  ند رسمی به نام خریدار و اینكه هزینهتاریخ انتقال س -3 

های اجرای  هایی دارند و ضمانت و فروشنده یا اشخاص ثالث هر كدام برای انجام این انتقال چه وظایف و مسئولیت

 مربوطه

 ، 1زایده منعقد خواهد شد با رعایت مادهنمونه قراردادی كه با برنده مزایده برای فروش موضوع م -3 

 قیمت پایه تعیین شده برای موضوع مزایده -9 

مبلغ سپرده شركت در مزایده، چگونگی پرداخت آن و نحوه عمل با این سپرده در صورتی كه برنده برای انعقاد  -41 

 هدقرارداد خرید موضوع مزایده به موقع مراجعه نكند یا اقدامات الزم را انجام ند

 مهلت پرداخت سپرده شركت در مزایده و ارائه پیشنهادهای قیمت -44 

 ( تنظیم شود و چگونگی تنظیم آن5فرم پیشنهاد قیمت كه باید با رعایت ماده ) -42 
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 مداركی كه شركت كننده باید تسلیم نماید و چگونگی تنظیم و تسلیم آنها و فرم رسید این مدارک -48 

 (6چگونگی تسلیم پیشنهادهای قیمت به مزایده گزار با رعایت ماده ) -41 

كننده در صورتی كه چند موضوع برای مزایده تعیین  های مزایده توسط شركت چگونگی تعیین اولویت بین موضوع -45 

 شده باشد

ت و چگونگی عمل با سپرده های حاوی پیشنهادهای قیم نحوه و مهلت انصراف از مزایده قبل از بازگشایی پاكت -46 

 پرداختی، مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد و اسناد و مدارک تحویلی

 های حاوی پیشنهادهای قیمت زمان و چگونگی گشایش پاكت -43 

 بندی آنها چگونگی تعیین برندگان مزایده و اولویت -43 

مراجعه نماید، چگونگی تعیین تاریخ، ساعت و محل مدت زمانی كه برنده مزایده مهلت دارد تا برای انعقاد قرارداد  -49 

مراجعه و اقداماتی كه برنده مزایده باید قبل از انعقاد قرارداد انجام دهد از قبیل مداركی كه باید تهیه كند و مبالغی كه باید 

 بپردازد

 اند كنندگانی كه به عنوان برنده مزایده اعالن نشده نحوه آزادسازی سپرده شركت -21 

تر، كلیه اقدامات را برای خرید موضوع   نحوه آزادسازی سپرده برندگان در صورتی كه برنده دارای اولویت پایین -24 

 مزایده انجام دهد.

 مبلغی كه متقاضی دریافت اسناد مناقصه باید بابت خرید این اسناد بپردازد و نحوه پرداخت این مبلغ -22 

 موضوع مزایدهمهلت و چگونگی بازدید متقاضیان از  -28 

نحوه و زمانبندی پرداخت قیمت پیشنهادی، میزان نقد و اقساط آن، نرخ سود برای تقسیط مبلغ اقساطی و زمانبندی  -21 

 پرداخت اقساط

 مبالغی كه برنده مزایده عالوه بر قیمت پیشنهادی باید بپردازد و زمان و نحوه پرداخت این مبالغ -25 
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 یده از خریدار به دیگری قبل از تحویل یا تنظیم سند رسمیچگونگی انتقال موضوع مزا -26 

نحوه عمل در صورتی كه اوصاف موضوع مزایده در هنگام تحویل با اوصاف اعالن شده در اسناد مزایده مغایر  -23 

 باشد، 

 ، ضروری باشد.سازمانسایر اطالعاتی كه ارائه آنها به تشخیص  -23 

 های ارائه مدارک و پیشنهاد قیمت. پاكت -29 

شود باید منطبق بر مفاد مندرج در اسناد  مفاد قرارداد نمونه كه با برندگان برای فروش موضوع مزایده منعقد می :4ماده

ی ای برای درج مشخصات و نشانی و شماره تلفن خریدار و فروشنده، حداقل حاو بینی ماده مزایده بوده و عالوه بر پیش

 ( باشد.8از ماده ) 23تا  21و  3تا  8بندهای 

 فرم پیشنهاد قیمت باید حداقل حاوی موارد زیر باشد: :5ماده

 محلی برای درج تاریخ تنظیم -4 

 محلی برای درج مشخصات، نشانی و شماره تلفن شركت كننده -2 

 محلی برای درج یا انتخاب موضوع مزایده -8 

 محلی برای درج پیشنهاد قیمت -1 

های از قبل طراحی شده به صورت الک و مهر شده، و در قبال رسید  های پیشنهاد قیمت باید در پاكت فرم :6ماده -5 

ای  گونه ها باید به گزار تسلیم گردد. رویه دریافت و نگهداری این پاكت كه حاوی تاریخ و ساعت تحویل است به مزایده

ها، اطمینان حاصل  های پیشنهادی قبل از تاریخ و ساعت تعیین شده برای گشایش پاكت م افشای قیمتباشد كه از عد

 شود.

قیمت پایه براساس ارزیابی كارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط و تایید هیأت مدیره صندوق و تصویب  :7ماده

اجرای این ماده به معرفی مدیر صندوق یا شود. كارشناس رسمی یا كارشناسان رسمی برای  مجمع عمومی تعیین می
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شوند. پس از  شوند. پیشنهادهای قیمت به كمتر از قیمت پایه پذیرفته نمی دیگر اركان و تصویب هیأت مدیره، انتخاب می

تواند قیمت پایه را به میزان  اجرای هر بار مزایده، در صورتی كه موضوع مزایده به فروش نرود، هیأت مدیره صندوق می

 زم تعدیل كند.ال

به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از  29/4/33ماده در تاریخ  3این دستورالعمل در  :8ماده

 االجرا است. تاریخ تصویب الزم
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 گذاری ی خالص ارزش واحدهای سرمایه ی محاسبه نحوه 

 صندوق زمین و ساختمان 

 مدیره سازمان بورس هیئت 29/4/33مصوب 

 

 

های زمین و  گذاری صندوق ی خالص ارزش واحدهای سرمایه این دستورالعمل به منظور تعیین چگونگی محاسبهمقدمه: 

 ساختمان تنظیم و به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
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 شوند: شرح زیر تعریف می های به كار رفته در این دستورالعمل، به اصطالحات و واژه: 1ماده 

 منظور صندوق زمین و ساختمان است.  صندوق:

 باشد.  ی ساختمانی است كه موضوع فعالیت صندوق اجرای آن می پروژه پروژه:

های مشاع  منظور فضاهای اختصاصی در ساختمان پروژه است كه حاصل تفریق قسمت بنای مفید ساختمان پروژه:

 باشد. ساختمان پروژه از بنای كل ساختمان پروژه می

فروش تمام یا  های صندوق بدون در نظر گرفتن مبالغ دریافتی بابت پیش منظور بدهی های صندوق: خالص بدهی

 ت. خریداران اس قسمتی از ساختمان پروژه به پیش

ها، زمین  پرداخت های صندوق شامل وجوه نقد، مطالبات صندوق، پیش منظور ارزش دارایی های صندوق: خالص دارایی

های صندوق پس از كسر   و ساختمان پروژه، مصالح پروژه، مصالح و تجهیزات در راه، اوراق بهادار صندوق و سایر دارایی

 شود. ندوق مطابق این دستورالعمل تعیین میهای ص های صندوق است. ارزش انواع دارایی بدهی

 

در مورد یک كاال یا خدمت در یک زمان معین، منظور مبلغی است كه در بازار باید برای خرید آن  ارزش جایگزینی:

 كاال یا خدمت در آن زمان، پرداخت شود. 

 شود: اسبه میگذاری صندوق در یک تاریخ معین به شرح زیر مح خالص ارزش هر واحد سرمایه: 2ماده 

فروش شده از ساختمان  فروش ساختمان پروژه، حاصل تقسیم مساحت بنای پیش درصد پیش :1تبصره

 پروژه بر كل مساحت بنای مفید ساختمان پروژه خواهد بود. 

های انجام شده برای پروژه،  ارزش پروژه شامل ارزش زمین محل احداث پروژه، ارزش هزینه: 2تبصره

باشد. دیگر  كار یا در راه پروژه می و ارزش مصالح ساختمانی و تأسیسات و تجهیزات به كار رفته یا پای

عنوان سایر ها و اوراق بهادار صندوق به  پرداخت های صندوق اعم از وجوه نقد، مطالبات، پیش دارایی
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به دو روش محاسبه  1و  8شوند. ارزش پروژه، براساس مواد  های صندوق در نظر گرفته می دارایی

 شود.  تعیین می 6های صندوق براساس ماده  سایر دارایی  گردد و ارزش می

بسته به اینكه در تعیین ارزش پروژه در فرمول فوق، از كدام یک از دو روش مذكور در مواد  :3تبصره

گذاری  اعم از بهای تمام شده، یا ارزش روز پروژه استفاده شود، دو ارزش برای هر واحد سرمایه 1و  8

 شوند. گذاری نامیده می هر واحد سرمایه "روز ارزش"، یا "شده تمام بهای"آید كه به ترتیب  به دست می

، 2ی  ین، ارزش پروژه در فرمول مادهگذاری در هر زمان مع ی واحدهای سرمایه شده ی بهای تمام در محاسبه: 3ماده 

 شود. ی پروژه در آن تاریخ، تعیین می شده تمام براساس بهای

گذاری در هر زمان معین، ارزش پروژه از جمع اقالم زیر براساس نظر  روز واحدهای سرمایه ی ارزش در محاسبه: 4ماده 

های صندوق منعكس  اصول حسابداری در حسابآید، مشروط به اینكه براساس  كارشناس رسمی دادگستری به دست می

 شده باشند:

 ارزش جایگزینی زمین محل اجرای پروژه پس از اصالحات -4 

 های تهیه شده برای پروژه ها و نقشه ارزش جایگزینی طرح -2 

 ی ساختمانی اخذ شده برای پروژه با احتساب شرایط آن ارزش جایگزینی پروانه -8 

 كار یا در راه مصرف شده در پروژه یا پایارزش جایگزینی مصالح  -1 

 كار یا در راه ی ارزش جایگزینی تأسیسات و تجهیزات نصب شده در پروژه یا پا -5 

 كار تا محل اجرای پروژه ارزش جایگزینی خدمات حمل تأسیسات و تجهیزات نصب شده در پروژه یا پای -6 

 ارزش جایگزینی تجهیز كارگاه -3 

ها و  ی دستگاه ارزش جایگزینی كارهای انجام شده در اجرای پروژه، اعم از دستمزد كارهای انجام شده و اجاره -3 

 آالت مورد استفاده در كارهای انجام شده ماشین
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 ارزش جایگزینی مدیریت پروژه و نظارت بر اجرای آن -9 

 الیات و عوارض شهرداریهای عمومی و دولتی اعم از بیمه، م ارزش جایگزینی هزینه -41 

 المتیازهای خریداری شده برای پروژه ا ارزش جایگزینی انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و سایر حق -44 

 های ایجاد شده ارزش جایگزینی مرغوبیت -42 

 ارزش جایگزینی سایر اقالم.  -48 

نفر كارشناس رسمی  صندوق باید برای ارزیابی هریک از اقالم موضوع این ماده، از سه :1تبصره

شود  ی مربوطه استفاده نماید. ارزش جایگزینی پروژه كه به شرح این ماده تعیین می دادگستری در رشته

كننده و مبلغ ارزیابی شده توسط هریک و متوسط  به تفكیک هر قلم و اسامی كارشناس رسمی ارزیابی

 گذاران صندوق افشا گردد. ایهی صندوق برای عموم از جمله سرم این ارقام، باید طبق اساسنامه

ی آنها برای صندوق، باید توسط آن  شده فهرست اقالم موضوع این ماده به همراه بهای تمام :2تبصره

داری حسابها را دارد، تهیه و تائید شده و قبل از ارزیابی،  ركن صندوق كه در اساسنامه وظیفه ثبت و نگه

 ارزیابی را به عهده گرفته است، قرار گیرد.در اختیار كارشناس رسمی دادگستری كه وظیفه 

ی  انتخاب كارشناسان رسمی دادگستری برای اجرای این دستورالعمل، وفق مقررات اساسنامه :3تبصره

 صندوق خواهد بود. 

 كارشناس رسمی دادگستری برای تعیین ارزش جایگزینی زمین پروژه، باید موارد زیر را لحاظ كند:: 5ماده 

 زمین پروژه های دسترسی -4 

 شكل هندسی زمین پروژه -2 

 های زمین پروژه شرایط همجواری -8 

 های مجاورت زمین كاربری -1 
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 سطح آب زیرزمینی زمین پروژه و مكانیک خاک آن كه در ساخت ساختمان مؤثر است -5 

 ی مالكیت زمین سند مالكیت زمین پروژه اعم از مشاع یا مفروز بودن و سابقه -6 

 وضعیت فعلی زمین پروژه اعم از وجود یا عدم وجود بنای كلنگی برروی آن -3 

 متوسط قیمت زمین در منطقه. -3 

ها به شرح زیر محاسبه  ، ارزش سایر دارایی2ی  گذاری مطابق ماده خالص هر واحد سرمایه ارزش  ی در محاسبه: 6ماده 

 شوند: می

 وجوه نقد: معادل مبلغ ریالی وجوه نقد متعلق به صندوق -4 

 مطالبات: معادل مبلغ تنزیل شده مطالبات صندوق براساس زمان تخمینی برای وصول -2 

پرداخت براساس زمان تخمینی برای دریافت كاال یا خدمات موضوع  ها: معادل مبلغ تنزیل شده پیش پرداخت پیش -8 

 پرداخت پیش

 هادار صندوق: معادل قیمت منصفانه اوراق بهادار در بازاراوراق ب -1 

 ها: معادل قیمت منصفانه آنها. سایر دارایی -5 

ها، باید نرخ تنزیل مناسبی استفاده شود كه در  پرداخت برای تنزیل هر یک از مطالبات یا پیش تبصره:

 شود.  هر زمان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین و اعالم می

ی سازمان  به تصویب هیأت مدیره 29/4/33این دستورالعمل در یک مقدمه، هفت ماده و هفت تبصره در تاریخ : 7اده م

 االجرا است. بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب الزم
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78 

 راهنمای

 های ساختمانی سنجی پروژه تهیه گزارش امكان 

 مدیره سازمان بورس هیئت 29/4/33مصوب 

 

 

 مقدمه -1 

كند، ناشی از  سنجی تأثیر زیادی در سرنوشت پروژه دارد. بسیاری از مشكالتی كه در اجرای پروژه بروز می مطالعه امكان

سنجی پروژه، از ریسک تأخیر در اجرای پروژه و فراتر رفتن  ناكافی بودن مطالعات اولیه است. دقت در مطالعات امكان

گیری را در  سنجی باید كلیه اطالعات الزم برای تصمیم كاهد. گزارش امكان ی شده، میبین ها نسبت به مبالغ پیش  هزینه

سنجی پروژه شامل  سنجی است. گزارش امكان گذاران قرار دهد. این متن راهنمایی برای تهیه گزارش امكان اختیار سرمایه

 پنج بخش است كه عبارتند از: 

 اطالعات كلی پروژه -4 

 توجیه اقتصادی پروژه -2 

 توجیه فنی پروژه -8 

 توجیه مالی پروژه -1 

 تحلیل ریسک پروژه. -5 

 است. ها ارائه شود، توضیح داده شده در ادامه این متن، اطالعاتی كه باید در هر یک از این بخش
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 اطالعات كلی پروژه-2

ن و سند مالكیت آن، وضعیت بافت اجتماعی و در این بخش اطالعاتی راجع به زمین اجرای پروژه شامل مشخصات زمی

شود. عالوه بر این اطالعات  های جغرافیایی و طبیعی زمین و مناطق اطراف آن ارائه می های مجاور، و ویژگی كاربرِی

های پروژه و مشخصات فنی پروژه در این بخش درج  مربوط به پروژه ساختمانی شامل مشخصات پروانه ساختمانی، نقشه

 شود. می

 اطالعات زمین پروژه -1-2

 گردد: در این بخش اطالعات زیر در خصوص زمین محل اجرای پروژه درج می

: شامل نشانی زمین، حدود جغرافیایی زمین، شماره پالک ثبتی، مساحت زمین پس مشخصات زمین پروژه -1-1-2

زمین. در ضمن باید تصاویری از های  از اصالحات، شكل هندسی زمین، مشخصات بنای موجود بر روی زمین، و دسترسی

ای كه موقعیت  چهارطرف زمین، فیلم دیجیتالی از زمین كه ابعاد آن را مشخص نماید و تصاویر هوایی از زمین به گونه

گذاری  سنجی پروژه ارائه شود. تصاویر باید شماره جغرافیایی زمین را در شهر و منطقه نشان دهد، در پیوست گزارش امكان

ات كافی راجع به موضوع تصویر، زیر هر تصویر درج شود. همچنین زیرنویس فیلم باید موضوع تصاویر شده و توضیح

 فیلم را به حد كافی توضیح دهد.

شامل تعداد اسناد مالكیت زمین و در مورد هر سند مالكیت زمین، وضعیت  مشخصات سند مالكیت زمین: -2-1-2

 براساس سند مالكیت، و سابقه مالكیت زمین. مشاع یا مفروز بودن، مشخصات مالک یا مالكان

های زیرزمینی،  های طبیعی زمین نظیر شیب زمین، سطح آب شامل كلیه ویژگی های طبیعی زمین: ویژگی -3-1-2

 خیزی كه در ساخت ساختمان، مخصوصاً طبقات زیرزمین و قیمت زمین مؤثر است. ها، و زلزله مكانیک خاک، گسل
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ها و بافت اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و ساخت  شامل وضعیت كاربری بافت مجاور زمین: ها و نوع كاربری -4-1-2

گذاران  گیری سرمایه های در دست اجرا در مناطق اطراف زمین كه در قیمت زمین و تصمیم و سازهای انجام گرفته و طرح

 مؤثر است.

گذاران  سرمایه  سایر اطالعاتی كه بر قیمت زمین پروژه و تصمیم سایر اطالعات مرتبط با زمین پروژه: -5-1-2

 شود. مؤثر است، در این قسمت گزارش می

 مشخصات پروژه ساختمانی: -2-2

 شود. های آتی درج می در این بخش، مشخصات پروژه ساختمانی موردنظر به شرح سرفصل

 نوع كاربری پروژه: -1-2-2

شامل مساحت هركاربری، سطح اشغال، تعداد واحدها، تعداد طبقات، ضریب مشخصات پروانه ساختمان:  -2-2-2

 تراكم، زیربنای كل )ناخالص(، زیربنای مفید )خالص(

 های پروژه: نقشه -3-2-2

ای،  كاری و نما، مشخصات سازه شامل اطالعات معماری، مشخصات دیوارها، نازکمشخصات فنی پروژه:  -4-2-2

 أسیسات برقی كه قرار است در پروژه نصب شوند.مشخصات تأسیسات مكانیكی و ت

توضیح اینكه در اجرای پروژه باید چه ضوابط خاصی رعایت گردد و چه  ضوابط خاص مربوط به پروژه: -5-2-2

 مجوزهایی اخذ شود.

 

 توجیه اقتصادی-3

 شود.  به شرح زیر تقسیم میبینی بازار ساختمان پروژه  های پروژه، و پیش ه بینی بازار نهاد این بخش به دو قسمت پیش

 های پروژه: بینی بازار نهاده پیش -1-3
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رود  های پروژه، كلیه مصالح ساختمانی، تجهیزات، تأسیسات و خدماتی است كه در اجرای پروژه به كار می منظور از نهاده

رای پروژه بررسی و در های مورد نیاز برای اج گردد. در این قسمت هدف آن است كه وضعیت بازار نهاده یا دریافت می

ها، قیمت آنها در زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه برآورد گردد. برای این  نهایت با بررسی عرضه و تقاضای این نهاده

 پذیرد: های عمده مورد نیاز پروژه صورت می های زیر در مورد هر یک از نهاده منظور بررسی

 وند آن و ارزیابی تأثیرات آن بر عرضه و تقاضای نهاده موردنظر.بینی ر المللی و پیش بررسی روابط بین -1-1-3

المللی مؤثر بر عرضه و تقاضای نهاده مورد  های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بین بررسی اثر مؤلفه -2-1-3

 نظر.

 موردنظر.  های كالن اقتصادی دولت بر عرضه و تقاضای نهاده بررسی اثر سیاست -3-1-3

 برسی روند متغیرهای كالن اقتصادی و اثر آن بر عرضه و تقاضای نهاده موردنظر. -4-1-3

 های جمعیتی و تأثیر آن بر عرضه و تقاضای نهاده موردنظر. بررسی الگوهای شاخص -5-1-3

 های تكنولوژی بر قیمت تمام شده تولید و عرضه و تقاضای نهاده مورد نظر. بررسی تأثیر پیشرفت -6-1-3

كنندگان نهاده موردنظر، و وضعیت بازار عرضه آن از قبیل انحصاری، شبه انحصاری یا  ررسی وضعیت عرضهب -7-1-3

 بینی توان عرضه و وضعیت رقابتی بازار در طول اجرای پروژه. رقابتی بودن و پیش

صاری یا رقابتی بررسی تقاضا كنندگان نهاده موردنظر و وضعیت بازار تقاضای آن از قبیل انحصاری، شبه انح -8-1-3

 بینی میزان تقاضا و وضعیت رقابتی بازار در طول اجرای پروژه. بودن و پیش

 بینی قیمت نهاده موردنظر در زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه. های فوق و پیش بندی بررسی جمع -9-1-3

 بینی بازار ساختمان پروژه: پیش -2-3
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های كالن و خرد،  ساختمان پروژه شناسایی شده و باتوجه به بررسی هدف از این قسمت آن است كه خریداران بالقوه

بینی گردد. برای  میزان تقاضا برای خرید ساختمان پروژه و قیمت فروش واحدهای مختلف آن در زمان اتمام پروژه پیش

 پذیرد. های زیر صورت می این منظور بررسی

ادی، و تركیب درآمد ساكنان و شاغالن در منطقه بررسی وضعیت اجتماعی، بافت جمعیتی، وضعیت اقتص -1-2-3

 اجرای پروژه و اثرات آن بر عرضه و تقاضای ساختمان مشابه ساختمان پروژه در منطقه مذكور.

 توضیح موارد استفاده ساختمان پروژه و توصیف خصوصیات خریداران بالقوه آن. -2-2-3

 بالقوه در زمان اتمام پروژه. بینی توان خرید و سالیق خریداران برآورد و پیش -3-2-3

ریزی شده در منطقه اجرای پروژه و اثرات آن بر عرضه و  های زیربنایی در حال اجرا یا برنامه بررسی طرح -4-2-3

 تقاضای ساختمان مشابه ساختمان پروژه در منطقه مذكور.

اسازی و سایر نهادهای های فرهنگی شهرداری و سازمان زیب های ترافیكی شهر، سیاست بررسی سیاست -5-2-3

 مرتبط و تحلیل اثرات آن بر عرضه و تقاضای ساختمان مشابه ساختمان پروژه.

شود و  ای كه پروژه در آن اجرا می ای به خصوص در منطقه بررسی الگوهای مهاجرت و توسعه منطقه -6-2-3

 بینی اثرات آن بر تقاضای ساختمان پروژه. پیش

 بینی اثرات آن بر عرضه و تقاضای ساختمان پروژه. جمعیتی و پیش های بررسی الگوهای شاخص -7-2-3

بینی اثرات آن بر عرضه و تقاضای ساختمان از  های حمایتی دولت از بخش ساختمانی و پیش بررسی سیاست -8-2-3

 نوع ساختمان پروژه.

 های اقتصادی دولت كه بر اقتصاد ساختمان مؤثر است. بررسی سیاست -9-2-3

 المللی مؤثر بر عرضه و تقاضای ساختمان پروژه. سی روابط بینبرر -11-2-3



 

446 
 

های از نوع ساختمان پروژه  بررسی روند گذشته متغیرهای كالن اقتصادی مؤثر بر عرضه و تقاضای ساختمان -11-2-3

 ژه.بینی روند آتی این متغیرها و تحلیل اثرات آن بر عرضه و تقاضای ساختمان پروژه در موقع اتمام پرو و پیش

 بینی روند آتی آن. های از نوع ساختمان پروژه و پیش های فرهنگی مؤثر بر تقاضای ساختمان بررسی مؤلف -12-2-3

 بینی اثرات آن بر تولید و بهای تمام شده ساختمان. های تكنولوژی در تولید ساختمان و پیش بررسی پیشرفت -13-2-3

های مشابه ساختمان پروژه از نظر اینكه این بازار انحصاری،  انبررسی وضعیت بازار عرضه و تقاضای ساختم -14-2-3

 بینی وضعیت آن در زمان اتمام پروژه. شبه انحصاری، یا رقابتی است و پیش

 بینی قیمت فروش ساختمان پروژه در پایان اجرای آن. های فوق و پیش بندی بررسی جمع -15-2-3

 توجیه فنی-4

شود. سپس مراحل اجرای  در اجرای پروژه تشریح شده و امكان اجرای آن توجیه می در این بخش تكنولوژی مورد استفاده

 شود: گردد. این بخش به چهار قسمت به شرح زیر تقسیم می بینی می های اجرای هر مرحله، پیش پروژه و هزینه

 تكنولوژی ساخت: -1-4

 شود: های زیر، تشریح می سرفصلدر این قسمت تكنولوژی انتخاب شده برای اجرای ساختمان پروژه در قالب 

 تشریح تكنولوژی منتخب برای اجرای پروژه. -1-1-4

 تشریح مشخصات مصالح مورد نیاز برای اجرای پروژه با توجه به تكنولوژی منتخب. -2-1-4

 آالت و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه با توجه به تكنولوژی ساخت. تشریح ماشین -3-1-4

 های نیروی انسانی مورد نیاز برای بكارگیری تكنولوژی منتخب در اجرای پروژه. یژگیتشریح و -4-1-4

آوری و مصالح ویژه، نیازمند تأیید مركز تحقیقات ساختمان و مسكن باشد، الزم  كه بكارگیری فن در ضمن در صورتی

 سنجی ضمیمه گردد.  است تأییدیه مذكور اخذ شده و به گزارش امكان

 گیری تكنولوژی ساخت:امكان بكار -2-4
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 شود. این توجیه شامل موارد زیر است: در این قسمت امكان اجرای ساختمان پروژه براساس تكنولوژی منتخب، توجیه می

چگونگی تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز كه توانایی اجرای ساختمان پروژه را با به كارگیری  -1-2-4

 تكنولوژی ساخت منتخب، داشته باشد.

 چگونگی تأمین مصالح مورد نیاز برای اجرای ساختمان پروژه با توجه به تكنولوژی منتخب. -2-2-4

 آالت مورد نیاز برای اجرای ساختمان پروژه با توجه به تكنولوژی منتخب.  چگونگی تأمین تجهیزات و ماشین -3-2-4

 مراحل اجراز پروژه: -3-4

سازی شده و خروجی آن در این قسمت درج  ول و معتبر كنترل پروژه، پیادهافزار قابل قب مراحل اجرای پروژه در یک نرم

الرعایه  گردد. در تعیین مراحل پروژه موارد زیر الزم سنجی پروژه ضمیمه می شود. فایل مربوطه نیز به گزارش امكان می

 است:

بیش از یک درصد به پیشرفت كه اجرای هر مرحله نباید  تفصیل مراحل باید به اندازه كافی باشد به طوری -1-3-4

 فیزیكی پروژه اضافه كند.

كه حداقل سه سطح وجود داشته و  بندی شده باشند، به طوری بندی و سطح مراحل به صورت منطقی دسته -2-3-4

 مرحله كلی تشكیل شده باشد. 21و حداكثر  5باالترین سطح، از حداقل 

مرحله و مسئول اجرای آن )از بین اركان صندوق( مشخص  تاریخ شروع و خاتمه هرمرحله، زمان اجرای هر -3-3-4

 باشد.

كند، به طور دقیق محاسبه  درصدی كه اجرای هر مرحله از اجرای پروژه به درصد پیشرفت كار پروژه اضافه می -4-3-4

 و ارائه شده باشد.

 .اند، مشخص شده باشند سنجی، انجام شده گزارش امكان مراحلی كه تا تاریخ تهیه -5-3-4

 نیازهای اجرای هر مرحله معین باشند.  پیش -6-3-4
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بینی شده برای اجرای پروژه در این قسمت، مورد توافق اركان صندوق بوده و مدیر  الزم به توضیح است كه مراحل پیش

 ساخت متعهد است كه پروژه را براساس این برنامه اجرا نماید.

 های اجرای پروژه: هزینه -4-4

ها با توجه به مطالعات اقتصادی  گردد. این هزینه در این قسمت، برآوردی از هزینه اجرای هریک از مراحل پروژه ارایه می

ها مورد توافق اركان صندوق بوده و مدیر ساخت متعهد است كه  شوند. این هزینه بینی می گرفته در بخش قبل پیش  انجام

 شوند:  های اجرای هر مرحله به تفكیک زیر برآورد می قسمت، اجرا نماید. هزینهبینی شده در این  پروژه را به مبلغ پیش

های تحقق یافته، و مبالغ  های تحقق یافته، مبالغ پرداخت شده بابت هزینه هزینه دستمزد اجرای هر مرحله با ذكر هزینه   

 پرداخت شده پیش

های  های تحقق یافته، مبالغ پرداخت شده بابت هزینه هزینه مصالح و تجهیزات مورد استفاده در هر مرحله با ذكر هزینه   

 پرداخت شده یافته و مبالغ پیش تحقق

های تحقق یافته و  یافته، مبالغ پرداخت شده بابت هزینه های تحقق های اجرای هر مرحله، با ذكر هزینه سایر هزینه   

 پرداخت شده. لغ پیشمبا

شود. جریانات نقدی  سنجی پروژه ضمیمه می های فوق به طور جداگانه تهیه شده و به گزارش امكان تفصیل هزینه

های  شوند. در ضمن درصدی كه پرداخت هزینه بینی شده در این قسمت، برآورد می های پیش خروجی براساس هزینه

 شود. كند، به طور دقیق محاسبه و در این قسمت گزارش می میهرمرحله به درصد پیشرفت مالی پروژه اضافه 

های اجرای پروژه براساس فهرست بهای مصوب شورای عالی فنی نیز محاسبه شده و با  در این قسمت همچنین هزینه

 گردد. های اجرای برآورد شده شرح فوق مقایسه می هزینه

 توجیه مالی-5
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شود. سپس جریانات نقدی  ه صورت ماهیانه برآورد شده و گزارش میدر این بخش، جریانات نقدی خروجی پروژه ب

فروش واحدهای ساختمانی، اخذ تسهیالت بانكی و  گذاری صندوق، پیش ورودی پروژه از محل انتشار واحدهای سرمایه

و سایر گذاران صندوق  گردد. نرخ بازدهی داخلی برای سرمایه بینی شده و خالص جریانات نقدی برآورد می غیره پیش

 گردد. كننده منابع مالی پروژه محاسبه و در ادامه این بخش گزارش می اشخاص تأمین

 برآورد جریانات نقدی خروجی: -1-5

بندی آنها نیز  بینی شده در بخش قبل، و زمان های پیش جریانات نقدی خروجی برای اجرای پروژه، براساس هزینه

 شوند. ه و جریانات نقدی خروجی به صورت ماهیانه گزارش میبینی شده، تعیین شد براساس مراحل اجرای پیش

 جریانات نقدی ورودی پروژه: -2-5

 شوند: جریانات نقدی پروژه به شرح زیر برآورد می

بندی آن  گذاری و زمان مبالغ حاصل از فروش واحدهای سرمایهگذاری صندوق:  فروش واحدهای سرمایه -1-2-5

گذاری صندوق نباید كمتر از سه  وند. فاصله بین دو انتشار عمومی واحدهای سرمایهش تعیین و در این قسمت گزارش می

 ماه باشد. 

فروش واحدهای ساختمانی قبل از اتمام پروژه،  مبالغ حاصل از پیشفروش واحدهای ساختمانی:  پیش -2-2-5

دریافت و  ی كه به عنوان پیشفروش، مبالغ شوند. برای این منظور باید شرایط پیش تعیین و در این قسمت گزارش می

 بندی وصول این مبالغ تعیین و تشریح شود. شود و زمان خریداران دریافت می قسط از پیش

مبالغ حاصل از فروش واحدهای ساختمانی در پایان اتمام پروژه و همچنین فروش واحدهای ساختمانی:  -3-2-5

بندی وصول این مبالغ،در  در فرآیند تصفیه صندوق و زمان های صندوق مبالغ حاصل از واگذاری مطالبات و سایر دارایی

گرفته در بخش توجیه  های فروش، براساس مطالعات اقتصادی صورت بینی قیمت شود. پیش بینی می این قسمت پیش

 پذیرد.  اقتصادی گزارش امكان سنجی پروژه، صورت می



 

450 
 

ین قسمت برآورد شده و مبالغ پرداختی بابت مبالغ حاصل از اخذ تهسیالت بانكی در اتسهیالت بانكی:  -4-2-5

شود. آن بخش از اقساط كه پرداخت آنها در اثر انتقال مانده تسهیالت بانكی به  اقساط این تسهیالت نیز تعیین می

 گردد. خریدار، به عهده خریدار خواهد بود، در جریان نقدی مربوط به صندوق گزارش نمی

های دیگری تأمین  كه منابع مالی الزم برای اجرای پروژه از محل ر صورتید سایر جریانات ورودی نقدی: -5-2-5

 شود، جریانات نقدی مربوطه به طور جداگانه گزارش گردد.  می

 خالص جریانات نقدی: -3-5

های قبل، خالص جریانات نقدی حداقل به صورت  بینی جریانات ورودی و خروجی نقدی در قسمت با توجه به پیش

 وجوه نقد در پایان هرماه باید مثبت باشد. شود. مانده ینی میب ماهیانه پیش

 گذاران صندوق: محاسبه نرخ بازدهی داخلی برای سرمایه -4-5

گذاران  بینی شده در قسمت قبل، نرخ بازدهی داخلی پروژه به صورت ساالنه برای سرمایه با توجه به جریانات نقدی پیش

گذاران صندوق عبارتست از نرخ تنزیلی است كه ارزش  ی پروژه برای سرمایهگردد. نرخ بازدهی داخل صندوق تعیین می

هایی كوتاهتر  شود. به دلیل اینكه جریانات نقدی برای دوره فعلی خالص جریانات نقدی پروژه براساس آن، برابر صفر می

هی داخلی ساالنه پروژه گزارش اند، لذا نرخ تنزیل فوق باید تبدیل به سال شده و به عنوان بازد از یک سال برآورد شده

 شود: سال، از فرمول زیر استفاده می های كوتاهتر از یک گردد. برای تبدیل به سال كردن نرخ دوره

 

 

 

 كه در آن:

Rt
 : بازدهی صندوق در دوره موردنظر است كه قصد تبدیل آن به بازدهی ساالنه وجود دارد.
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RA
تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی ساالنه به دست : بازدهی تبدیل به سال شده صندوق است كه از 

 آید. می

T.تعداد روز در دوره مورد نظر است : 

 شوند.  اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می

شده صندوق  درصد باشد، بازدهی تبدیل به سال 3روزه برابر  91برای مثال در صورتی كه بازدهی صندوق در یک دوره 

 برای دوره مورد نظر، با استفاده از فرمول فوق برابر است با:

 

 

 

 

 كنندگان منابع مالی: نرخ بازدهی داخلی برای سایر تأمین -5-5

كنندگان منابع مالی پروژه نشان داده شده و نرخ بازدهی  در این قسمت، جریانات نقدی ورودی و خروجی سایر تأمین

كنندگان منابع مالی پروژه اعم از  گردد. این محاسبات برای سایر تأمین داخلی ساالنه آنها محاسبه شده و گزارش می

 شود.  ام و گزارش میخریداران و اعطاءكنندگان تسهیالت جداگانه انج پیش

 تحلیل ریسک-6

در این بخش كلیه اتفاقاتی كه ممكن است به وقوع پیوندد و براجرای پروژه مؤثر باشد به عنوان ریسک پروژه، احصاء 

ترین نرخ بازدهی داخلی محاسبه و  ترین و بدبینانه های احصاء شده، خوشبینانه گردند. در ضمن با توجه به ریسک می

 شود. گزارش می

 انواع ریسک فرا روی اجرای پروژه: -1-6
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هر اتفاقی كه احتمال وقوع داشته باشد و بر پروژه ساختمانی در موارد زیر مؤثر باشد، باید به عنوان ریسک پروژه شناسایی 

 شوند:  شده و در این قسمت گزارش 

 بینی شده برای اجرای پروژه مؤثر است. اتفاقاتی كه بر زمان پیش -1-1-6

 ها تغییر یابند. بینی اتفاقاتی كه ممكن است باعث شوند كه درآمدهای پروژه یا زمان وصول آنها نسبت به پیش -2-1-6

ها  بینی های اجرای پروژه یا زمان پرداخت آنها نسبت به پیش اتفاقاتی كه ممكن است باعث شوند تا هزینه -3-1-6

 تغییر یابند. 

 حالت: ترین نرخ بازدهی داخلی در بدبینانه -2-6

شوند. سپس اثر هریک  ترین حالت در نظر گرفته می بینی شده به عنوان محتمل پیش 5جریانات نقدی پروژه كه در بخش 

( در بدترین حالت ممكن به طور جداگانه، ارزیابی شده و یک جریان نقدی در 6-4های احصاء شده در قسمت ) از ریسک

هی داخلی این جریان نقدی، به عنوان نرخ بازدهی داخلی پروژه در آید. نرخ بازد ترین حالت به دست می بدبینانه

، برای محاسبه نرخ بازدهی داخلی و تبدیل 5های مندرج در بخش  شود. از مفاهیم و فرمول ترین حالت، گزارش می بدبینانه

ها در حداكثر ممكن و  هزینه ترین حالت، شود. برای محاسبه جریانات نقدی پروژه در بدبینانه آن به نرخ ساالنه، استفاده می

 شوند. زودترین زمان وقوع و درآمدها در حداقل ممكن و دیرترین زمان وصول در نظر گرفته می

 ترین حالت: نرخ بازدهی داخلی در خوشبینانه -3-6

پس اثر شوند. س ترین حالت در نظر گرفته می ، به عنوان محتمل5بینی شده در بخش  ، جریانات نقدی پیش6-2مشابه بند 

(، در بهترین حالت ممكن به طور جداگانه ارزیابی شده و جریان نقدی 6-4های احصاء شده در قسمت) هریک از ریسک

آید. نرخ بازدهی داخلی این جریان نقدی، به عنوان نرخ بازدهی داخلی پروژه  ترین حالت، به دست می پروژه در خوشبینانه

، برای محاسبه نرخ بازدهی داخلی و 5های مندرج در بخش  ز مفاهیم و فرمولشود. ا ترین حالت گزارش می در خوشبینانه
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ها در حداقل  ترین حالت، هزینه شود. برای محاسبه جریانات نقدی در خوشبینانه تبدیل آن به نرخ ساالنه، استفاده می

 شوند. گرفته میممكن و دیرترین زمان پرداخت، و درآمدها در حداكثر ممكن و زودترین زمان وصول، در نظر 

 سایر موارد:-7

های اجرای هر مرحله و  بندی اجرای مراحل، هزینه سنجی پروژه، زمان های مندرج در گزارش امكان بینی كه هریک از اطالعات و پیش در صورتی

در ضمن با توجه به پیشرفت درآمدهای پروژه تغییر یابد، الزم است این گزارش براساس تشریفات مندرج در اساسنامه صندوق، به هنگام گردد. 

بینی  های پیش سنجی پروژه، تهیه شده و با زمان و هزینه بینی شده در گزارش امكان پروژه، الزم است گزارش پیشرفت كار براساس مراحل پیش

 شده در این گزارش برای اجرای هرمرحله، مقایسه و به همراه انحرافات گزارش گردد.
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 فرم تقاضای صدور

 مجوز تأسیس صندوق زمین و ساختمان  

 مدیره سازمان بورس هیئت 29/4/33مصوب 

 

 

این فرم به منظور دریافت تقاضای صدور مجوز تاسیس صندوق زمین و ساختمان تنظیم شده است. اطالعات در خواست 

به این امر خواهشمند شده در این فرم برای تكمیل مدارک و مستندات الزم جهت بررسی تقاضا الزامی است. با عنایت 

 است در تكمیل آن به موارد زیر توجه شود:

 هیچكدام از بخشهای فرم نباید بدون پاسخ باقی بماند. -

 فرم حتماً باید بصورت تایپی تكمیل شود. -
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 نامه صندوق باید به امضاء كلیه اركان برسد و هر ركن باید صفحه مربوط به مشخصات تمامی صفحات اساسنامه و امید -

 خود را مهر و امضاء كند.

 های ذكر شده در فرم باید ارسال گردد. كلیه پیوست -

در صورتی كه سهامدار عمده هر یک از اركان شخص حقوقی باشد جداول مربوط به سهامداران عمده آن نیز باید طبق  -

 جداول نمونه فرم تكمیل و ارایه شود.

 راق بهادار به: اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و او

های آن،  باشند و با ارایه فرم زیر و پیوست های به شرح اركان زیر متقاضی تأسیس صندوق زمین و ساختمان می شركت

 دهند.  درخواست صدور مجوز تأسیس صندوق یاد شده را به آن سازمان ارایه می
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 مصوبه در خصوص منع تشكل های خودانتظام

 مبنی بر انتشار اطالعات اعضا, ناشران و مشتریان در غیرموارد قانونی  

 مدیره سازمان بورس هیئت 23/2/33مصوب 
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مقرر گردید تشكلهای خودانتظام به ویژه شركت بورس اوراق بهادار تهران )سهامی عام(، شركت بورس كاالی ایران  - 4

ار و تسویه وجوه )سهامی عام( و كانونها، اطالعات منتشر نشده گذاری مركزی اوراق بهاد )سهامی عام(، شركت سپرده

گیرد محرمانه تلقی نموده و باید ترتیبات  اعضا، ناشران و مشتریان را كه به هر دلیل و به هر ترتیب در اختیار آنها قرار می

عمل آید. ارائه اطالعات مذكور الزم جهت حفاظت از آنها و جلوگیری از انتشار آن اطالعات در غیر موارد معین قانونی به 

پذیر است.  به اشخاص، نهادها و مراجع ذیصالح داخلی و خارجی صرفاً با اطالع، هماهنگی و مجوز سازمان امكان

نامه و امثال آن با اشخاص، نهادها و مراجع و  همچنین هرگونه همكاری تشكلهای خودانتظام در قالب قرارداد، تفاهم

 باشد. ه اخذ مجوز قبلی از سازمان میسازمانهای خارجی منوط ب
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 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص

 قانون بازار اوراق بهادار 35موضوع ماده  

 مدیره سازمان بورس هیئت 21/4/33مصوب 

 

 

این نامه اجرایی قانون مذكور،  ( آئین43و ماده ) 4831( قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 85در اجرای ماده )

 دستورالعمل به شرح زیر به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
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هایی كه در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  كلیه اصطالحات و واژه :1ماده 

 اند. كار رفتهاند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل ب مجلس شورای اسالمی تعریف شده 4831

هر گونه فعل یا ترک فعلی كه منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار،  :2ماده 

انتظام گردد، تخلف محسوب و متخلف طبق این دستورالعمل و سایر  های خود مصوبات شورا، سازمان، بورس یا تشكل

 گردد. كوم میمقررات مربوط، به تنبیهات مقرر مح

 مراجع رسیدگی به تخلفات عبارتند از: :3ماده 

 كمیته رسیدگی به تخلفات - 4

 هیأت مدیره بورس مربوط - 2

 هیأت رسیدگی به تخلفات - 8

 هیأت مدیره سازمان - 1

رسیدگی شود( به منظور تكمیل تحقیقات مقدماتی،  كمیته رسیدگی به تخلفات )كه از این پس كمیته نامیده می :4ماده 

شود تا در هیأت مدیره  بدوی، انجام سایر اقدامات مربوط به تكمیل پرونده تخلفاتی و صدور رأی پیشنهادی تشكیل می

بورس مربوط یا هیأت مدیره سازمان تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. كمیته دارای سه عضو است كه شامل نماینده ثابت 

دهنده در سازمان، بورس یا كانون مربوطه  ماینده واحد گزارشسازمان، نماینده ثابت بورس مربوط و حسب مورد ن

 باشد. می

 شوند. نماینده بورس یا كانون از میان كاركنان خبره، مورد وثوق و با تجربه آنها انتخاب می :5ماده 

سازمان  در صورت كشف یكی از جرایم موضوع قانون بازار اوراق بهادار در جریان رسیدگی، كمیته یا نماینده :6ماده 

 مكلف است مراتب را به سازمان گزارش نماید.
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( این دستورالعمل، حسب مورد 9( و )3كمیته پس از رسیدگی به هر پرونده رأی پیشنهادی خود را با رعایت مواد ): 7ماده 

 كند. به هیأت مدیره بورس یا سازمان ارائه می

گران و  درخصوص تخلفات كارگزاران، كارگزار/معامله هیأت مدیره هر بورس رأی پیشنهادی كمیته مربوطه را: 8ماده 

 نمایند. بازارگردانان عضو آن بورس و ناشران پذیرفته شده خود بررسی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ می

باشد، رسیدگی  هیأت مدیره سازمان به تخلفاتی كه به موجب نظر كمیته مستوجب مجازات لغو یا تعلیق مجوز می: 9ماده 

 نماید. ی صادر میو رأی قطع

شود(، مرجع تجدیدنظر آراء صادره از سوی هیأت  هیأت رسیدگی به تخلفات )كه از این پس هیأت نامیده می: 11ماده 

شود. آراء هیأت  ها است. این هیأت مركب از سه عضو است كه توسط هیأت مدیره سازمان تعیین می مدیره بورس

 سازمان قطعی است. رسیدگی به تخلفات پس از تأیید هیأت مدیره

 زمان به عنوان عضو مرجع تجدیدنظر منصوب كرد. توان هم اعضای مرجع رسیدگی كننده بدوی را نمی: 11ماده 

جلسات مراجع رسیدگی با حضور اكثریت اعضای آن رسمیت یافته و مطابق نظر اكثریت تصمیم گیری  :12ماده 

باید امضاء نمایند. در صورت وجود نظر مخالف، نظر مزبور در ذیل شود. كلیه اعضای حاضر، ذیل صورتجلسه و رأی را  می

 صورتجلسه درج شده و به امضاء عضو مخالف خواهد رسید.

، تعیین وقت  باشد و امور مربوط را از قبیل تشكیل پرونده دبیرخانه مراجع رسیدگی در سازمان مستقر می :13ماده 

 آراء انجام خواهد داد. رسیدگی، دعوت از اعضاء، تشكیل جلسات و تنظیم

های خود انتظام  ها، تشكل ها، كانون های واصله از سازمان، بورس های تخلفاتی اعم از گزارش تمامی گزارش :14ماده 

گردد. در صورت  و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، در دبیرخانه ثبت و در صورت كامل بودن پرونده در كمیته مطرح می

 كند. نه با قید موارد نقص، پرونده را جهت تكمیل به واحد مربوطه در سازمان ارسال میبودن پرونده، دبیرخا ناقص 
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دبیرخانه موظف است براساس دستور كمیته، موارد تخلف را مستنداً به اشخاص موضوع گزارش ابالغ نموده و  :15ماده 

تواند  قید شود كه شخص موضوع گزارش میای را برای دریافت پاسخ تعیین نماید. در ابالغیه ارسالی باید  روزه 41مهلت 

در جلسه رسیدگی حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح نماید. تاریخ دقیق جلسه و محل آن باید مشخص شود. عدم 

 دریافت پاسخ مكتوب یا عدم حضور شخص موضوع گزارش مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

هت استماع دفاعیات شخص یا اشخاص موضوع گزارش توانند ج سایر مراجع رسیدگی هم می تبصره:

های تخلفاتی، از آنان دعوت به عمل آورند. عدم حضور شخص یا اشخاص مذكور، مانع از رسیدگی و 

 صدور رأی نخواهد بود.

آراء مراجع رسیدگی باید عالوه بر تصمیم نهایی مشتمل بر مشخصات شخص یا اشخاص موضوع گزارش،  :16ماده 

شرح اتهامات وارده، گردش كار و دفاعیات مطروحه بوده و همچنین مستدل و مستند به قوانین و مقررات  ای از خالصه

 مربوط باشد. قطعی یا قابل تجدید نظر بودن و مرجع تجدیدنظر، باید در ذیل آراء قید شود.

یک نسخه از آراء صادره خود  آیین نامه اجرایی قانون بازار، 43هیأت مدیره بورس موظف است در اجرای ماده  :17ماده 

 روز از تاریخ صدور، به سازمان ارسال نماید. 8را حداكثر ظرف مدت 

 آراء صادره هیأت مدیره بورس ها در موارد زیر در هیأت قابل تجدیدنظر است: :18ماده 

 به درخواست متخلف - 4

 گی یا صدور رأیبا اعالم سازمان مبنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات در جریان رسید - 2

 هر ذینفع پرونده كه مفاد رأی صادره را به زیان خود تشخیص دهد. -8

 

 مهلت درخواست تجدیدنظر، حداكثر یک ماه پس از ابالغ رأی است.: 1تبصره
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در صورت عدم درخواست تجدیدنظر از رأی صادره در مهلت مقرر، رأی هیأت مدیره بورس :  2تبصره

 .باشد االجرا می قطعی و الزم

چنانچه مراجع رسیدگی در جریان رسیدگی به گزارشهای تخلفاتی تشخیص دهند كه تداوم فعالیت اشخاص  :19ماده 

موضوع گزارشهای تخلفاتی در حین رسیدگی و قبل از صدور رأی قطعی منجر به تداوم تخلف یا وقوع تخلفات جدید 

 سبت به تعلیق فعالیت اشخاص مزبور اتخاذ تصمیم شود.شود باید مراتب را به هیأت مدیره سازمان اعالم كنند تا ن می

 به تصویب رسید. 21/14/33تبصره در نود و سومین جلسه هیأت مدیره سازمان در تاریخ  8ماده و  49این دستورالعمل در 
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 نامه آیین

 رسیدگی به تخلفات كارگزاری 

 1/42/32 بورس با آخرین تغییرات  شورای 23/3/36و  43/6/36مصوب جلسات 

 

 

 ها فصل اول: انواع تذكرات و مجازات

 شوند.  بندی می نامه به شرح زیر طبقه ها و جرایم موضوع این آیین انواع مجازات
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 الف( تذكر كتبی بدون درج در پرونده كارگزار.

 ب( اخطار كتبی و درج آن در پرونده كارگزار.

 ج( تعلیق برای مدت معین.

 كارگزاری.  د( لغو پروانه

هیئت مدیره سازمان كارگزاران تسلیم   هر یک از شكایات اقامه شده، بایستی به صورت مكتوب به دبیرخانه :2ماده 

سازمان  گردد. دبیركل موظف است در اسرع وقت، موضوع شكایت را جهت اتخاذ تصمیم به اطالع هیئت مدیره 

 كارگزاران برساند. 

 ای تشكیل گردد.  ایستی پرونده جداگانهبرای هر یک از شكایات اقامه شده ب :3ماده 

های الزم موارد اتهام را  پرونده شكایت و انجام بررسی  . هیئت مدیره سازمان كارگزاران موظف است پس از مطالعه1 ماده

ر روز، برای دریافت نظرات كارگزار مورد شكایت منظو 41طور كتبی به كارگزار ابالغ و از تاریخ ابالغ، مهلتی حداكثر  به

 نماید. 

منظور ارایه دالیل، مدارک و نظرات خود از هیئت مدیره  تواند به كارگزار مورد شكایت می تبصره:

سازمان كارگزاران تقاضای تمدید مهلت نماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با هیئت مدیره سازمان 

ر صورت موافقت هیئت روز تجاوز نماید. د 41كارگزاران است. در هر حال مهلت تمدید شده نباید از 

 مدیره سازمان كارگزاران با تمدید مهلت، مراتب امر بایستی كتباً به كارگزار مورد شكایت ابالغ گردد. 

تواند پس از اطالع از موارد اتهام، در مهلت مقرر از سوی هیئت مدیره سازمان كارگزاران، پاسخ  كارگزار می :5ماده 

كارگزار مورد   بیركل بورس تسلیم و رسید دریافت نماید. عدم دریافت دفاعیهكتبی، مدارک و مستندات الزم را به د

 شكایت در مهلت مقرر، موجب تأخیر در رسیدگی هیئت مدیره سازمان كارگزاران و صدور رأی نخواهد شد.
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ا نماید كه در مواردی كه پرونده كارگزار در هیئت مدیره سازمان كارگزاران تحت رسیدگی باشد و ضرورت اقتض :6ماده 

های جاری وی تا زمان صدور رأی قطعی، متوقف گردد، در چنین مواردی به پیشنهاد دبیركل بورس، جلسه هیئت  فعالیت

های جاری كارگزار تا  العاده برگزار خواهد شد تا در مورد ادامه یا عدم ادامه فعالیت مدیره سازمان كارگزاران به صورت فوق

 میم شود. زمان صدور رأی قطعی اتخاذ تص

عمل آورد. عدم حضور كارگزار  تواند از كارگزار برای ادای توضیحات دعوت به هیئت مدیره سازمان كارگزاران می :7ماده 

 مانع از رسیدگی و اخذ تصمیمات هیئت مدیره سازمان كارگزاران نخواهد بود. 

 مدیره سازمان كارگزاران را بنماید.تواند برای ادای توضیحات درخواست حضور در جلسه هیئت  كارگزار نیز می

در این صورت بایستی تقاضای خود را كتباً به دبیركل بورس تسلیم و هیئت مدیره سازمان كارگزاران مكلف است از 

 عمل آورد.  برده برای ادای توضیحات دعوت به نام

پرونده و توجه كامل به مدافعات  هیئت مدیره سازمان كارگزاران پس از رسیدگی به اسناد و مدارک موجود در :8ماده 

سازمان كارگزاران باید مستدل و مستند به موارد مندرج در این   كارگزار، اقدام به صدور رأی خواهد كرد. رأی هیئت مدیره

نامه و سایر مقررات مورد عمل و در عین حال مشتمل بر شرح تخلفات كارگزار امضای كلیه اعضای هیئت مدیره  آیین

 زاران حاضر در جلسه باشد. سازمان كارگ

نظرات مخالف عضو یا اعضای هیئت مدیره سازمان كارگزاران )اقلیت( باید به صورت كتبی   :1تبصره

 ذیل امضای عضو و یا اعضای مخالف درج گردد. 

 های تعلیق یا اخراج كارگزار مراتب باید به اطالع شورای بورس برسد.  : در مورد مجازات2تبصره

صادره از سوی هیئت مدیره سازمان كارگزاران بایستی ظرف مدت یک روز كاری ازتاریخ صدور آن به  آرای :9ماده 

خواهی است.  نامه كه رأی صادره قابل فرجام ( این آیین41كارگزار متخلف ابالغ گردد. به استثنای موارد مندرج در ماده )

 ی است. هیئت مدیره سازمان كارگزاران قطع  در سایر موارد آرای صادره
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های تعلیق و لغو پروانه كارگزاری، معامالت كارگزار بالفاصله متوقف  در مورد مجازات تبصره:

 گردد. می

خواهی است. در چنین مواردی  در موارد ذیل آرای صادره از سوی هیئت مدیره سازمان كارگزاران، قابل فرجام :11ماده 

 41ورت كتبی به رأی صادره همراه با مستندات الزم ظرف مدت تواند مراتب اعتراض خود را به ص كارگزار متخلف می

 روز كاری از تاریخ ابالغ رأی به وی برای رسیدگی و تجدید نظر به دبیرخانه شورای بورس تسلیم و رسید دریافت نماید:

 . تعلیق موقت. 4

 . لغو پروانه كارگزاری.2

 

 ها فصل دوم: تخلفات و مجازات

اند از: عدم پذیرش  تواند موجبات تذكر كتبی بدون درج در پرونده كارگزار را فراهم آورد، عبارت تخلفاتی كه می :11ماده 

 عنوان كارآموز كارگزاری طبق مقررات.  یک تا سه نفر از اشخاص واجد صالحیت به

 تواند موجبات اخطار كتبی و درج آن در پرونده كارگزار را فراهم آورد، عبارتند از:  تخلفاتی كه می :12ماده 

ها جهت انجام معامالت بورسی افتتاح و طبق مقررات  ای را در یكی از بانک الف(كارگزاری كه حساب جاری جداگانه

 جاری بورس تعهدات الزم را به سازمان كارگزاران ارایه ننماید. 

 ظرف مدت هفت روز از تاریخ انجام معامله، تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را انجام ندهد. ب( كارگزاری كه 

 ج( كارگزاری كه تعمداً سفارشات خرید و فروش مشتریان را نپذیرد. 

 د( كارگزاری كه به دستورات اداری سازمان بورس توجه ننماید. 

 د و فروش مشتریان را به ترتیب تاریخ رعایت ننماید. هـ( كارگزاری كه تعمداً اولویت سفارشات خری

 و( كارگزاری كه دیون ناشی از معامالت خود را پس از سپری شدن مهلت مقرر بالفاصله پرداخت ننماید. 
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 ز( كارگزاری كه سفارشات خرید و فروش خود را مطابق مقررات ثبت نكند.

 شركت كارگزاری و عدم نصب تابلو به شكل مناسب در آن.عنوان محل فعالیت  ح( استفاده از موقعیت مسكونی به

 های كارگزاری استفاده نماید. ط( كارگزاری كه از كد خرید گروهی، كد معامالتی و ایستگاه كاری سایر شركت

 گردند، عبارتند از:  جلسه معامالتی می 21تخلفاتی كه موجب محرومیت از انجام معامالت تا  :13ماده 

های پذیرفته شده در بورس، بالفاصله به اطالع  ه مشاركت یا مدیریت خود را در مؤسسات یا شركتالف( كارگزاری ك

 دبیركل سازمان بورس نرساند. 

 نامه مربوطه اقدام نماید.  ای برخالف آیین ب( كارگزاری كه نسبت به انجام تبلیغات حرفه

 داری ننماید.  هیئت مدیره سازمان بورس نگهج( كارگزاری كه دفاتر و حساب معامالت خود را طبق دستورالعمل 

د( كارگزاری كه گزارش حسابرسی عملكرد خود را حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، به دبیركل 

 بورس تسلیم ننماید. 

 ربط در ارتباط با معامالت امتناع نماید.  ها ومدارک ذی هـ( كارگزاری كه از امضا و تأیید اعالمیه

 نامه معامالت، به مشتریان تخفیف اعطا نماید.  و( كارگزاری كه برخالف موارد مندرج در آیین

 نفع خود و سایرین استفاده نماید. ز( كارگزاری كه به هر نحو بدون اجازه از كد معامالتی مشتریان به

ویژه در  سازمان و هیئت نظارت، به ح( عدم ارایه یا تأخیر در ارسال تمام یا قسمتی از اطالعات و اسناد مورد درخواست

 حین بازرسی.

های ساختگی و  كننده از روند معامالت، ایجاد قیمت ط( انجام هرگونه معامله و یا رفتاری كه منجر به ارایه ظاهری گمراه

 ترغیب افراد به انجام یا عدم انجام معامالت گردد.

دست آوردن سهم در قیمت و یا حجم مورد نظر  دیگر با هدف به ی( كارگزاری كه رأساً و یا از طریق هماهنگی با كارگزار

 زمان بنماید. زمان و یا غیرهم اقدام به معامالتی به صورت هم
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ها به نمایندگی از طرف اشخاص حقیقی  گذاری ی( كارگزاری كه بدون رعایت مقررات مربوط نسبت به اداره امور سرمایه

 و یا حقوقی اقدام نماید. 

 كه به دریافت كد و انجام معامله به نام سهامداران ساختگی اقدام نماید.* ل( كارگزاری 

دهنده تعهدات شركت به  های جاری معامالتی آن درهر مقطع زمانی پوشش ای كه موجودی حساب م( شركت كارگزاری

 مشتریان بستانكار نباشد.* 

نامه معامالت عمده، تا پایان روز معامالتی مربوط در صورت وجود تقاضا به قیمت پایه و  ن( كارگزاری كه در اجرای آیین

 یا باالتر از آن، از انجام معامله خودداری نماید. * 

شود از ورود آخرین پیشنهاد خرید خود در  نامه معامالت عمده كه به روز دوم منتقل می س( كارگزاری كه در اجرای آیین

 ه خودداری نماید.* روز قبل به سامان

 شوند، عبارتند از:  جلسه معامالتی می 11تا  21تخلفاتی كه موجب محرومیت از انجام معامالت از  :14ماده 

الف( كارگزاری كه جز در موارد مشخص شده از طرف هیئت مدیره سازمان بورس، خود را به نام نماینده سازمان بورس 

 معرفی نماید. 

 وارد مشخص شده از طرف هیئت مدیره سازمان بورس، به نام سازمان بورس ایجاد تعهد نماید.ب( كارگزاری كه جز در م

های كارگزاری كه دارای صالحیت اعطا شده از طرف بانک مركزی  ج( مدیران عامل و رؤسای هیئت مدیره شركت

ه در امور مربوط به خرید و های كارگزاری ك باشند و نمایندگان رسمی و پذیرفته شده شركت جمهوری اسالمی ایران می

كه در هر سال بیش از مبلغ مصوب برای خود و یا فرزندان صغیر خود، سهام  فروش سهام فعالیت دارند، در صورتی

 خریداری نمایند و یا بیش از مبلغ مصوب جهت خود و فرزندان صغیر خود سهام به فروش رسانند. 

ود را در روز دریافت و یا حداكثر در روز بعد به حساب جاری مخصوص د( كارگزاری كه وجوه نقد دریافتی از مشتریان خ

 عملیات كارگزاری واریز ننماید. 
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هـ( كارگزاری كه مسئولیت كارگزاری اعم از تشخیص مالكیت، احراز وكالت و اصالت اوراق بهاداری را كه فروخته است، 

 تقبل ننماید. 

شوند، عبارتند از:  جلسه معامالتی می 61تا  11تخلفاتی كه موجب محرومیت از انجام معامالت حداكثر از  :15ماده 

 ( قانون تأسیس بورس اوراق بهادار اقدام نماید. 46ماده ) 8و  4كارگزاری كه برخالف مقررات بندهای 

 شود، عبارتند از:  تخلفاتی كه سبب لغو پروانه كارگزاری می :16ماده 

 ( قانون تأسیس بورس اوراق بهادار اقدام نماید. 46( ماده )2ف( كارگزاری كه برخالف مقررات بند )ال

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را، خارج از سیستم مكانیزه و یا  ب( كارگزاری كه معامله اوراق بهادار شركت

 جام دهد. جلسات رسمی معامالت و خارج از اطالع و نظارت سازمان بورس ان

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، اوراق بهادار و یا وجوهی را كه برای انجام  23و  23ج( كارگزاری كه برخالف مواد 

معامله به وی سپرده شده است را به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد و یا حفظ اسرار دستوردهندگان را رعایت 

 ننماید. 

 ها را یک درجه تشدید خواهد كرد.  ، در هر مورد مجازات45الی  44تكرار تخلفات از موارد  در هر سال :17ماده 

نامه سبب لغو پروانه كارگزاری و سلب صالحیت مدیرعامل شركت كارگزاری  ( این آیین46تكرار تخلفات موضوع ماده )

 خواهد شد. 

بینی نشده است، هیئت مدیره سازمان كارگزاران نسبت  نامه پیش در صورت ارتكاب به تخلفاتی كه در این آیین :18ماده 

گیری به شورای بورس اقدام  نامه جهت تصمیم این آیین 46الی  44به تعیین نوع تخلف و انطباق آن با یكی از مواد 

 خواهد كرد. 

 باشد.  نامه منوط به تصویب شورای بورس می هرگونه تغییر در این آیین :19ماده 

 ماده و چهار تبصره به تصویب شورای بورس رسید. 49به تخلفات كارگزاری در نامه رسیدگی  آیین
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 مصوبه محول شدن وظایف و مسئولیت ها در خصوص ایجاد سازش

 در اختالفات بوجود آمده بین فعاالن بازار اوراق بهادار به كانون 

 كارگزاران بورس و اوراق بهادار  

 بورسمدیره سازمان  هیئت 26/41/36مصوب 

 

 

موضوع انجام سازش در اختالفات بین فعاالن بازار اوراق بهادار در كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار مطرح و مقرر 

قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص ایجاد سازش در اختالفات به وجود  86گردید وظایف و مسئولیتهای مقرر درماده 

بهادار به كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار محول شود. مقرر گردید تا زمانیكه آمده بین فعاالن بازار اوراق 

دستورالعمل رسیدگی به اختالفات و سازش از سوی كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار جهت تصویب به سازمان 

 23/18/35مصوبه مورخ  8ند بورس و اوراق بهادار پیشنهاد و به تصویب آن سازمان نرسیده است كمیته سازش موضوع ب

 هیأت مدیره نسبت به ایجاد سازش در كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.
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 دستورالعمل كمیته سازش

 كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار 

 مدیره سازمان بورس هیئت 41/41/33مصوب 

 

 

اساسنامه  3ماده  5و بند  4831بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر قانون بازار اوراق  86در راستای اجرای ماده 

كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار، این دستورالعمل توسط كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار پیشنهاد و در تاریخ 

 رسید.تبصره به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  3ماده و  43در  41/41/4833

هایی كه در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  كلیه اصطالحات و واژه: 1ماده 

 اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به كار رفته است. مجلس شورای اسالمی تعریف شده 4831

گران، بازارگردانان كه بین  ای كارگزاران، كارگزار/معامله حرفهبه منظور ایجاد سازش در اختالفات ناشی از فعالیت : 2ماده 

در كانون كارگزاران بورس و  "كمیته سازش"ای تحت عنوان  آنها با یكدیگر یا با سایر اشخاص به وجود می آید كمیته

 گردد. شود( تشكیل می اوراق بهادار )كه از این پس كانون نامیده می

ای از بورس ذیربط بر حسب موضوع اختالف به انتخاب هیئت  سه عضو شامل نمایندهكمیته سازش متشكل از : 3ماده 

باشد. بورس  ای از سازمان به انتخاب هیئت مدیره می ای از كانون به انتخاب كانون و نماینده مدیره آن بورس، نماینده
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نمایند تا در صورت  و معرفی میالبدل تعیین  ذیربط، كانون و سازمان عالوه بر نماینده اصلی خود، هر یک عضو علی

 البدل همانند اعضای اصلی است. غیبت عضو اصلی مربوط در جلسات كمیته سازش شركت نمایند. شرایط اعضای علی

 شود. نماینده بورس از میان كاركنان خبره، مورد وثوق و با تجربه آن انتخاب می :1تبصره 

كان كانون، مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره یكی از نماینده كانون از میان یكی از اعضای ار :2تبصره 

 شود. های كارگزاری انتخاب می شركت

باشد و انتخاب مجدد آنها برای  البدل دو سال می مدت مأموریت اعضای اصلی و علی :3تبصره 

 های متوالی بالمانع است. دوره

كننده  منصوب البدل، توسط شخص انتخاب جایگزین هر یک از اعضای اصلی و علی :4تبصره 

 پذیر است. امكان

 البدل به جای عضو اصلی در جلسات كمیته شركت خواهد كرد: در موارد زیر عضو علی: 4ماده 

 در صورت وجود عذر موجه، فوت، استعفاء یا سلب شرایط عضو اصلی. -الف

 قرابت نسبی یا سببی درجه اول از هر طبقه بین عضو اصلی با یكی از اصحاب دعوا. -ب

دعوای حقوقی یا جزایی بین عضو اصلی با یكی از طرفین یا همسر یا فرزند او مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و  -ج

 از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.

 عضو اصلی، مدیر عامل، عضو هیأت مدیره یا مالک بیش از پنج درصد سهام، یكی از اصحاب دعوا باشد. -د

ی كه عضو اصلی به دلیل یكی از موارد مندرج در بندهای الف تا دال نتواند در جلسه در موارد تبصره:

حضور یابد یا به هر دلیل عضو اصلی، خود را در پرونده مطروحه فاقد استقالل بداند موظف است قبالً 

 البدل جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آید. مراتب را به دبیرخانه اعالم نماید تا از عضو علی
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یابد. حسب تشخیص  عضو كه یكی از آنها باید نماینده سازمان باشد، رسمیت می 2جلسات كمیته با حضور : 5ماده 

توانند در جلسه به منظور ارایه مشاوره در حل و فصل موضوع اختالف شركت  اعضای كمیته، اشخاص ثالث نیز می

 نمایند.

و امور مربوط را از قبیل دریافت شكایات، تشكیل پرونده،  دبیرخانه كمیته سازش در محل كانون مستقر است: 6ماده 

های سازش و عدم سازش  ها و گواهی جلسه تعیین وقت جلسه، دعوت از تمامی اعضاء، تشكیل جلسات و تنظیم صورت

ت شود، به عنوان دبیر كمیته سازش در جلسا انجام خواهد داد. مسئول دبیرخانه كمیته سازش كه توسط كانون انتخاب می

 كند. شركت خواهد كرد. دبیرخانه كمیته سازش، از نظر سازمانی زیر نظر دبیر كل كانون فعالیت می

دبیرخانه كمیته سازش موضوع دعوا را ظرف سه روز كاری پس از دریافت شكایت به همراه مستندات آن به : 7ماده 

نماید. پس از انقضای مهلت مذكور، در صورت  ای را برای دریافت پاسخ تعیین می خوانده ابالغ نموده و مهلت ده روزه

شود. در غیر این صورت، پرونده به كمیته سازش  دریافت پاسخ، حداكثر ظرف سه روز پاسخ مربوطه به خواهان ابالغ می

 ارسال خواهد شد.

ای از ادعای خواهان و مستندات مربوطه را ظرف دو روز كاری  دبیرخانه كمیته سازش نسخه تبصره:

 نماید. پیگیری امور انضباطی به سازمان ارسال میجهت 

در صورتی كه خواهان، پاسخ خوانده را پذیرفت، طرفین ضمن حضور در دبیرخانه یا به نحو مقتضی مراتب : 8ماده 

 نمایند. سازش را اعالم و مستندات مربوطه را كتباً به دبیرخانه ارایه می

ا نپذیرد، دبیرخانه ضمن تكمیل پرونده و دریافت هزینه رسیدگی از در صورتی كه خواهان، پاسخ خوانده ر: 9ماده 

 نماید. خواهان، پرونده را به كمیته سازش ارسال می

در صورتی كه خواهان در جواب خوانده پاسخی ارایه ننماید، جریان پرونده تا پیگیری : 1تبصره 

 شود. خواهان و پرداخت هزینه رسیدگی متوقف می
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 رسد. ه رسیدگی، به پیشنهاد كانون به تصویب سازمان میمیزان هزین: 11ماده

كمیته سازش پس از بررسی مقدماتی پرونده، چنانچه تهیه گزارش كارشناسی را ضروری تشخیص دهد، مراتب : 11ماده 

ی نماید. پس از تهیه گزارش كارشناسی یا در صورت احراز عدم نیاز به تهیه گزارش كارشناس را به دبیرخانه اعالم می

 نماید. توسط كمیته سازش، دبیرخانه به دستور كمیته سازش نوبت رسیدگی تعیین می

طرفین دعوا یا نمایندگان آنان پس از تعیین وقت رسیدگی در جلسه شركت كرده و در صورت حصول سازش، : 12ماده 

نماید. در غیر این صورت،  كند و پس از ابالغ به طرفین پرونده را مختومه می كمیته سازش گواهی سازش صادر می

ضمن صدور گواهی عدم سازش و ارایه به طرفین دعوا و ارسال رونوشت به دبیرخانه هیأت داوری، خواهان را جهت طرح 

 نماید. دعوای خود به هیأت داوری ارشاد می

و پیشنهادات گواهی عدم سازش شامل مشخصات اطراف دعوا، موضوع اختالف و ادعای خواهان، پاسخ خوانده : 13ماده 

 باشد. فیه و در نهایت اعالم عدم امكان حصول سازش بین طرفین می كمیته سازش نسبت به موضوع متنازع

گر، موضوع اختالف را برای طرفین دعوا تحلیل و تشریح و در جهت  اعضای كمیته سازش به عنوان میانجی: 14ماده 

پذیر  حصول سازش با اعالم رضایت طرفین دعوا امكان نمایند. در هر صورت، آمیز آن تالش می حل و فصل مسالمت

 بوده و كمیته حق تحمیل سازش بر طرفین را ندارد.

عدم اجرای مفاد سازش از سوی هر یک از طرفین به منزله عدم سازش بوده و به درخواست هر یک از طرفین : 15ماده 

 گردد. گواهی عدم سازش صادر می

سه بار دعوت به جلسه كمیته سازش و انقضای مهلت حداكثر دو ماه، در حكم عدم عدم حضور خوانده پس از : 16ماده 

شود. در این صورت كمیته سازش با ذكر دالیل و ابالغ مستندات و صدور گواهی عدم سازش، گواهی  سازش تلقی می

 نماید. مزبور را به هیأت داوری ارسال می
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شده و پرونده تا پیگیری  ضور خواهان، مراتب صورت جلسه در صورت تعیین وقت و تشكیل جلسه و عدم ح: 17ماده 

گردد. طرح مجدد پرونده بعد از یک سال از سپری شدن تاریخ  های در جریان خارج می بعدی خواهان از فهرست پرونده

 دعوت مستلزم پرداخت مجدد هزینه رسیدگی می باشد.

 

 

85 

 دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار

 مدیره سازمان بورس هیئت 22/3/36مصوب 

 

 

 باشند: اند، دارای معانی زیر می هایی كه در این دستورالعمل بكار رفته اصطالحات و واژه: 1ماده 

مجلس شورای اسالمی است  12/19/31مصوب « قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران»(قانون : منظور 4 -4

 تأئید شورای نگهبان رسیده است.به  18/19/31كه در تاریخ 

« سازمان»اختصار  قانون است كه از این پس به 5موضوع ماده « سازمان بورس و اوراق بهادار»( سازمان : منظور 2 -4

 شود. نامیده می

زیر نظر ریاست سازمان « معاونت حقوقی سازمان»( معاونت حقوقی : منظور از معاونت حقوقی در این دستورالعمل، 8 -4

 ست كه در اجرای فصل ششم قانون تكالیف سازمان را بر عهده دارد.ا
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معاونت حقوقی مكلف است در صورت كشف و اطالع از وقوع جرایم موضوع قانون، مستندات و مدارک مربوط : 2ماده 

 ید .صالح تقدیم و نیز دستورات قضایی مربوط را اجرا نما به هریک از جرایم را گرد آوری نموده و به مراجع ذی

( تعقیب متهم، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا برائت او از سوی مراجع قضایی، مانع از رسیدگی به دیگرتخلفات 8ماده

 متهم در مراجع صالح مربوطه نخواهد بود.

ده از قانون به استناد مدارک و دالیل گردآوری ش 52توانند به شرح ذیل ماده  دیده از وقوع جرم می ( اشخاص زیان1ماده

 صالح قضایی اقامه دعوی ضرر و زیان نمایند. سوی سازمان در مراجع ذی

نفع باید در دادگاه دیگری  شود و ذی ( در مواردی كه به منظور رسیدگی به شكایات اشخاص قرار اناطه صادر می5ماده

نفع همكاری  صالح قضایی با ذیطرح دعوا نماید، معاونت حقوقی مكلف است در تهیه و ارائه مدارک و مستندات به مقام 

 نماید.

صالح را حسب مورد در حدود و حوزه  ( معاونت حقوقی مكلف است كلیه دستورات قضایی صادره از مرجع ذی6ماده

 صالحیت سازمان اجرا نماید. 

ز با تواند نسبت به جمع آوری مدارک، مستندات و اطالعات مورد نیا ( معاونت حقوقی پس از تشخیص ضرورت می3ماده

 قانون اقدام كند. 49مجوز نماینده دادستانی كل كشور از نهادها، سازمانها، شركتها و سایر اشخاص موضوع ماده 

در مواردی كه پرونده كیفری نزد مراجع قضایی مطرح است اعمال ماده فوق توسط معاونت  :1تبصره

 حقوقی از طریق مقام قضایی به عمل خواهد آمد.

اند در مهلت مقرر نسبت به اجرای  قانون هر یک از اشخاص مذكور مكلف 49ه در اجرای ماد :2تبصره

دستور دادستانی كل كشور اقدام نمایند. تشخیص فوریت اقدام باسازمان و تایید آن با دادستانی خواهد 

 بود.



 

473 
 

خود فوراً  اند به هنگام كشف تخلف یا جرم در حدود و حوزه صالحیت ( كلیه اشخاص تحت نظارت سازمان مكلف3ماده

آوری دالیل و مستندات و نیز جلوگیری از گسترش  مراتب را به معاونت حقوقی اطالع و تا قبل از اقدام، نسبت به جمع

 تخلف یا جرم و یا امحاء دالیل و آثار آن اقدام نمایند.

 ( جهات شروع به تحقیقات اولیه در معاونت حقوقی به قرار زیر است:9ماده

 الف( وصول گزارش .

 ( اعالم و اخبار هریک از فعاالن مشمول قانون بازار.ب

 ج( اعالم و اخبار سایر اشخاص.

 د( اعالم مقامات قضایی، اداری، انتظامی و مأمورین به خدمات عمومی.

 ه( اطالع معاونت حقوقی نسبت به وقوع جرم به هر نحوممكن. 

عبارت از مجموعه اقداماتی است كه برای كشف  شود ( تحقیقات اولیه كه در حوزه معاونت حقوقی انجام می41ماده

تخلفات و جرایم، حفظ آثار و دالیل وقوع آن، شناسایی متهم و جمع آوری مستندات شكایت و ارسال آن به مراجع 

 گیرد. صالح انجام می ذی

رد متهم را قانون حسب مو 52تواند در اجرای وظایف و مسئولیت های خود به شرح ماده  معاونت حقوقی می: 11ماده 

 جهت اخذ توضیح دعوت نماید. 

( معاونت حقوقی مكلف است ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای دستورات قضایی اقدام و در صورت عدم امكان 42ماده

 اجرا در مهلت مقرر، با ذكر دالیل حسب مورد تقاضای استمهال یا كسب تكلیف نماید.

آوری دالیل،  های مختلف سازمان جهت جمع ست، در هریک از بخشتواند عالوه بر درخوا ( معاونت حقوقی می48ماده

 ها، در جریان تحقیقات حضور یافته و نظارت نماید. مدارک و گزارش
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( هرگاه در جریان تحقیقات اولیه دالیل كافی بر وجود اتهام علیه متهم موجود باشد، معاونت حقوقی فوراً نسبت به 41ماده

به جلوگیری از گسترش جرم یا ادامه عملیات مجرمانه  نجام اقدامات پیشگیرانه نسبتطرح شكایت اقدام و عالوه بر ا

 ضمن طرح تقاضای الزم از مرجع قضایی رأساً دستورات را به بخشهای دیگر سازمان اعالم خواهد كرد.

ط با حوزه بازار ( درصورتی كه در جریان تحقیقات اولیه معلوم شود متهم مرتكب جرایم دیگری نیز شده كه مرتب45ماده

 صالح اعالم خواهد كرد. سرمایه نیست، معاونت حقوقی مراتب را فوراً با مدارک و مستندات مربوط به مقام قضایی ذی

پس از ارسال پرونده به دادسرا چنانچه معاونت حقوقی با مواردی از قبیل: اطالعات و مدارک جدید مواجه گردد : 16ماده 

 دیگری باشد، مورد تا كسب نظر مقام قضایی پیگیری خواهد شد.كه نیاز به دستور قضایی 

 قانون عبارتند از: 52مستندات و مدارک مورد نظر ماده : 17ماده 

 الف( گزارش نظارتی، عملیاتی و مالی از یک معامله خاص.

 ب( گزارش مبتنی بر بانكهای اطالعاتی سامانه معامالتی.

 یل اثرات القایی آن بر بازار.ج( گزارش فعالیت اشخاص در بازار و تحل

 د( گزارش اتكای عملیات بازار بر اطالعات نهانی.

 هـ( گزارش بازسازی شده بازار در زمان وقوع جرم بر اساس اطالعات آرشیو در سامانه معامالت.

 های ثبت الكترونیكی سفارشات. و( گزارش از اطالعات تهیه شده از سیستم

 افشای الكترونیكی اطالعات.ز( گزارش از كمیت و كیفیت 

 گیرد. های مزبور قرار می ح( كلیه اسناد و مدارک كاغذی و الكترونیكی كه مستند گزارش

 ط( سایر مدارک، دالیل، قرائن و امارات.
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پس از طرح شكایات و دعاوی  4833قانون و قانون آیین دادرسی كیفری مصوب  52( معاونت حقوقی وفق ماده 43هماد

ه نهایی كلیه اقدامات الزم از قبیل: پیگیری دعوی مطروحه، دفاع در برابر ادعای متهم، اعتراض به آراء تا حصول نتیج

 . خواهی از آنها و تقاضای صدور اجرائیه را انجام خواهد داد صادره، تجدید نظر و فرجام

  

ک نمایندگان محترم قوه به تصویب كمیسیون مشتر 42/6/36تبصره در تاریخ  2ماده و  43این دستورالعمل شامل 

قضاییه و سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. و مقرر گردید كه جهت تصویب و اجرا به هیأت مدیره سازمان بورس و 

 اوراق بهادار ارجاع شود.

 

 اعـضـاء كـمیسـیون

 )ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار( آبادی . دكتر علی صالح1

 )دادیار دادسرای دیوان عالی كشور(آبادی  . دكتر عبدالصمد خرم2

 )عضو هیأت مدیره و معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار(. حسین فهیمی 3

 ها( )مدیر كل تدوین لوایح و برنامه . دكتر جواد طهماسبی4

 )عضو هیأت مدیره و معاونت اجرایی و توسعه سازمان بورس و اوراق بهادار(. دكتر احمد احمدپور كاسگری 5

 )دادیار دادسرای دیوان عالی كشور(. حسین اكبری قرینی 6
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 دستورالعمل

 نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار آئین 18موضوع ماده 

 عالی بورس  شورای 49/42/33مصوب 

 

 

 43و ماده  4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  3ماده  3و  8در راستای اجرای بندهای 

ها و اركان  نامه اجرایی آن و به منظور رسیدگی به تخلفات مدیرعامل، مدیران ارشد و اعضای هیأت مدیره بورس آئین

ماده و یک  21های یاد شده، این دستورالعمل در  های خودانتظام از تكالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمت سایر تشكل

به تصویب شورای عالی بورس و  4833ن بورس و اوراق بهادار در جلسه مورخ .../..../تبصره به پیشنهاد هیات مدیره سازما

 اوراق بهادار رسید.

 

 فصل اول : كلیات

هایی كه در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  كلیه اصطالحات و واژه: 1ماده 

است. سایر اصطالحات به  همان مفاهیم در این دستورالعمل بكار رفته  اند به مجلس شورای اسالمی تعریف شده 4831

 كار رفته در این دستورالعمل دارای معانی زیر است:

 ارسال اطالعات به سازمان و انتشار عمومی و به موقع اطالعات مطابق قانون و مقررات مربوط. افشاء:

گذاری مركزی اوراق بهادار و  های سپرده از بورس و شركت ها، بازارهای خارج ها، كانون بورس های خودانتظام: تشكل

 شوند. های خودانتظام توسط شورا تعیین می شوند. مصادیق سایر تشكل تسویه وجوه، تشكل خودانتظام محسوب می
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های خودانتظام در حدود صالحیت آنان تحت  اعم از مصوبات هیأت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات تشكل مقررات:

 نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه. ر عنوان از قبیل آئینه

هرگونه فعل یا ترک فعلی كه منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، : 2ماده 

تخلف طبق انتظام گردد، تخلف محسوب و م های خود های تشكل مصوبات شورا، سازمان یا مصوبات و اساسنامه

 گردد. دستورالعمل حاضر به تنبیهات مقرر محكوم می

 باشد: رسیدگی به تخلفات اشخاص زیر در صالحیت مراجع رسیدگی موضوع این دستورالعمل می: 3ماده 

الف( مدیرعامل، مدیران ارشد، دبیركل، هیأت عامل و كسانی كه اصالتاً و یا به نمایندگی از اشخاص حقوقی عضو هیأت 

 های خودانتظام هستند. و یا عضو شورای تشكلمدیره 

 باشند. های خودانتظام از قبیل هیأت مدیره، شورا و یا هیأت سازش كانونها می ب( اشخاص حقوقی كه عضو اركان تشكل

 

 فصل دوم: تخلفات و مجازاتهای انضباطی

 می شود به شرح ذیل است:این دستورالعمل  8تخلفاتی كه موجب مجازات انضباطی اشخاص موضوع ماده : 4ماده 

تأخیر در اجرای قوانین و مقررات و یا عدم رعایت مهلتهای مقرر درخصوص انجام وظایف و مسئولیتها یا ارائه الف( 

 باشد از قبیل خدماتی كه براساس اساسنامه، قوانین یا مقررات مكلف به انجام آن می

 مورد درخواست سازمان.ها، اسناد، اطالعات و مدارک  تأخیر در ارسال گزارش - 4

 ها به اعضا. ها و اطالعیه تأخیر در ابالغ مقررات، مصوبات، بخشنامه - 2

 نمودن یا عدم اطالع به سازمان درخصوص تشكیل یا برگزاری جلسات مجامع یا هیأت مدیره. تأخیر در مطلع - 8

 باشد. مكلف به افشای آن می تأخیر در افشای اطالعاتی كه تشكل خودانتظام به موجب قوانین و مقررات - 1

 ب( نقض، عدم رعایت یا عدم اجرای قوانین، مقررات و یا عدم رعایت مواد اساسنامه از قبیل
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 های مصوب سازمان تحت هر عنوان. اخذ كارمزد یا هزینه خدمات بیش از سقف نرخ - 4

 گذاری یا فعالیت در امور خارج از موضوع فعالیت. سرمایه - 2

 درآمد بدون تصویب نوع درآمد.اخذ هرنوع  - 8

 قانون بازار اوراق بهادار. 81پذیرش اوراق بهادار بدون رعایت ماده  - 1

ج( عدم ارسال گزارشها، اطالعات یا اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان و یا عدم افشای اطالعات یا افشای خالف 

ام به موجب قوانین و مقررات مكلف به افشای آن واقع و یا ناقص تمام یا قسمتی از اطالعاتی كه تشكل خودانتظ

 باشد. می

محكومیت قطعی به هر یک از جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. تحت عنوان مباشرت یا  -د 

 معاونت.

اجرا یا عدم اجرای آن دسته از تصمیماتی كه طبق قوانین و مقررات نیاز به تأیید، تصویب، موافقت یا هماهنگی با  -هـ 

 سازمان دارد بدون رعایت تشریفات مقرر.

ها، نهادهای  ها، كانون عدم اجرای تصمیمات سازمان درخصوص شرایط احراز و تأیید صالحیت مدیران ارشد بورس -و 

 هایی كه مجوز خود را از سازمان یا شورا دریافت نمودند. شركتمالی و سایر 

 مجازاتهای انضباطی عبارتند از:: 5ماده 

 اخطار كتبی با درج در پرونده -4 

 توبیخ كتبی با درج در پرونده -2 

 تعلیق صالحیت از سمت به مدت شش ماه. -8 

 تعلیق صالحیت از سمت به مدت یكسال. -1 

 سمت به مدت دو سال. تعلیق صالحیت از -5 
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 سلب صالحیت. -6 

كننده با توجه به نوع تخلف، دفعات تكرار و آثار آن، حسب مورد حكم به  مرجع رسیدگی :1تبصره

 نماید. اعمال یكی از تنبیهات فوق صادر می

متخلفانه، حسب تشخیص این دستورالعمل یا حسب مورد میزان و نوع آثار اقدامات  1تكرار اقدامات موضوع ماده : 6ماده 

هیأت مدیره سازمان، موجب صدور حكم تعلیق یا سلب صالحیت شخص متخلف از تصدی مدیریت یا عضویت در اركان 

 گردد. های خودانتظام می تمامی تشكل

رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع این دستورالعمل، مانع رسیدگی و مجازات آنان مطابق قوانین و مقررات  :7ماده 

 باشد. نمیدیگر 

 

 فصل سوم: نحوه رسیدگی به تخلفات

 مراجع رسیدگی عبارتند از:: 8ماده 

 هیأت رسیدگی به تخلفات -4 

 هیأت مدیره سازمان. -2 

هیأت رسیدگی به تخلفات به منظور تكمیل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی بدوی، انجام سایر اقدامات مربوط به : 9ماده 

شود. این هیأت مركب از سه عضو است كه توسط هیأت مدیره  أی مقدماتی تشكیل میتكمیل پرونده تخلفاتی و صدور ر

 شود. سازمان تعیین می

دبیرخانه هیأت رسیدگی به تخلفات در سازمان مستقر است و امور مربوط را از قبیل تشكیل پرونده، تعیین وقت : 11ماده 

 واهد داد.رسیدگی، دعوت از اعضاء، تشكیل جلسات و تنظیم آراء انجام خ
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نمایند در  آن دسته از تشكلهای خودانتظام كه در قالب شركت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان فعالیت می: 11ماده 

گونه تخلفات نیز در هیأت رسیدگی به تخلفات موضوع این  صورتیكه به عنوان ناشر تخلفی را مرتكب شوند به این

 شود. دستورالعمل رسیدگی می

های خودانتظام و  ها، تشكل ها، كانون های واصله از سازمان، بورس های تخلفاتی اعم از گزارش ارشتمامی گز: 12ماده 

گردد. در صورت ناقص  سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در دبیرخانه هیأت رسیدگی به تخلفات، ثبت و در هیأت مطرح می

 كند. كننده گزارش تخلف ارسال می حد ارجاعبودن پرونده، دبیرخانه با قید موارد نقص، پرونده را جهت تكمیل به وا

تشكل های خودانتظام مكلفند تمامی پرونده های تخلفاتی را كه خود یا مدیرانشان موضوع آن  تبصره:

قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا راساً صالح به رسیدگی  85می باشند و مطابق سایر مقررات به ویژه ماده 

 مایند.می باشند، به دبیرخانه ارسال ن

ای از مستندات پرونده را به اشخاص  دبیرخانه با دستور هیأت رسیدگی به تخلفات، موارد تخلف و نسخه: 13ماده 

نماید. در ابالغیه ارسالی  ای را از تاریخ ابالغ برای دریافت پاسخ منظور می روزه 41موضوع رسیدگی ابالغ نموده و مهلت 

تواند در جلسه رسیدگی حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح نماید. تاریخ  میباید قید شود كه شخص موضوع رسیدگی، 

دقیق جلسه و محل آن باید مشخص شود. عدم دریافت پاسخ مكتوب یا حضور شخص، مانع از رسیدگی و صدور رأی 

 نخواهد بود.

و مبادرت به صدور  این دستورالعمل رسیدگی 8هیأت رسیدگی به تخلفات به تخلفات اشخاص موضوع ماده : 14ماده 

 شود. نماید. این رأی همزمان به شخص یا اشخاص موضوع آن ابالغ و به هیأت مدیره سازمان ارسال می رأی می

رأی هیأت رسیدگی به تخلفات ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض است. در هر حال هیأت مدیره : 15ماده 

 نماید. دو ماه نسبت به صدور رأی قطعی اقدام میسازمان پس از انقضای مدت مذكور حداكثر ظرف 
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جلسات هیأت رسیدگی به تخلفات با حضور اكثریت اعضای آن رسمیت یافته و مطابق نظر اكثریت : 16ماده 

شود. كلیه اعضای حاضر، ذیل صورت جلسه و رأی را باید امضاء نمایند. در صورت وجود نظر مخالف،  گیری می تصمیم

 صورت جلسه درج شده و به امضای عضو مخالف خواهد رسید.نظر مزبور در ذیل 

ای از شرح تخلف، جریان  آراء صادره باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات مربوط و مشتمل بر خالصه: 17ماده 

 رسیدگی، دفاعیات و مشخصات شخص موضوع رسیدگی بوده و به امضاء كلیه اعضای حاضر برسد.

های  تواند بدون اطالع قبلی از كلیه اركان و بخش ز تخلفات موضوع این دستورالعمل، سازمان میبه منظور احرا: 18ماده 

خودانتظام مكلف به ارایه كامل و به موقع   های خودانتظام بازرسی به عمل آورد. تمامی مدیران و كاركنان تشكل تشكل

 باشند. اطالعات و مستندات الزم به بازرسان سازمان می

تواند نسبت به اعمال  صورتی كه اركان تشكل خودانتظام از اجرای تنبیهات استنكاف نمایند، سازمان می در: 19ماده 

 مقررات مربوط اقدام كند.

 13/44/4835ه مورخ 81336/ت415235مصوبه شماره  3در صورتی كه در جریان رسیدگی محرز گردد كه یكی از اشخاص موضوع ماده : 21ماده 

های موضوع این دستورالعمل مباشرت یا معاونت داشته است، هیأت رسیدگی به تخلفات در خصوص تعلیق یا سلب  تخلف هیأت وزیران در وقوع

اند تصمیمات سازمان را اجرا  گیری خواهد كرد. تشكل خودانتظام موظف های خودانتظام تصمیم صالحیت از ادامه فعالیت نامبرده در تشكل یا تشكل

تصمیمات سازمان در این خصوص حسب مورد مشتركا بر عهده باالترین مقام اجرایی تشكل خودانتظام و حسب مورد  نماید. مسئولیت عدم اجرای

 هیأت مدیره یا هیأت عامل و یا شورای كانون خواهد بود.
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 مصوبه در خصوص

 مرجع حل اختالفات فعاالن بازار اوراق بهادار فاقد كانون مربوطه 

 سازمان بورسمدیره  هیئت 3/2/33مصوب 

 

 

قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا( كه فاقد كانون  86مقرر گردید اختالفات آن دسته از فعاالن بازار اوراق بهادار، )موضوع ماده 

 مربوطه هستند در كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار حل و فصل شود.
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 دستورالعمل 

 مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

 عالی بورس شورای 3/5/36مصوب 

 

 

گذاران و سامان دهی و توسعه  در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایهمصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار: 

 49، 43، 42، 44، 3و بندهای  1ماده  4بند  بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور و با هدف اجرای مفاد
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عنوان   قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسساتی را از بین مؤسسات حسابرسی به 3ماده 

 برای استفاده اشخاص حقوقی تعیین نماید. « موسسات حسابرسی معتمد»

، این دستورالعمل تحت عنوان 28/44/4835بورس و اوراق بهادار مورخ  در اجرای بیست و چهارمین مصوبه شورای عالی

كه از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده  "دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار"

 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. 3/5/4836شود در تاریخ  می

 

 حاتفصل اول: تعریف اصطال

 باشد:  هایی كه در این دستورالعمل به كار رفته است دارای معانی زیر می اصطالحات و واژه: 1ماده 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  5سازمان بورس و اوراق بهادار است كه به موجب ماده  سازمان: -1 

 شود.  نامیده می "سازمان"تشكیل شده است و از این پس به اختصار  4831مصوب آذرماه 

ای  مات تخصصی و حرفهجامعه حسابداران رسمی ایران است كه به موجب ماده واحده قانون استفاده از خد جامعه: -2 

 "جامعه"تشكیل گردیده است كه از این پس به اختصار  4832حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 

 شود.  نامیده می

 شود. این دستورالعمل تشكیل می 8ای است كه مطابق ماده  منظور كمیته كمیته: -3 

مان است كه بر اساس ضوابط این دستورالعمل مورد موسسه حسابرسی معتمد ساز موسسه حسابرسی معتمد: -4 

 شود. گیرد و در فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان درج می پذیرش قرار می

 

 فصل دوم: پذیرش موسسات حسابرسی معتمد
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تواند با احراز شرایط زیر، پس از موافقت سازمان در فهرست موسسات  هر موسسه حسابرسی عضو جامعه می :2ماده 

 حسابرسی معتمد قرار گیرد:

 از مدت عضویت آن در جامعه حداقل یک سال گذشته باشد. -4 

 گزارش حسابرسی صورتهای مالی را امضا كرده باشند. 41هر یک از شركای موسسه حداقل  -2 

نان آن از ای تمام وقت متناسب با حجم فعالیت خود بوده و تركیب كارك موسسه حسابرسی باید دارای كاركنان حرفه -8 

نامه سقف مجاز ارائه خدمات  ای مختلف مطابق ضوابط و مقررات جامعه از جمله مقررات آیین های حرفه نظر رده

ای توسط اعضای جامعه و دستورالعملهای اجرایی آن، جوابگوی حفظ كیفیت كار حسابرسی باشد.  تخصصی و حرفه

 11سال بعد از اخذ مدرک كارشناسی نباید از  2برسی زیر ای موسسه با سابقه كار حسا همچنین تعداد كاركنان حرفه

 ای آن تجاوز كند. درصد مجموع كاركنان حرفه

 اسامی كاركنان آن به طور منظم در فهرست بیمه و فهرست مالیات موسسه حسابرسی درج شود. -1 

یط موسسه حسابرسی عضو نظر )الف( كنترل كیفیت در سطح موسسه )احراز شرا امتیاز موسسه حسابرسی از نقطه -5 

جامعه( و )ب( كنترل كیفیت سطح كار حسابرسی )اجرای كار حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار 

شود از حد نصاب امتیاز در نظر گرفته شده توسط هیئت مدیره سازمان برای  ای(، كه از طرف جامعه اعالم می حرفه

 موسسات حسابرسی معتمد، كمتر نباشد.

 8های انضباطی موضوع بندهای  موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش و شركا و مدیران آن فاقد سابقه تخلفات و تنبیه -6 

و اصالحات بعدی( باشند یا حداقل یک سال از زمان پایان دوره  4833اساسنامه جامعه )مصوب شهریور  85ماده  6تا 

 تعلیق یا دوره محكومیت آنها سپری شده باشد.

ء و مدیران موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش، جزء شركاء و مدیران متخلف موسسات حسابرسی حذف شده از شركا -3 

 فهرست موسسات حسابرسی معتمد نباشند.
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مالک درج نام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، تاریخ صدور  :1تبصره

 موسسه حسابرسی معتمد است. موافقتنامه سازمان مبنی بر پذیرش موسسه حسابرسی به عنوان

موسسات حسابرسی پس از پذیرش به عنوان موسسات حسابرسی معتمد، همواره باید حد  :2تبصره

این ماده( را كسب كنند، در  5نصاب امتیاز كنترل كیفیت در سطح موسسه و كار حسابرسی )موضوع بند 

 غیر این صورت از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهند شد.

در مواردی كه شریک یا مدیر موسسه، امضا كننده گزارش حسابرسی یا مسئول كار موضوع  :3بصرهت

 این ماده نخواهد بود. 3تخلف نباشد، مشمول بند 

شود جزء موسسات  سازمان حسابرسی كه تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می :4تبصره

 شود. حسابرسی معتمد سازمان شناخته می

كلیه موسسات حسابرسی كه به موجب مقررات قبلی جزء موسسات حسابرسی معتمد سازمان  :5تبصره

اند، به عنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان  كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده

شوند، و حداكثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل مهلت دارند وضعیت خود  پذیرفته می

 شرایط مقرر در این ماده تطبیق دهند. را با

روز از تاریخ صدور  81بنا به دستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه ظرف  :6تبصره

رای قطعی و نهایی توسط هیئت عالی انتظامی، نتایج آراء صادره در خصوص موسسات حسابرسی 

 نماید.  عالم میمعتمد و موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش را به سازمان ا

شوند و  در مواردی كه شركای موسسات حسابرسی معتمد از این موسسات حسابرسی جدا  :7تبصره

این ماده  4نمایند، موسسه حسابرسی جدید از محدودیت موضوع بند  موسسه حسابرسی جدید تاسیس 



 

486 
 

قبلی  مستثنی است، مشروط به این كه حداقل دو نفر از شركای موسسه حسابرسی جزء شركای

 موسسات حسابرسی معتمد باشند.

سال سابقه مدیر  5نفر حسابدار رسمی دارای حداقل  5ای متشكل از  در راستای اجرای این دستورالعمل، كمیته: 3ماده 

عضو كمیته، یک عضو به پیشنهاد جامعه و تایید  5شود. از  ارشد حسابرسی به انتخاب هیئت مدیره سازمان تشكیل می

زمان، یک عضو به پیشنهاد سازمان حسابرسی و تایید هیئت مدیره سازمان و سه عضو دیگر نیز به طور هیئت مدیره سا

مستقیم توسط هیئت مدیره سازمان انتخاب خواهند شد. نحوه انجام وظایف و اداره جلسات آن در چارچوب مفاد این 

 رسد. ته به تصویب هیئت مدیره سازمان میدستورالعمل، به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود كه به پیشنهاد كمی

موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش به عنوان موسسات حسابرسی معتمد باید تقاضای پذیرش خود را مطابق : 4ماده 

شود، به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز برای اثبات احراز شرایط  فرمهایی كه توسط سازمان برای این منظور طراحی می

 العمل و همچنین اطالعات مشروحه زیر به سازمان تسلیم كنند: این دستور 2در ماده بینی شده  پیش

الف( فهرست تمام اشخاصی كه ظرف سه سال قبل از ارائه درخواست پذیرش برای آنها خدمات حسابرسی انجام داده و 

ر حسابرسی، ارائه ای غی گزارش حسابرسی صادر كرده و همچنین مشتریانی كه برای آنها خدمات تخصصی و حرفه

 اند نموده

 ای و تخصصی در جریان ای و سایر خدمات حرفه ب( فهرست قراردادهای حسابرسی، مشاوره

ای  الزحمه دریافتی از هر یک از اشخاص بر حسب خدمات حسابرسی و خدمات تخصصی و حرفه پ( صورت ریز حق

 غیرحسابرسی برای دو سال اخیر

 ای غیر حسابرسی موسسه در خصوص خدمات حسابرسی و خدمات تخصصی و حرفهت( بیانیه سیاستهای كنترل كیفیت 

 ای موسسه حسابرسی با ذكر خالصه مشخصات و سوابق ث( فهرست تمام كاركنان حرفه



 

487 
 

ج( سایر اطالعات مربوط به ارائه خدمات حسابرسی به مشتریان كه بنا به تشخیص سازمان برای حفظ منافع عمومی و 

 اران ضروری باشد، وگذ حمایت از سرمایه

چ( تاییدیه جامعه مبنی بر احراز شرایط موسسات حسابرسی عضو جامعه، و نداشتن سابقه تخلف و محكومیت به شرح بند 

 این دستورالعمل. 2ماده  6

ارائه بیانیه سیاستهای كنترل كیفیت موسسه برای موسسات حسابرسی عضو جامعه، متعاقب  :1تبصره

 ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل مزبور الزامی است. 6صدور دستورالعمل جامعه، حداكثر ظرف مدت 

 ای، به جامعه مجوز الزم را اعطا نمایند تا كلیه موسسات حسابرسی معتمد موظفند طی نامه :2تبصره

در صورت درخواست اطالعات مورد نیاز سازمان طبق این دستورالعمل در خصوص موسسات حسابرسی 

معتمد، اطالعات مذكور از سوی جامعه در اختیار سازمان قرار گیرد. همچنین موسسات حسابرسی معتمد 

 موظفند رونوشتی از نامه مذكور را همزمان به سازمان ارسال نمایند.

افتی موضوع این ماده از مؤسسات حسابرسی متقاضی پذیرش توسط سازمان اطالعات دری :3تبصره

 جزء اطالعات محرمانه تلقی خواهد شد. 

روز  41سازمان باید تقاضای موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش را همراه با اسناد و مدارک مربوط، ظرف مدت : 5ماده 

ته ارسال كند. دبیرخانه كمیته نیز باید موضوع را حداكثر گیری به دبیرخانه كمی از تاریخ دریافت، جهت بررسی و تصمیم

روز پس از تكمیل مدارک در جلسه كمیته مطرح كند و تصمیمات كمیته در خصوص رد یا قبول تقاضای  45ظرف 

روز پس از تاریخ تشكیل جلسه به  41پذیرش موسسه حسابرسی )با ذكر دالیل در صورت رد تقاضا( را ظرف حداكثر 

 ارش نماید.سازمان گز
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چنانچه سازمان یا دبیرخانه كمیته، فرمهای تقاضای تكمیل شده و مدارک ارسالی را برای پذیرش موسسه : 6ماده 

حسابرسی متقاضی ناقص تشخیص دهد، باید موضوع را ظرف مدت دو هفته به ترتیب از تاریخ ثبت درخواست در سازمان 

 متقاضی پذیرش اعالم كند. یا ارسال به دبیرخانه كمیته، به موسسه حسابرسی

سازمان باید بر اساس تصمیمات كمیته، موافقت یا عدم موافقت خود را با پذیرش موسسه حسابرسی متقاضی )با : 7ماده 

ذكر دالیل در صورت رد تقاضا( حداكثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ كسب نظر كمیته، به موسسه حسابرسی مذكور اعالم 

 نماید. 

كه موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش نسبت به رد تقاضای خود اعتراض نماید،  در صورتی تبصره:

روز از تاریخ دریافت اعتراض، آن را بررسی و نتیجه را به سازمان گزارش  45كمیته موظف است ظرف 

روز از تاریخ كسب نظر كمیته، تصمیم نهایی خود را به موسسه  41نماید و سازمان نیز باید ظرف 

 كند. حسابرسی اعالم

موسسات حسابرسی معتمد پس از پذیرش و قبل از درج نام آنها در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، باید طی : 8ماده 

 ای، رعایت كلیه مفاد این دستورالعمل را تعهد نمایند. تعهدنامه

 موسسات حسابرسی معتمد باید لزوم ارسال مكاتبات موضوع این دستورالعمل به سازمان را درتبصره: 

 بینی نمایند. قراردادهای حسابرسی با شركت مورد حسابرسی پیش

موسسات حسابرسی معتمد مكلفند در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی كه طبق اصول و ضوابط : 9ماده 

شود نسبت به صورتهای مالی  تهیه می 4813حسابرسی و با رعایت قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

 ، درباره موارد زیر صریحاً اظهارنظر نمایند:رسیدگی شده

الف( رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه و ارائه صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

 مزبور0
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 ب( عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان، و

 مرتبط با فعالیت واحد مورد رسیدگی.پ( عدم رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات 

موسسات حسابرسی معتمد سازمان در چارچوب استانداردهای حسابرسی مكلفند عالوه بر  :1تبصره

ای خود نسبت به صورتهای مالی ساالنه، نسبت به سایر موارد مقرر در دستورالعمل  اظهارنظر حرفه

های حسابرس مستقل و  می ایران، در گزارشقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسال 15اجرائی ماده 

 بازرس قانونی یا به صورت گزارش جداگانه یا ویژه برای استفاده سازمان نیز اظهارنظر كنند.

چک لیست رعایت مجموعه مقررات سازمان، باید از طریق سازمان با همكاری جامعه و  :2تبصره

 معتمد قرار گیرد.سازمان حسابرسی تهیه شود و در اختیار موسسات حسابرسی 

ها و مقررات مربوطه را كتباً یا از طریق سایت اینترنتی رسمی خود  سازمان باید كلیه بخشنامه .3تبصره

 در اختیار جامعه، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی معتمد قرار دهد.

معتمد را های ویژه موسسات حسابرسی  سازمان محتوای اطالعات مورد نیاز خود از گزارش .4تبصره

 تعیین خواهد نمود و این موسسات موظفند بر اساس آن اقدام نمایند.

 

 فصل سوم: اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل

اشخاص حقوقی زیر مكلفند حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را از میان سازمان حسابرسی یا موسسات : 11ماده 

 اند، انتخاب نمایند: فهرست موسسات حسابرسی معتمد درج شدهحسابرسی عضو جامعه كه در 

 الف( شركتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

 ب( شركتهای فرعی شركتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

 پ( شركتهای سهامی عام با عرضه عمومی
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ار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران شامل شركتهای كارگزاری، شركتهای ت( نهادهای مالی موضوع قانون باز

گذاری، شركتهای تأمین سرمایه، صندوقهای بازنشستگی، شركتهای هلدینگ،  های سرمایه گذاری، صندوق سرمایه

 گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، و  های سپرده ها، بازارهای خارج از بورس، شركت بورس

 سابرسی طرحهائی كه متقاضی انتشار عمومی اوراق مشاركت مشمول ثبت نزد سازمان هستند.ث( ح

 شود. ضوابط تشخیص شركتهای فرعی با توجه به استانداردهای حسابداری تعیین می :1تبصره

مؤسسات حسابرسی و شركای مسئول كار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز  :2تبصره

سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت مذكور را بپذیرند.  1نیستند بعد از گذشت 

تواند با  سال قبل، نمی 1ضمناً در صورت خروج شركاء از مؤسسه قبلی، شریک مسئول كار در دوره 

نوان شریک در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول كند. شروع این مهلت از تاریخ حضور به ع

 تصویب این دستورالعمل خواهد بود. 

 

 فصل چهارم: نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد

ای گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كار در راستای حمایت از حقوق سرمایه: 11ماده 

ای و مفاد این دستورالعمل، سازمان به شرح زیر  اوراق بهادار و همچنین حصول اطمینان از رعایت اصول و ضوابط حرفه

 ای موسسات حسابرسی معتمد نظارت مستمر دارد: بر كار حرفه

ات حسابرسی الف( كمیته مجاز است به منظور حصول اطمینان از احراز شرایط مورد نظر در این دستورالعمل توسط موسس

متقاضی پذیرش و حفظ شرایط مذكور پس از پذیرش توسط موسسات حسابرسی معتمد و همچنین حصول اطمینان از 

رعایت مقررات سازمان، حاكم بر فعالیت موسسات حسابرسی معتمد، با موسسات حسابرسی و جامعه مكاتبه و از آنها 
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م، در چارچوب موارد فوق از طریق كار گروه كنترل كیفیت اطالعات، اسناد و مدارک درخواست نماید و در صورت لزو

 جامعه به محل مؤسسات حسابرسی مراجعه و از آنها بازرسی كند. 

ب ( كنترل كیفیت پرونده حسابرسی اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل، به منظور اعمال 

و سازمان حسابرسی به ترتیب از طریق كار گروه كنترل ای بر كار موسسات حسابرسی معتمد عضو جامعه  نظارت حرفه

گیرد. در جامعه و سازمان حسابرسی برای موارد  كیفیت جامعه و كمیته كنترل كیفیت سازمان حسابرسی صورت می

نماینده از  2ارجاعی از سوی سازمان یک كمیته كنترل كیفیت ویژه مركب از پنج نفر حسابدار رسمی، با امكان حضور 

 ازمان تشكیل شود. سوی س

مستقیماً، یا بنا به اطالع واحدهای نظارت سازمان و یا بر اساس شكایات واصله  8پ( در مواردی كه كمیته موضوع ماده 

ای یا  نسبت به گزارش حسابرسی، به مواردی حاكی از عدم رعایت استانداردهای حسابرسی و سایر اصول و ضوابط حرفه

هرگونه سوال و ابهامی در این خصوص برخورد نماید، موضوع را كتباً به جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد اطالع 

روز توسط كار گروه یا كمیته كنترل كیفیت  81داده تا پرونده و مدارک حسابرسی در ارتباط با شركت مزبور ظرف مهلت 

 جه به سازمان گزارش شود. این ماده رسیدگی و نتی "ب"یاد شده در بند 

بنا به دستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه گزارش امتیازات كنترل كیفیت  :1تبصره

در سطح موسسه و سطح كار حسابرسی هر سال را حداكثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به سازمان 

سال، شرایط مقرر در این دستورالعمل را نماید و در مواردی كه موسسه حسابرسی معتمد طی  اعالم می

 رساند. از دست دهد، همزمان نام موسسه حسابرسی را با ذكر مورد )موارد( به اطالع سازمان می

های خود در  بنا به دستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه نتیجه ارزیابی :2تبصره

ای توسط موسسات حسابرسی  صصی و حرفهنامه سقف مجاز ارائه خدمات تخ خصوص رعایت آیین

 نماید. معتمد در هر سال را تا آخر فروردین ماه سال بعد به سازمان ارسال می
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، در شرایط خاص با ذكر دلیل به درخواست جامعه یا سازمان "پ"مهلت مقرر در بند  .3تبصره

 روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. 81حسابرسی تا 

اساسنامه جامعه، حداقل تناوب كنترل كیفیت در سطح موسسه )احراز شرایط موسسه  81ماده بر اساس : 12ماده 

حسابرسی معتمد(، كنترل كیفیت در سطح كار حسابرسی )در اجرای كار حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و آیین 

موسسات حسابرسی معتمد هر سال ای توسط  نامه سقف مجاز ارائه خدمات حرفه ای( و ارزیابی رعایت آیین رفتار حرفه

 باشد. یكبار می

 

 فصل پنجم : استقالل

ای جامعه یا  ای، عالوه بر ضوابط آیین رفتار حرفه موسسات حسابرسی معتمد در خصوص حفظ استقالل حرفه: 13ماده 

 باشند: سازمان حسابرسی حسب مورد، ملزم به رعایت موارد زیر می

ست در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور الف( موسسه حسابرسی معتمد مجاز نی

( 4معامالت بازرگانی و انتفاعی داشته یا همزمان با ارائه خدمات حسابرسی مستقل و بازرس قانونی به یک صاحبكار )

( 5( ارزیابی سهام، )1ی سیستم، )ساز ( طراحی و پیاده8( مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی، )2خدمات مالی و حسابداری، )

كند، ارائه نماید و یا از طرف آن واحد وكالت حضور در  ( سایر خدماتی كه كمیته تعیین می6خدمات حسابرسی داخلی، )

جلسات هیئت مدیره داشته باشد. همچنین گزارش موسسه حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت این ضابطه، معتبر 

 ور قابل استناد نخواهد بود.نیست و به نفع واحد مزب

ای و  دار ارائه خدمات مشاوره در صورتی كه موسسه حسابرسی معتمد قبل از انتخاب، عهده :1تبصره

طراحی سیستمهای مالی به صاحبكار شده باشد، باید ضمن اعالم مراتب به سازمان )قبل از شروع 
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ای عمل كند كه به صالحیت  نهای، به گو عملیات حسابرسی( و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه

 ای و استقالل وی خدشه وارد نشود. حرفه

در صورتی كه موسسه حسابرسی معتمد به شركتی، خدمات طراحی سیستم حسابداری ارائه : 2تبصره

اندازی كامل سیستم مزبور مجاز  نماید، پذیرش حسابرسی صاحبكار مزبور دو سال بعد از استقرار و راه

 خواهد بود.

موسسه حسابرسی معتمد مجاز نیست تا دو سال از تاریخ نقل و انتقال سهام شركتی كه  .3تبصره

 گذاری آن را به عهده داشته است، حسابرسی آن شركت را بپذیرد. قیمت

ب( موسسه حسابرسی معتمد و شركای آن، همسر و اشخاص تحت والیت، وصایت و قیمومت شركای مذكور، مدیران، 

برسان ارشد موسسه مجاز نیستند در هیچ یک از واحدهای مورد رسیدگی موسسه حسابرسی معتمد، سرپرستان و حسا

 مدیر یا سهامدار باشند.

موسسات حسابرسی معتمد موضوع این دستورالعمل مكلفند لیست اسامی شركتهای مورد  :1تبصره

رند، تحت عنوان حسابرسی را كه به شرح فوق جهت حفظ استقالل، حق دارا بودن سهام آن را ندا

 تهیه و به سازمان ارائه نمایند. "فهرست رعایت استقالل"

موسسه حسابرسی معتمد در صورتی كه در مراحل بعدی به عنوان حسابرس مستقل و  :2تبصره

بازرس قانونی یک شركت پذیرفته شده در بورس انتخاب شود، باید نام و مشخصات شركت جدید را در 

عالم كند تا كلیه شركاء، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد در صورت ا "فهرست رعایت استقالل"

ماه نسبت به فروش سهام خود در آن شركت اقدام  8دارا بودن سهام آن شركت حداكثر ظرف مدت 

 كنند.
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ر سال حسابرسی شركتهایی را بپذیرند كه مدیران و شركای آن موسسات قبالً د 8پ( موسسات حسابرسی معتمد نباید تا 

سال حسابرسی شركتهایی را بپذیرند كه  8اند. همچنین موسسات حسابرسی معتمد مجاز نیستند تا  آن شركتها شاغل بوده

شركای آن موسسه حسابرسی قبالً به عنوان مدیر و سرپرست ارشد در موسسات حسابرسی و یا در سازمان حسابرسی 

 د.ان دار بوده مسئولیت انجام حسابرسی آن شركتها را عهده

این دستورالعمل حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخابی را  41كه اشخاص حقوقی موضوع ماده  در صورتی: 14ماده 

قبل از پایان چهار سال متوالی تغییر دهند باید مراتب را با ذكر دلیل به اطالع سازمان برسانند. شروع اولین دوره این 

 بود. مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد 

درصد درآمدهای مؤسسه حسابرسی معتمد از یک صاحبكار یا گروه صاحبكار خاص در  25تحصیل بیش از : 15ماده 

 یک سال مالی مجاز نیست. 

 

 فصل ششم: ضمانت اجرایی

مؤسسات حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات حاكم بر :  16ماده 

بینی شده در جدول پیوست و با تایید سازمان مشمول اقداماتی به  آنها، به پیشنهاد كمیته و بر اساس موارد پیشفعالیت 

 شرح زیر خواهند بود:

 . تذكر با درج در پرونده4 

 . اخطار با درج در پرونده، 2 

 . عدم پذیرش كار جدید8 

 . حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد تا مدت یكسال1 

 . حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد برای بیش از یكسال، 5 
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اقدامات انضباطی سایر مراجع ذیصالح از جمله جامعه، مانع از اجرای اقدامات مقرر در این  :1تبصره

 شود. ماده نمی

آراء صادره در خصوص حذف موسسات حسابرسی معتمد، در صورت درخواست تجدید نظر  :2تبصره

شود.  برسی معتمد ذیربط یا شركای آن به هیئت تجدیدنظر )استیناف( ارجاع میتوسط موسسه حسا

سال سابقه مدیر ارشد حسابرسی )سه نفر با  3اعضای این هیئت پنج نفر حسابدار رسمی دارای حداقل 

انتخاب سازمان، یک نفر با انتخاب جامعه و یک نفر با انتخاب سازمان حسابرسی( است. در صورت 

صورت هزینه  باشد در غیر این نفع تجدید نظر خواه هزینه دادرسی بر عهده سازمان می صدور رای به

 دادرسی بر عهده تجدیدنظر خواه است.

 

 فصل هفتم: سایر مقررات

مؤسسات حسابرسی معتمد باید عالوه بر رعایت ضوابط و مقرراتی كه در مورد تشكیل، اداره و نحوه فعالیت : 17ماده 

 شود، مقررات این دستورالعمل را نیز رعایت كنند.  سط جامعه و سایر مراجع ذیصالح وضع میمؤسسات حسابرسی تو

مؤسسات حسابرسی معتمد باید هرگونه تغییر در شركاء و مدیران خود را ظرف مدت یک ماه كتباً به سازمان : 18ماده 

برسی معتمد، نسبت به تداوم درج نام اعالم نمایند. سازمان پس از بررسی تغییر تركیب شركاء و مدیران موسسه حسا

موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد یا حذف آن از فهرست مزبور تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد 

 كرد.

توانند شركاء و مدیران مؤسسات حسابرسی كه از فهرست  مؤسسات حسابرسی معتمد نمی تبصره:

حداقل برای مدت محكومیت بعنوان شریک یا مدیر اند، را  مؤسسات حسابرسی معتمد حذف شده
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حسابرسی بكار گیرند. بكارگیری مجدد این افراد بعنوان شریک یا مدیر حسابرسی با پیشنهاد كمیته و 

 شود.  تایید هیئت مدیره سازمان انجام می

مستقل و بازرس مؤسسات حسابرسی معتمد باید رونوشت نامه ارسال گزارشهای خود در خصوص حسابرس : 19ماده 

ای، حسابرسی اطالعات مالی آتی و افزایش سرمایه مربوط به اشخاص  قانونی، بررسی اجمالی صورتهای مالی میاندوره

 حقوقی مشمول حسابرسی طبق این دستورالعمل را در تاریخ صدور آن به سازمان ارائه كنند. 

دستورالعمل در خصوص وضعیت  1سازمان در ماده مؤسسات حسابرسی معتمد باید اطالعات درخواستی توسط : 21ماده 

های شش ماهه اول و دوم سال، به ترتیب حداكثر تا پایان مهرماه هر سال و  فعالیت مؤسسه و شركای آن را برای دوره

 فروردین ماه سال بعد در اختیار سازمان قرار دهند.

برسی معتمد جانشین موظف است طبق در صورت تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسا: 21ماده 

ای با حسابرس قبلی مكاتبه و دالیل تغییر حسابرس و بازرس قانونی را استعالم نموده و نتیجه را به  نامه رفتار حرفه آیین

 سازمان اطالع دهد.

لی بورس به تصویب شورای عا 13/15/4836تبصره و یک پیوست در تاریخ  29ماده و  22این دستورالعمل در : 22ماده 

نامه ضوابط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران )مصوب جلسه  رسید و جایگزین آیین

شورای بورس( و ضوابط موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران  21/42/4831

 شورای بورس( گردید.  81/18/4833)مصوب 
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 دستورالعمل اجرایی كمیته پذیرش و نظارت 

 بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

 مدیره سازمان بورس هیئت 41/42/36مصوب 

 

 

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، این دستورالعمل تحت  8در راستای اجرای ماده 

كه از این پس به اختصار  "كمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازماندستورالعمل اجرایی "عنوان 

شود، توسط كمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان پیشنهاد و در  نامیده می "دستورالعمل اجرایی"

 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. 41/42/4836تاریخ 

 

 ل: تعریف اصطالحاتفصل او

 باشد. هایی كه در این دستورالعمل به كار رفته است دارای معانی زیر می اصطالحات و واژه: 1ماده 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  5سازمان بورس و اوراق بهادار است كه به موجب ماده  . سازمان:1

 شود. نامیده می "سازمان"به اختصار  تشكیل شده است و از این پس 4831مصوب آذرماه 

ای  جامعه حسابداران رسمی ایران است كه به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه . جامعه:2

نامیده  "جامعه"تشكیل گردیده است و از این پس به اختصار  4832حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 

 شود. می

 8كمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار است كه بر اساس ماده  :. كمیته3

 شود. نامیده می "كمیته"دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان تشكیل شده است و از این پس به اختصار 
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اس ضوابط دستورالعمل موسسات موسسه حسابرسی معتمد سازمان است كه بر اس . موسسه حسابرسی معتمد:4

 شود. گیرد و در فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان درج می حسابرسی معتمد سازمان مورد پذیرش قرار می

به  3/5/4836دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار است كه در تاریخ  . دستورالعمل:5

 شود. نامیده می "دستورالعمل"دار رسیده است و از این پس به اختصار تصویب شورای عالی بورس اوراق بها

دستورالعمل اجرایی كمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و  . دستورالعمل اجرایی:6

 شود. اوراق بهادار است كه از این پس به اختصار دستورالعمل اجرایی نامیده می

 

 ساختار كمیتهفصل دوم: وظایف و 

 باشد: وظایف كمیته در چارچوب دستورالعمل به شرح زیر می: 2ماده 

 ( در ارتباط با پذیرش موسسات حسابرسی متقاضی:1-2

 روز از تاریخ تكمیل مدارک مورد نیاز 45( بررسی تقاضاهای پذیرش موسسات حسابرسی متقاضی ظرف 4-4-2

 اهای پذیرش به سازمان( اعالم موارد نقص اطالعات و مدارک تقاض2-4-2

( اعالم تصمیمات كمیته در خصوص رد یا قبول تقاضاهای پذیرش موسسات حسابرسی متقاضی به سازمان )با 8-4-2

 ذكر دالیل در صورت رد تقاضا(

( بررسی اعتراض موسسات حسابرسی متقاضی در خصوص رد تقاضای پذیرش و اعالم نتیجه آن به سازمان 1-4-2

 تاریخ دریافت اعتراضروز از  45ظرف 

 بینی شده در دستورالعمل ( سایر موارد پیش5-4-2

 ( در ارتباط با نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد:2-2

 ( حصول اطمینان از حفظ شرایط مقرر در دستورالعمل توسط موسسات حسابرسی معتمد پس از پذیرش آنها4-2-2
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 صوص فعالیت موسسات حسابرسی معتمد( حصول اطمینان از رعایت مقررات سازمان در خ2-2-2

( مكاتبه با موسسات حسابرسی و جامعه و درخواست اطالعات، اسناد و مدارک از آنها در راستای انجام وظایف 8-2-2

 محوله

( در صورت لزوم، مراجعه به محل موسسات حسابرسی از طریق كار گروه كنترل كیفیت جامعه و بازرسی 1-2-2

 موسسات حسابرسی 

های  ( بررسی موارد ارجاع شده از سوی واحدهای نظارت سازمان یا شكایتهای واصله در خصوص گزارش5-2-2

حسابرسی و اعالم كتبی موارد حاكی از عدم رعایت استانداردهای حسابرسی و سایر اصول و ضوابط حرفه و یا هرگونه 

 سوال و ابهام به جامعه یا سازمان حسابرسی

 موارد ارجاع شده به جامعه یا سازمان حسابرسی ( پیگیری اعالم نتیجه6-2-2

 ( پیگیری انجام اموری كه در چارچوب این دستورالعمل به عهده جامعه گذاشته شده است.3-2-2

 ( پیگیری انجام سایر اموری كه طبق این دستورالعمل بر عهده موسسات حسابرسی معتمد گذاشته شده است.3-2-2

 در دستورالعمل بینی شده ( سایر موارد پیش9-2-2

 

 ( در ارتباط با فرمها، روشها و ساختار سازمانی:3-2

ها و نوع اطالعات مورد نیاز در راستای انجام وظایف یاد شده در فوق و تجدیدنظر در آنها  ( طراحی فرمها، روش4-8-2

 در صورت لزوم

سابرسی معتمد جهت تسهیل ریزی در خصوص ایجاد بانک اطالعاتی مكانیزه در خصوص موسسات ح ( برنامه2-8-2

 انجام وظایف كمیته و نگهداری سوابق

 گیری در خصوص امور مربوط به دبیرخانه و سایر امور مربوط به كمیته ( تصمیم8-8-2
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 ( بررسی و پیشنهاد اصالح ساختار سازمانی موجود به سازمان جهت اطمینان از اجرای مطلوب وظایف كمیته1-8-2

بین خود یک نفر را به عنوان رئیس كمیته و یک نفر دیگر را به عنوان نائب رئیس كمیته اعضای كمیته از :  3ماده 

 نماید. انتخاب می

باشد و در غیاب رئیس، نائب رئیس كمیته اداره جلسات را برعهده خواهد  اداره جلسات به عهده رئیس كمیته می:  4ماده 

 داشت.

ریزی الزم به منظور تشكیل جلسات، ثبت و ضبط و  تدارک و برنامه كمیته دارای یک دبیرخانه است كه وظیفه : 5ماده 

نگهداری سوابق كمیته، تنظیم دعوتنامه، دستورجلسات، صورتجلسات و مكاتبات كمیته، هماهنگی امور كمیته و تنظیم 

 روابط كمیته با سازمان را برعهده دارد.

 نمایند. فر را با معرفی سازمان به عنوان دبیر كمیته انتخاب میبه منظور اداره امور دبیرخانه، اعضای كمیته یک ن:  6ماده 

دبیرخانه كمیته در محل سازمان استقرار دارد و به منظور پیشبرد امور كمیته، سازمان موظف است محل مناسب، :  7ماده 

و كارشناسی مورد افزاری و نیروی انسانی سازمانی و یا تخصصی  افزاری و نرم بودجه الزم، امكانات و تسهیالت سخت

 نیاز را در اختیار دبیرخانه قرار دهد.

 

 ها فصل سوم: جلسات كمیته و نحوه بررسی

های شش  بندی آن باید به صورت دوره شود كه برنامه زمان جلسات كمیته حداقل هر دو هفته یكبار برگزار می:  8ماده 

ماهه باید قبل از شروع دوره مربوط به تصویب  شش بندی جلسات هر دوره ماهه توسط دبیرخانه تهیه شود. برنامه زمان

 كمیته برسد.

 ساعت خواهد بود. 8طول مدت هر جلسه حداقل  تبصره:



 

501 
 

های كاری  كمیته در ابتدای هر سال باید با توجه به تجربیات گذشته و وضعیت موجود، برنامه یكساله و اولویت: 9ماده 

 تصویب نماید. تعیین و 2خود را در چارچوب وظایف موضوع ماده 

های كاری و برنامه مصوب كمیته، در جلسه قبل یا حداقل یک هفته  دستور كار هر جلسه در چارچوب اولویت : 11ماده 

 شود. قبل از برگزاری جلسه از طریق هماهنگی با اعضای كمیته مشخص می

بندی مصوب، با تنظیم و ارسال  زماندبیرخانه موظف است یک هفته قبل از برگزاری جلسه، بر اساس برنامه :  11ماده 

گردد، از اعضای كمیته برای شركت در جلسه  دعوتنامه كتبی كه در آن زمان و مكان برگزاری و دستور جلسه قید می

 دعوت نماید.

اطالعات و مدارک مربوط به دستور كار جلسه به همراه دعوتنامه از سوی دبیرخانه، به هر یک  تبصره:

 گردد. یل و یا ارسال میاز اعضای كمیته تحو

 یابد. عضو رسمیت می 5عضو از  8جلسات كمیته با حضور حداقل : 12ماده 

 عضو معتبر و نافذ خواهد بود. 8مصوبات كمیته با رای موافق حداقل :  13ماده 

پذیرد و در صورت ضرورت تغییر، نحوه  رای اعضا با اعالم نظر شفاهی هر یک صورت می تبصره:

 مورد به تصویب اعضا خواهد رسید.گیری حسب  رای

های صادره توسط موسسات  گیری نسبت به موارد ارجاع شده به كمیته در ارتباط با گزارش در تصمیم:  14ماده 

گونه تصمیمات بر اساس  باشند، عضو ذینفع فاقد حق رای بوده و این حسابرسی كه شركا یا مدیران آنها عضو كمیته می

 شود. اتخاذ می 48گر كمیته وفق ماده نظر اكثریت چهار عضو دی

های امضاء شده توسط  مفاد این ماده در مورد مدیران سازمان حسابرسی، صرفاً به گزارش تبصره:

 نامبردگان تسری خواهد یافت.
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غیبت غیرموجه هر یک از اعضا در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در طول یكسال به منزله استعفای :  15ماده 

از عضویت در كمیته تلقی می شود. در این صورت، عضو جدید باید ظرف دو هفته از سوی سازمان )پس از معرفی  وی

 توسط سازمان حسابرسی یا جامعه، در صورت لزوم( جایگزین عضو قبلی شود.

وارد مندرج الزحمه اعضای كمیته بابت حضور در جلسات و وقت صرف شده خارج از جلسه در ارتباط با م حق:  16ماده 

 شود. در دستور جلسه، توسط رئیس سازمان تعیین می

چنانچه هر یک از اعضای كمیته عالوه بر حضور در جلسات و وقت صرف شده خارج از . 1تبصره 

جلسه در ارتباط با موارد مندرج در دستور جلسه، بابت كارهای ارجاعی از طرف سازمان وقت اضافی 

پس از گزارش توسط عضو مربوطه و تایید دبیر كمیته، بر اساس نرخ  الزحمه آن صرف نموده باشند، حق

 تعیین شده از سوی سازمان پرداخت خواهد شد.

دبیر كمیته موظف است در پایان هر ماه، میزان كاركرد هر یک از اعضای كمیته )شامل . 2تبصره 

الزحمه به سازمان  حقحضور در جلسات یا اوقات صرف شده بابت كارهای ارجاع شده( را جهت پرداخت 

 گزارش نماید.

نمایندگان سازمان از جمله مسئولین واحدهای نظارت سازمان، در صورت لزوم بنا به درخواست سازمان یا  : 17ماده 

 نمایند. كمیته به عنوان مدعو در جلسات كمیته شركت می

( 2-4-4موسسات حسابرسی، موضوع بند  هر یک از موارد ارجاع شده به كمیته )به استثنای درخواست پذیرش:  18ماده 

باید حداكثر ظرف مدت دو ماه بررسی و تعیین تكلیف شود. دبیر كمیته موظف است موارد ارجاع شده به كمیته را 

 های كاری قرار گیرد. بالفاصله به اعضا اطالع دهد تا در صورت نیاز و با توجه به اهمیت آن به عنوان اولویت

 شود. میته در قالب فرم مخصوصی كه توسط اعضا به تصویب رسیده، تنظیم میصورتجلسات ك : 19ماده 

 صورتجلسات كمیته حداقل باید حاوی اطالعات زیر باشد: : 21ماده 
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 شماره و تاریخ جلسه 

 ساعت و مكان برگزاری جلسه 

 اسامی حاضرین )شامل اعضا، دبیر و مدعوین( 

 اسامی غائبین 

 خالصه مذاكرات و مصوبات 

 امضای اعضای كمیته 

نتایج تصمیمات و اظهارنظر كمیته در خصوص هر یک از موارد ارجاع شده در چارچوب  :1تبصره

تقاضای پذیرش موسسات حسابرسی، نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد یا سایر امور مربوط باید به 

 صراحت در متن صورتجلسات )بخش خالصه مذاكرات و مصوبات( درج شود.

 شماره جلسات در آغاز هر سال، ادامه شماره جلسات سال قبل خواهد بود. :2تبصره

نویس صورتجلسات توسط دبیرخانه تهیه و یک نسخه آن همراه دعوتنامه مربوط به جلسه بعد به اعضای  پیش:  21ماده 

 كمیته تحویل و یا ارسال خواهد شد.

اعضا بررسی و در صورت لزوم، اصالحات اعمال  نویس هر یک از صورتجلسات در جلسه بعد توسط پیش : 22ماده 

خواهد شد. پس از امضاء صورتجلسات توسط اعضای كمیته، یک نسخه از تصویر آن در اختیار هر یک از اعضا قرار 

 خواهد گرفت.

های صادره توسط موسسات حسابرسی معتمد را بر حسب شكایتهای واصله و ارجاع واحدهای  كمیته گزارش : 23ماده 

 نماید. تی سازمان بورس، بررسی مینظار

های  های حسابرسی، كمیته در هر سال تعدادی از گزارش به منظور اعمال نظارت بیشتر بر كیفیت گزارش : 24ماده 

 41حسابرسی صادر شده توسط هر یک از موسسات حسابرسی معتمد در خصوص اشخاص حقوقی مشمول موضوع ماده 
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بندی  واحدهای نظارتی سازمان و اعالم نتیجه آن به كمیته و بر اساس دسته دستورالعمل را جهت بررسی آن توسط

 نماید. موسسات حسابرسی با توجه به حجم كار آنها انتخاب می

های فوق در فروردین ماه هر سال به  برنامه تحقق مفاد این ماده و چگونگی انتخاب گزارش تبصره:

 تصویب كمیته خواهد رسید.

ارجاع شده به كمیته در خصوص بررسی گزارش حسابرسی )گزارش نتایج حاصل از بررسی  های گزارش : 25ماده 

دستورالعمل( باید به صورت استاندارد در قالب فرم مخصوصی كه توسط اعضا به تصویب  44مربوط به بند پ ماده 

 ها حداقل باید حاوی اطالعات زیر باشد: رسیده، تنظیم شود. این گزارش

مله نام شركت و سال مالی مورد رسیدگی، نام موسسه حسابرسی و مدیران یا شركای امضاء كننده مشخصات كلی )از ج 

 گزارش(

 مدارک مورد بررسی 

 موارد قابل طرح به همراه شرح كامل موضوع 

 مبانی بررسی 

 گیری نتیجه 

 كننده امضای مسئول واحد بررسی 

های ارجاع شده، اظهارنظر  از گزارش گیری كمیته در خصوص هر یک پس از بررسی و تصمیم تبصره:

 شود. كمیته بر اساس صورتجلسه مربوط در بخش آخر گزارش درج می

های ارجاع شده و اظهارنظر  دستورالعمل، كمیته پس از بررسی گزارش 44در راستای اجرای بند پ ماده  : 26ماده 

اردهای حسابرسی و سایر اصول و ضوابط نسبت به آنها، در صورت برخورد به مواردی حاكی از عدم رعایت استاند
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ای یا هرگونه سوال یا ابهام در این خصوص، ظرف مدت یک هفته موضوع را با ارسال مدارک و مستندات مربوط به  حرفه

 دهد. صورت كتبی به جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد اطالع می

 1های موضوع ماده  در كمیته، باید در قالب فرم تقاضای پذیرش موسسات حسابرسی متقاضی به منظور طرح : 27ماده 

ارائه شود. تقاضاهای ارائه شده از سوی موسسات حسابرسی متقاضی، پس از دریافت و كنترل توسط  "دستورالعمل"

 دبیرخانه و رفع نواقص، در جلسات كمیته قابل طرح خواهد بود.

هیه و پس از بررسی توسط كمیته توسط دبیرخانه ت "دستورالعمل" 1فرمهای موضوع ماده  تبصره:

 تصویب می شود.

 

 رسانی فصل چهارم: مكاتبات و اطالع

مكاتبات كمیته با سازمان حسابرسی، جامعه و موسسات حسابرسی پس از هماهنگی با كمیته، توسط دبیر :  28ماده 

 گیرد. كمیته با درج عنوان صورت می

رسد. محتوای گزارش  گزارش سالیانه عملكرد كمیته پس از تهیه از طریق سایت سازمان به اطالع عموم می : 29ماده 

 بر اساس نظر كمیته تعیین خواهد شد.

های كمیته به اشخاص خارج از سازمان به  یک نسخه از تصویر تمام صورتجلسات، دستورجلسات و نامه : 31ماده 

 شود. سازمان ارائه می

 انتشار اخبار و اطالعات كمیته توسط دبیر كمیته با هماهنگی اعضا از طریق سایت سازمان منتشر خواهد بود. : 31ماده 

 

 فصل پنجم: سایر موارد
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به تصویب هیئت مدیره  41/42/4836تبصره در تاریخ  44ماده و  82این دستورالعمل اجرایی در پنج فصل، :  32ماده 

 سازمان رسید.
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 مالی اوراق اجاره )صكوک اجاره(مصوبه ابزار 

 و ضوابط آن 

 عالی بورس شورای 4/44/36مصوب 

 

 

قانون بازار  1ماده  1مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای بند  ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره به پیشنهاد هیئت

تبصره در تاریخ  6ماده و  22در  مجلس شورای اسالمی، 4831اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذر ماه 

 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.4/44/4836

 

 تعاریف -الف
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به همان معانی در  4831قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  4های تعریف شده در ماده  اصطالحات و واژه: 1ماده 

 باشند: ی معانی زیر میهای دیگر دارا روند؛ واژه كار می  این دستورالعمل به

دهنده مالكیت مشاع دارندگان آن،  شود و نشان اوراق بهاداری است كه براساس این ضوابط منتشر می اوراق اجاره:- 1

 شود. در دارایی مبنای انتشار اوراق است كه اجاره داده می

قرار گیرد و مشخصات مندرج در این  هر نوع مال منقول یا غیرمنقولی است كه بتواند موضوع قرارداد اجاره دارایی:- 2

 ضوابط را داشته باشد.

 نماید. هر شخص حقوقی است كه اقدام به فروش دارایی میفروشنده: - 3

توانند اقدام به اجاره دارایی  كنند و می شخص حقوقی است كه با هدف تأمین مالی اوراق اجاره منتشر می بانی:- 4

 بانی ممكن است فروشنده نیز باشد.نمایند.  مبنای انتشار اوراق اجاره 

وانتقال دارایی به وكالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن  منظور نقل شخص حقوقی است كه به واسط اوراق:- 5

 شود. تشكیل می

 باشند. دارندگان اوراق اجاره و مالكان مشاع دارایی می گذاران: سرمایه- 6

گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط،  گی از سرمایهشخص حقوقی است كه به نمایند امین:- 7

 مسئولیت نظارت بر كل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد.

 باشد.  گذاران می مجموعه اطالعاتی است كه ناشر جهت انتشار اوراق ملزم به ارائه آن به سازمان و سرمایه امیدنامه:- 8

واعد موضوعه مرتبط از جمله تصمیمات و مصوبات هیئت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق تمامی قمقررات: - 9

 باشد. بهادار و سازمان می

 

 مشخصات دارایی -ب
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 دارایی باید دارای شرایط زیر باشد:: 2ماده 

 گیری در اجرای اهداف اوراق اجاره را داشته باشد. دارایی باید ارزش بهره- 4

محدودیت قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته  گونه مانع یا هیچ- 2

 باشد.

ارزش دارایی فیزیكی درصورت لزوم باید توسط كارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و به تأیید امین و بانی : 3ماده 

 برسد.

 حوادث بیمه شود.دارایی باید در مقابل كلیه خسارات و : 4ماده 

 درصد عمر مفید دارایی بیشتر باشد. 31مدت زمان اجاره نباید از : 5ماده 

 

 بانی: -ج

 بانی دارای شرایط ذیل است:: 6ماده 

 ثبت در ایران - 4

 درصد 91حداكثر نسبت بدهی به جمع دارایی - 2

 گذشت حداقل دو سال از زمان تأسیس - 8

 های مالی عتمد سازمان درخصوص آخرین صورتارائه اظهارنظر مؤسسه حسابرسی م- 1

 اظهارنظر مربوطه نباید به صورت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر باشد. :1تبصره

 ها ملزم به رعایت شرایط موضوع این ماده نخواهند بود. ها و شهرداری وزارتخانه :2تبصره

مؤسسات اعتباری غیربانكی دارای ها و  درمورد بانک  حداكثر نسبت بدهی به جمع دارایی: 3تبصره

 شود. مجوز از بانک مركزی، براساس قوانین و مقررات مربوطه تعیین می
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 % اوراق اجاره منتشره توسط بانی منوط به كسب مجوز از سازمان است. 41خرید بیش از : 7ماده 

 

 واسط اوراق: -د

 شود. ن تأسیس میواسط اوراق، شخص حقوقی است كه توسط امین با مجوز سازما: 8ماده 

 

 امین: -هـ

توانند به  های تأمین سرمایه می ها، مؤسسات اعتباری غیربانكی دارای مجوز بانک مركزی یا شركت بانک: 9ماده 

 پیشنهاد بانی و تأیید سازمان به عنوان امین فعالیت نمایند.

 گیرد. گذاران در اختیار امین قرار می ایهاسناد، مدارک و قراردادهای مثبِت مالكیت دارایی، به وكالت از سرم: 11ماده 

 گیرد تایید نماید. گذاران قرار می امین باید میزان هزینه هایی را كه در امیدنامه ذكر شده و بر عهده سرمایه: 11ماده 

نماینده وی تمامی نقل و انتقاالت مالی مربوط به فرآیند انتشار اوراق اجاره تا تسویه كامل اوراق توسط امین یا : 12ماده 

 گیرد و مسئولیت این نقل و انتقاالت با امین است.  صورت می

 

 دریافت مجوز ثبت و عرضه اوراق اجاره: -و 

 عرضه عمومی اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است.: 13ماده 

رعایت كلیه مقررات ثبت و به منظور اخذ مجوز عرضه عمومی اوراق اجاره، واسط اوراق موظف است عالوه بر : 14ماده 

 عرضه عمومی اوراق بهادار، امیدنامه انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نماید.

 شود: امیدنامه در دو قسمت تنظیم می: 15ماده 

 الف( بیانیه ثبت
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 ب( اطالعات تكمیلی، حداقل شامل موارد زیر:

 مدیره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعالیتمشخصات كامل بانی؛ شامل مشخصات مدیران و اعضای هیات - 4

 های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر بانی صورت- 2

 گزارش كارشناس رسمی دادگستری در مورد مشخصات دارایی و ارزش روز آن درصورت لزوم - 8

 گذاران بها به سرمایه مدت و نوع اجاره، میزان و نحوه پرداخت اجاره- 1

 بندی و امین مشخصات مؤسسه رتبه- 5

 رتبه اعطا شده- 6

 گذاری در آن و نحوه تسویه اوراق  های اوراق اجاره، نحوه انتشار، ریسک سرمایه فرآیند انتشار، ویژگی- 3

 گذاران . نحوه حل و فصل اختالفات بین بانی، واسط، امین و سرمایه3

بندی مرتبط  زارهای خارج از بورس و برنامه زمان. امكان پذیرش یا عدم پذیرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار یا با9

 با آن

 گذاران  های سرمایه . میزان هزینه41

 . قابلیت تبدیل اوراق اجاره به سهام بانی 44

 باشد. اوراق اجاره با نام می :1تبصره

العاده بانی و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبدیل به  : در صورت تصویب مجمع عمومی فوق2تبصره

 سهام بانی است. 

 گردد.  تمامی قراردادهای منعقده بایستی در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم : 16ماده 

یر از واسط و ضمانت پرداخت تمام یا قسمتی از اجاره بها توسط هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان، به غ: 17ماده 

 پذیر است. بانی امكان
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تواند تا  شرط تملیک تلقی شود، اوراق می در صورتی كه اجاره، براساس استانداردهای حسابداری، اجاره به: 18ماده 

 درصد ارزش دارایی منتشر گردد. 91حداكثر به میزان 

 

 الزامات افشای اطالعات -ز 

قرارداد اجاره، با توجه به مقررات مربوطه و براساس استانداردهای حسابداری و واسط اوراق باید تا پایان مدت : 19ماده 

شده و گزارش هیئت مدیره خود و بانی را همزمان با ارائه  ای و ساالنه حسابرسی دوره های مالی میان حسابرسی، صورت

 به سازمان به اطالع امین برساند.

 

 رتبه بندی اوراق اجاره: -ح 

بندی اعتباری، اوراق اجاره باید قبل از انتشار رتبه اعتباری از مؤسسات مجاز  اندازی مؤسسات رتبه ن راهاز زما  : 21ماده 

 دریافت نمایند. 

 باشند. شود از اخذ رتبه اعتباری معاف می ای به حكم قانون منتشر می اوراق اجاره تبصره:

 

 حل و فصل اختالفات: -ط 

قانون بازار اوراق بهادار  83گذاران، در هیئت داوری موضوع ماده  مین و سرمایهاختالفات بین بانی، واسط، ا: 21ماده 

 شود.  رسیدگی می 4831ج.ا.ایران مصوب آذرماه 

 

 سایر شرایط: -ی 

 رسد.  دستورالعمل اجرایی این ضوابط به تصویب سازمان می: 22ماده 
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 مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به

 معامالت قراردادآتی 

 عالی بورس شورای 4/44/36مصوب 

 

 

» مبادله تعهد در مقابل تعهد«قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قراردادهای آتی را در قالب  1ماده  1شورا براساس بند 

نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معامالت قرارداد آتی را  ( آیین2تصویب نموده و در اجرای ماده )

فروشنده براساس قرارداد آتی متعهد می شود در سررسید معین مقدار معینی از كاالی مشخص را «بدین شرح بیان نمود: 

شود آن كاال را با آن مشخصات  به قیمتی كه االن تعیین می كنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می

خریداری كند. و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند 

عنوان وجه تضمین نزد كارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی  مبلغی را به

تعدیل كنند و كارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وكالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه وجه تضمین را 

تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا 

تعهد خرید می توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به در سررسید با هم تسویه كنند. هر یک از متعهد فروش یا م
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همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل » شخص ثالث واگذار كنند كه وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.

ن مصوبه اندازی معامالت قراردادهای آتی اقدام نماید. كلیه مقررات مغایر با ای مربوطه را تصویب و نسبت به راه

گردد. مرجع تشخیص مغایر بودن مقررات سابق با این مصوبه  درخصوص قراردادهای آتی و معامالت آتی ملغی می

 سازمان است. 
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 دستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای آتی در

 شركت بورس كاالی ایران )سهامی عام(

 مدیره سازمان بورس هیئت 49/42/36مصوب 

 

 

قانون بازار اوراق بهادار  1ماده 1شورای عالی بورس و اوراق بهادار به استناد بند 4/44/4836مصوبه مورخ  2در اجرای بند 

این دستورالعمل جهت راهاندازی و انجام معامالت قرارداد آتی به پیشنهاد شركت  4831جمهوری اسالمی ایران مصوب 

به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار  49/42/4836تاریخ  تبصره در 43ماده و  52بورس كاالی ایران،در

 رسید.

 در اجرای بند .... مصوبه مورخ .....شورای عالی 
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 فصل اول: تعاریف و كلیات 

 : تعاریف:1ماده 

 4831كلیه اصطالحات و واژه هایی كه در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  

مجلس شورای اسالمی تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل نیز كاربرد دارند. واژه های دیگر دارای معانی 

 ذیل می باشند.

 وجود دارد. "بورس"در  "قرارداد آتی": آخرین روزی كه امكان معامله یک آخرین روز معامالتی- 1

 را برعهده دارد.  "قرارداد آتی"یه و پایاپای : واحدی است كه وظیفه تسواتاق پایاپای- 2

وجه تضمین "اخطاریه افزایش وجه تضمین: اخطاری است كه به منظور افزایش وجه تضمین مشتریان تا سطح - 8

 شود. داده می "اولیه

 در زمان اخذ موقعیت تعهدی است. "قرارداد آتی"ارزش دارایی تعهد شده در  ارزش قرارداد:- 4

و مشخصات  "دارائی پایه"معامالتی قرارداد آتی : گزارشی است كه برای اطالع سرمایه گذاران از وضعیت اطالعیه - 5

 شود. رسد، برای عموم منتشر می می "بورس"هایی كه به تصویب هیئت مدیره  در قالب فرم "قرارداد آتی"

اران از وضعیت تحویل كاال به آنها ارائه است كه توسط اتاق پایاپای جهت اطالع خرید  : اعالمیه ایاعالمیه تحویل- 6

 می گردد.

بازاری است كه پس از پایان معامالت روزانه تشكیل می گردد. در این بازار محدودیتهای قیمتی و  بازار جبرانی:- 7

 ندارد. "قیمت تسویه روزانه"یابد و معامالت آن تاثیری در محاسبه  مقداری معامالت تغییر می

 "موقعیت تعهدی باز"جدید معكوس در مقابل  "موقعیت تعهدی"بدیل تعهد از طریق اتخاذ یک ت بستن موقعیت:- 8

 مشتری 
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 شركت بورس كاالی ایران )سهامی عام ( می باشد. :بورس- 9

و به ترتیبی كه در  "اتاق پایاپای"توسط  "جلسه معامالت"ها: فرآیندی است كه پس از پایان  روز رسانی حساب به- 41

 العمل ذكر گردیده است، با هدف كنترل وجوه تضمین مشتریان انجام می شود.این دستور

از  : فرمی است كه قبل از فعالیت در بازار معامالت آتی باید به امضا مشتری رسیده باشد و حاكی بیانیه ریسک- 11

 اقرار شخص مذكور نسبت به آگاهی كامل وی از ریسک موجود در این معامالت می باشد.

اتاق  "وجهی است كه خریداران باید به عنوان پیش پرداخت جهت تحویل كاال نزد پرداخت تحویل: پیش- 12

 تودیع نمایند. "پایاپای

 سررسید شده توسط فروشنده به خریدار.  "قرارداد آتی"تسلیم دارایی پایه  تحویل:- 13

مبنای آن تسویه نهایی بر حسب توافق طرفین تعهد مبنی برسقوط تعهدات ایشان است كه بر  تسویه نقدی:- 14

 گردد. صورت پذیرفته و مانده وجوه مسترد می "قیمت تسویه روزانه "آخرین

 شود. انجام می "حراج پیوسته"زمانی است كه در آن معامالت بر مبنای  دوره  دوره عادی معامالتی:- 15

جلسه عادی "،"دوره گشایش"است كه شامل "قرارداد آتی"دوره زمانی انجام معامالت یک  جلسه معامالت:- 16

 شود. می "دوره پایانی معامالت"و  "معامالتی

است كه برای هر موقعیت تعهدی باز باید موجود  "وجه تضمین اولیه"حداقلی از سطح  وجه تضمین:  حداقل- 17

 شود. تعیین می "آتیقرارداد "باشد. حداقل مذكور در مشخصات هر

 آغاز و تا پایان جلسه معامالت ادامه می یابد. "دوره گشایش"حراجی است كه پس از  حراج پیوسته:- 18

جهت كشف یک نرخ برای اجرای سفارشات  "دوره پیش گشایش"حراجی است كه پس از  حراج تک قیمتی:- 19

 ثبت شده و شروع حراج پیوسته انجام می شود.
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مورد استفاده  "اتاق پایاپای"حساب بانكی مشتری است كه جهت تسویه وجوه توسط  عملیاتی مشتری:حساب - 21

 قرار می گیرد.

نماید و مطابق عرف بازار خریدار نامیده  شخصی است كه تعهد به خرید دارایی پایه در سر رسید می خریدار:- 21

 شود. می

 است. "رش شدهقرارداد آتی پذی "دارائی موضوع دارائی پایه:- 22

یابد و طی آن ورود سفارش جدید و یا ابطال  ای است كه بازار با آن پایان می : دورهدوره پایانی معامالت- 23

كنند،  باشد و صرفاً سفارشاتی كه با تغییر قیمت، شرایط برابری قیمت خرید و فروش را احراز می پذیر نمی سفارشات امكان

 شوند. در این دوره اجرا می

دوره ای است كه در آن امكــان ثبت 0 تغییر و حذف سفارش وجود دارد و لیكن سفارشات  دوره پیش گشایش:- 24

 اجرا نمی شود.

 صورت می گیرد. "قرارداد آتی"مدت زمانی است كه طی آن عملیات مربوط به تسویه  دوره تسویه روزانه:- 25

 است. "راج تک قیمتیح"و  "پیش گشایش"این دوره شامل دوره  دوره گشایش:- 26

كه در مشخصات آن قرارداد  "قرارداد آتی"فاصله زمانی اولین لغایت آخرین روز معامالت هر  دوره معامالت:- 27

 شود. تعریف می

صادر شده و مالكیت شخص را بر مقدار مشخصی  "بورس"سندی است كه توسط انبارهای مورد تائید  رسید انبار:- 28

 د. كن از یک كاال گواهی می

 جهت انجام معامالت آتی تعیین می شود. "بورس"روزهای مجاز معامالتی كه توسط هیئت مدیره  روزكاری:- 29

 خرید یا فروش "موقعیت تعهدی"دستور مشتری جهت اتخاذ  سفارش:- 31
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ده نماید و مطابق عرف بازار فروشن در سر رسید می "دارایی پایه"شخصی است كه تعهد به فروش  فروشنده:- 31

 شود. نامیده می

شود در سررسید معین، مقدار معینی از كاالی  قراردادی است كه فروشنده براساس آن متعهد می قراردادآتی:- 32

مشخص را به قیمتی كه االن تعیین می كنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن كاال را با آن 

از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می مشخصات خریداری كند و برای جلوگیری 

عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه  شوند مبلغی را به

از وجه تضمین هر یک از  تضمین را تعدیل كنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وكالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی

طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم 

 تسویه كنند .

به منظور  "بورس"اوراق بهادار مبتنی بر كاالیی است كه توسط هیئت پذیرش  قرارداد آتی پذیرش شده:- 33

 پذیرش شده است. "بورس"معامالت آتی در 

محاسبه و اعالم می  "بورس"ها توسط  قیمتی است كه روزانه جهت به روز رسانی حساب قیمت تسویه روزانه:- 34

 گردد.

جهت انجام وظایف مصرح در این دستورالعمل تشكیل  "بورس"است كه توسط هیأت مدیره  ای  كمیتهكمیته آتی :- 35

اساس مقررات و با رعایت بی طرفی و انصاف عمل كنند. ضوابط اجرایی فعالیت كمیته  گردد.اعضای این كمیته باید بر می

مسئولیت نظارت بر حسن انجام وظایف این كمیته را  "بورس"شود و مدیرعامل  تعیین می "بورس "توسط هیئت مدیره

 بر عهده دارد.

ه منظور آگاهی اتاق پایاپای از آمادگی و ب "قرارداد آتی"سندی است كه توسط فروشنده  گواهی آمادگی تحویل:- 36

 های بورس ارائه می گردد. وی جهت تحویل كاال در قالب فرم
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 شود. سررسید می "قرارداد آتی "ماهی است كه درآن ماه قرارداد:- 37

 شخصی كه به عنوان خریدار یا فروشنده در بازار فعالیت می كند. مشتری:- 38

 در بازار معامالت آتی است. "قرارداد آتی"تعهد موضوع یک موقعیت تعهدی:- 39

 كه در بازار معامالت آتی تسویه نهائی نشده است. "موقعیت تعهدی" موقعیت تعهدی باز:- 41

است كه مشتری با اتخاذ آن، متعهد به خرید دارائی پایه ذكر شده  "موقعیت تعهدی" موقعیت تعهدی خرید:- 41

 می گردد. "قرارداد آتی"در

موقعیت تعهدی است كه مشتری با اتخاذ آن، متعهد به فروش دارائی پایه ذكر شده در  تعهدی فروش:موقعیت - 42

 می گردد. "قرارداد آتی"

 شود. وجهی است كه در قالب شرط ضمن عقد از مشتریان دریافت می وجه تضمین:- 43

جهت پوشش ریسک  "هوجه تضمین اولی": وجه تضمینی است كه در صورت عدم كفایت وجه تضمین اضافی- 44

گردد. این وجه با اعالم اتاق پایاپای و طی مهلت  اخذ می "موقعیت تعهدی باز"نوسانات قیمت، از كلیه مشتریان دارای 

 شود. تعیین می "بورس"اعالم شده از سوی این اتاق باید توسط مشتریان پرداخت گردد. میزان این وجه توسط 

موقعیت "ت كه جهت تضمین ایفای تعهدات مشتریان برای ایجاد یک وجه تضمینی اس وجه تضمین اولیه:- 45

 شود. تعیین می "قرارداد آتی"اخذ می شود. میزان این وجه در مشخصات هر "تعهدی

، باید نزد "اخطاریه افزایش وجه تضمین"وجه تضمینی است كه مشتریان بعد از دریافت  وجه تضمین جبرانی:- 46

 تودیع نمایند. "اتاق پایاپای"

 

 "قرارداد آتی"فصل دوم: مشخصات 
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یا كاالهای دارای بازار نقدی قوی به تشخیص هیئت  "بورس"شده در  از بین محصوالت پذیرفته "دارایی پایه": 2ماده 

 گردد.  می پذیرش، انتخاب

تعیین « بورس»، توسط هیئت مدیره «قرارداد آتی پذیرش شده»قابل معامله در بورس بر اساس « قرارداد آتی»: 3ماده 

 به تصویب هیئت مدیره بورس خواهد رسید. « قرارداد آتی»شود. مشخصات  می

 باید شامل موارد ذیل باشد:« قرارداد آتی»مشخصات : 4ماده 

 

دارایی «-4
 «پایه

 «وجه تضمین اولیه» -44

قرارداد آتی «-2
 «پذیرش شده

حداقل وجه » -42
 «تضمین

اندازه  -8
 قرارداد آتی

 حداكثر هر سفارش  -48

استاندارد  -1
 تحویل

 واحد قیمت  -41

قرارداد   ماه -5
 آتی

 كارمزد معامالت -45

حد نوسان  - 6
 قیمت روزانه 

 نماد معامالتی -46

دوره » -3
« معامالت
 شامل: 

 ساعات معامله - 43

اولین روز  -
 معامالتی 

پیش پرداخت » -43
 «تحویل

آخرین روز  -
 معامالتی 

سقف مجاز موقعیت  - 49
 های معامالتی باز 

تاریخ  -3
 تحویل 

 ها جریمه-21
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محل  -9
 تحویل

 

حداقل  -41
تغییر قیمت 

 سفارش

 

 

روز كاری قبل از آغاز معامالت، از طریق  8را حداقل « اطالعیه معامالتی قرارداد آتی»موظف است »بورس «: 5ماده 

 سایت رسمی خود به اطالع عموم برساند. 

 

 فصل سوم: ثبت سفارش مشتریان 

بود كه مجوز انجام گران، مجاز به انجام معامله آتی خواهند  های كارگزاری یا كارگزار/ معامله آن دسته از شركت: 6ماده 

پذیرش شده باشند. فعالیت در این بازار به منزله  "بورس"اخذ نموده و بدین منظور در  "سازمان"معامالت آتی را از 

 باشد. پذیرش مفاد این دستورالعمل می

آتی را های كارگزاری امكان دسترسی به سامانه معامالت برای انجام معامالت  آن دسته از نمایندگان شركت: 7ماده 

 احراز نموده باشند. "بورس"و "سازمان"های الزم را از نظر  خواهند داشت كه صالحیت

كد مشتری باید قبل از معامالت به درخواست مشتری، توسط كارگزار اخذ شده باشد. جهت اخذ كد مشتری : 8ماده 

 كارگزار باید مدارک زیر را از مشتری دریافت نماید. 

شناسنامه و كارت ملی كه توسط كارگزار برابر اصل شده باشد و برای اشخاص حقوقی  برای اشخاص حقیقی كپی- 4

 مدارک تأسیس و دارندگان امضای مجاز و كپی شناسنامه صاحبان امضای مجاز كه توسط كارگزار برابر اصل شده باشد.

 فرم تكمیل شده درخواست كد مشتری  - 2

 به امضای مشتری« بیانیه ریسک»فرم - 8
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 گردد. تهیه و ابالغ می« بورس»توسط  "بیانیه ریسک"فرم درخواست كد و  :1تبصره

 باشد. می« بیانیه ریسک»فعالیت مشتریان دارای كد معامالتی منوط به تكمیل فرم  : 2تبصره

بود.  فعالیت مشتری در بازار معامالت آتی منوط به افتتاح حساب بانكی توسط مشتری جهت معامالت آتی خواهد: 9ماده 

 اعالم خواهد شد.  "بورس"های مورد نظر و نحوه افتتاح حساب توسط  بانک یا بانک

های  توانند سفارش مشتریان را به صورت كتبی، تلفنی، از طریق اینترنت و یا سایر روش كارگزاران می: 11ماده 

های ثبت سفارش كه توسط  فرم های مذكور را در دریافت نمایند، لیكن موظفند كلیه سفارش "بورس"شده توسط  تعیین

 گردد، ثبت نمایند.  ابالغ می "بورس"

های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال بایگانی و حسب  كارگزاران مكلفند فرم: 11ماده 

 ارائه نمایند.  "سازمان"و یا  "بورس"درخواست به 

یخ، هنگام تكمیل فرم سفارش الزامی است. این قاعده در جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت زمان دقیق و تار: 12ماده 

های الكترونیكی یا تلفنی نیز الزم االجرا است. كارگزاران مكلفند بر اساس اولویت زمانی دریافت سفارش  مورد سفارش

 مشتری، نسبت به اجرای سفارش اقدام نمایند.

حساب عملیاتی "به   "وجه تضمین اولیه "ز كارگزار مكلف است قبل از ثبت سفارش هر مشتری، واری: 13ماده 

 را احراز نماید. در غیر اینصورت مسئولیت پرداخت وجه تضمین اولیه با كارگزار خواهد بود. "مشتری

 باشد: انواع سفارشات قابل ارائه توسط مشتری به شرح ذیل می: 14ماده 

 یا بهتر معامله شود. الف( سفارش به قیمت معین: سفارشی است كه باید در قیمت تعیین شده

 ب( سفارش به قیمت بازار: سفارشی است كه باید با قیمت بازار معامله شود.

 ج( سفارش جلوگیری از زیان: سفارشی است كه در صورت رسیدن قیمت بازار به یک قیمت مشخص، اجرا می شود.

 رسد. می "سازمان"به تصویب  "بورس"سایر انواع سفارشات به پیشنهاد  تبصره:
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 شود.  بندی می سفارشات به لحاظ اعتبار به انواع زیر دسته: 15اده م

الف( اعتبار روزانه
9

 :اعتبار تا پایان روز معامالتی ثبت سفارش[1][9]

ب( اعتبار جلسه معامله
41

 :اعتبار تا پایان جلسه معامالتی ثبت سفارش [2][10]

ج( اعتبار همه یا هیچ
44

 : اجرای سفارش به شرط انجام تمام آن و درغیر این صورت حذف سفارش  [3][11]

د( اعتبار تا زمان ابطال 
42

 :اعتبار تا زمان حذف سفارش [4][12]

شده اعتبار تا زمان تعیینه( 
48

 :اعتبار تا زمان تعیین شده در سفارش [5][13]

 گردد.  تعیین می "بورس"ره سقف اعتباری معامالت هرمشتری و هركارگزار توسط هیئت مدی: 16ماده 

 

 فصل چهارم: نحوه انجام معامالت 

توسط هیئت  "جلسه معامالت "و مدت هریک از مراحل  "بورس"ساعات و روزهای انجام معامله در : 17ماده 

 تعیین و اعالم می شود.  "بورس"مدیره

 روز كاری قبل از اعمال، باید به اطالع عموم برسد.  8تغییرات ساعات و روزهای معامله حداقل  تبصره:

                                                           
9[9][1] - Day 

 
10[10][2] - Session 

 
11[11][3] - Fill or kill  

 
12[12][4] - Good till cancel 

 
13[13][5] - Good till date  
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ها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به  اجرای سفارشات براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت: 18ماده 

 سامانه معامالتی خواهد بود.

ر اولویت های مذكور در این ماده، اولویت های دیگری می تواند عالوه ب "بورس"هیات مدیره  تبصره:

روز كاری قبل از  8پیشنهاد نماید. این تغییرات حداقل  "سازمان"را حسب مورد جهت تصویب به 

 اعمال، باید به اطالع عموم برسد. 

 د. ادامه می یاب "حراج پیوسته"آغاز و با  "حراج تک قیمتی"با یک  "قرارداد آتی»معامالت : 19ماده 

، قیمت تسویه را براساس مقررات این "جلسه معامالت روزانه"حداكثر یک ساعت پس از پایان  "بورس": 21ماده 

 نماید.  دستورالعمل محاسبه و به عموم اعالم می

 "قرارداد آتی"و سقف حجم هر سفارش در زمان پذیرش  "قرارداد آتی»دامنه نوسان قیمت روزانه هر : 21ماده 

 شود. مشخص می

با  "قرارداد آتی"تغییر دامنه نوسان قیمت و سقف حجم هر سفارش در طول دوره معامالتی  تبصره:

باشد. این  امكان پذیر می "سازمان"و پس از تصویب هیئت مدیره  "بورس"پیشنهاد هیات مدیره 

 روز كاری قبل از اعمال، باید به اطالع عموم برسد.  8تغییرات حداقل 

و یا تصمیم « قرارداد آتی»ود اطالعات یا وقوع شرایط اضطراری كه تاثیر با اهمیتی بر قیمت در صورت وج: 22ماده 

مدت یک جلسه معامالتی متوقف نموده و موضوع را   تواند معامالت را حداكثر به می« كمیته آتی«گذاران دارد سرمایه

 جهت رفع موارد توقف پیگیری نماید. 

و » بورس »روزكاری با دستور مدیرعامل  8توقف معامالت بیش از یک جلسه معامالتی تا  تبصره:

 باشد. امكان پذیر می« سازمان»بیش از آن با موافقت 
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معامالت مبتنی یا متاثر از این موارد را « كمیته آتی«این دستورالعمل، 22در صورت وقوع موارد موضوع ماده : 23ماده 

عدم وقوع این گونه معامالت را اعالم » بورس »كند. مدیرعامل  ارائه می« بورس»عامل تشخیص داده و به مدیر

 نماید. می

شده معترض باشند باید اعتراض خود را با  : در صورتی كه كارگزار خریدار یا فروشنده نسبت به معامالت انجام21ماده 

در  "بورس"اعالم نماید. تصمیم  "بورس"بعد به  ساعت قبل از شروع جلسه معامالتی روز 2ذكر دالیل برای رسیدگی تا 

 االجراست.  این خصوص الزم

 كند.  منتشر می "سازمان"گزارش آماری معامالت بازار را طبق ضوابط  "بورس": 25ماده 

 هر كارگزار یا مشتری نباید از سقف مجاز تعیین شده برای نامبرده بیشتر باشد. « موقعیت های تعهدی باز»: 26ماده 

تعیین  "بورس"هر مشتری یا كارگزار طبق ضوابط « موقعیت های تعهدی باز»سقف مجاز  صره:تب

 شود.  می

در صورتیكه ظن استفاده از اطالعات نهانی یا دستكاری قیمت در معامالت وجود داشته باشد و یا تغییرات : 27ماده 

را صادر نمایند. در این  "قرارداد آتی "امالتی تواند دستور توقف نمادمع می "سازمان  "غیرعادی قیمت مشاهده گردد، 

باید بالفاصله اقدام به توقف نماد معامالتی مربوطه نموده و تا رفع دالیل توقف نماد، موضوع را پیگیری  "بورس"حالت 

 امكان پذیر خواهد بود.  "سازمان"نماید. بازگشایی مجدد نماد با موافقت 

 

 فصل پنجم: تسویه 

نزد بانكی كه بدین  "حساب عملیاتی مشتری "ی باید جهت انجام معامالت آتی، حسابی تحت عنوان: هر مشتر23ماده 

منظور توسط اتاق پایاپای معرفی می شود، افتتاح نماید. در زمان افتتاح حساب، مشتری اذن تصرف در حساب مذكور را 

 عمل به اتاق پایاپای خواهد داد.، مطابق مقررات این دستورال"ها روز رسانی حساب  به"جهت انجام عملیات 
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 انجام می گیرد.« اتاق پایاپای»نقل وانتقاالت وجوه جهت تسویه حساب مشتریان توسط  تبصره:

قرارداد "هر « وجه تضمین اولیه»هر مشتری و میزان « موقعیت تعهدی باز«متناسب با تعداد« اتاق پایاپای» :29ماده 

 ، اقدام به مسدود نمودن حساب نامبرده می نماید."آتی

د بعد از پایان معامالت آغاز می گردد و تا یک ساعت قبل از پایان جلسه معامالت روز بع "دوره تسویه روزانه":  81ماده 

 ادامه خواهد یافت.

 دهد: را به شرح زیر انجام می "ها روز رسانی حساب به"، عملیات "قیمت تسویه روزانه"اتاق پایاپای بر اساس  : 31ماده 

قیمت  "را بر حسب تفاوت  "قرارداد آتی"، تفاوت ارزش دارایی تعهد شده در "های تعهدی باز موقعیت"در مورد  -4

 روزمعامالتی جاری با روز معامالتی قبل محاسبه و به حساب مشتریان منظور می نماید. "تسویه روزانه

كمترشود،  "حداقل وجه تضمین"مشتری از سطح  "وجه تضمین اولیه"در صورتی كه پس از انجام عملیات بند فوق  -2

 . نماید  را برای كارگزار مربوطه ارسال می "اخطاریه افزایش وجه تضمین"اتاق پایاپای 

مراتب را به اطالع مشتری  "اخطاریه افزایش وجه تضمین"كارگزاران موظفند بالفاصله پس از دریافت : 32ماده 

 خود ظرف مهلت زمانی مقرر اقدام نماید."وجه تضمین جبرانی"مربوطه برسانند تا وی نسبت به پرداخت 

معامالتی روز كاری بعد باید حداكثر تا یک ساعت قبل از پایان جلسه « وجه تضمین جبرانی» :1تبصره

 پرداخت شود. 

« اخطاریه افزایش وجه تضمین»جدید برای مشتریانی كه « موقعیت تعهدی باز»: ایجاد 2تبصره

 مقدور می باشد. « وجه تضمین جبرانی»دریافت كرده اند، پس از پرداخت 

و اصالح موجودی حساب  "ین جبرانیوجه تضم"تا پایان مهلت مقرر نسبت به واریز  "مشتری"در صورتیكه : 33ماده 

اقدام ننماید، كارگزار مربوطه حسب دستور اتاق پایاپای اقدام به بستن تمام یا بخشی از  "وجه تضمین اولیه"خود تا سطح 

 مورد نیاز می نماید. "وجه تضمین جبرانی"مشتری جهت تامین  "موقعیتهای تعهدی باز"
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محل بستن موقعیت معامالتی مشتری در ساعات معامالت عادی، اقدام به تامین  در صورتیكه كارگزار نتواند از: 34ماده 

 نسبت به اجرای آن اقدام خواهد نمود. "بازار جبرانی»نماید، در  "وجه تضمین جبرانی"

 خواهد رسید.« بورس»به تصویب هیئت مدیره  "بازار جبرانی"ضوابط اجرایی  :1تبصره

پوشش دهنده تعهدات « بازار جبرانی»ی تعهدی مشتری در درصورتیكه بستن موقعیت ها :2تبصره

تامین «اتاق پایاپای»های وی نزد  وی نباشد،این تعهدات از محل موجودی كارگزار مربوطه و یا تضمین

 می شود.

معكوس با ارزش دارایی « ارزش قرارداد»خود نماید تفاوت  "بستن موقعیت"در صورتیكه مشتری اقدام به : 35ماده 

 شود. به حساب مشتری منظور می« قیمت تسویه روزانه« بر حسب آخرین« قرارداد آتی»ده در تعهد ش

 گردد: براساس رویه های ذیل محاسبه می "قیمت تسویه روزانه"در پایان هر روز معامالتی،  :36ماده 

» جلسه معامالت »آخرین دقیقه پایانی  81، میانگین وزنی قیمت معامالت انجام شده طی «قیمت تسویه روزانه» -الف

 روز معامالتی است. آن

قیمت تسویه »درصد كل معامالت همان روز باشد، 21در صورتیكه حجم معامالت در دوره زمانی بند الف كمتر از  -ب

روز معامالتی  آن» جلسه معامالت »، میانگین وزنی قیمت معامالت انجام شده طی یک ساعت پایانی آخرین «روزانه

 است.

قیمت تسویه »درصد كل معامالت همان روز باشد،  21صورتیكه حجم معامالت در دوره زمانی بند ب كمتر از در  -ج

 باشد. می« قرارداد آتی» میانگین وزنی قیمت كل معامالت روزانه « روزانه

خرید و فروش  انجام نشود، میانگین قیمت بهترین سفارش  معامله« قرارداد آتی» در صورتیكه در یک روز معامالتی،  -د

جلسه «ثبت شده در سامانه معامالتی كه در محدوده نوسان قیمت روزانه قرار داشته باشد، در لحظه اتمام آخرین

 در نظر گرفته خواهد شد.« قیمت تسویه روزانه»روز، محاسبه و به عنوان  ن آ« معامالت
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توسط « قیمت تسویه روزانه»ممكن نباشد، های فوق  به هیچیک از روش« قیمت تسویه روزانه»در صورتی كه تعیین -ه

كمیته »به پیشنهاد « قیمت تسویه روزانه« گردد. روش محاسبه تئوریک و بصورت تئوریک محاسبه می« كمیته آتی»

 خواهد رسید.« بورس»به تصویب هیئت مدیره « آتی

اری همان روز گزارش تسویه را برای ، باید تا پایان ساعات ك"قیمت تسویه روزانه": اتاق پایاپای پس از اعالم 83ماده 

كارگزاران ارسال نماید. این گزارش شامل حداقل اطالعات مربوط به هر كارگزار به تفكیک مشتریان وی به شرح ذیل 

 می باشد:

 موجود "موقعیت های تعهدی باز"تعداد - 4

 بسته شده طی روز  "موقعیت های تعهدی"تعداد  - 2

 بازشده طی روز "موقعیت های تعهدی"تعداد  - 8

 میزان وجه تضمین موجود- 1

 مورد نیاز "وجه تضمین اولیه"میزان - 5

 "وجه تضمین جبرانی" - 6

 كارمزدها  - 3

دقیقه  81: كارگزاران باید پس از دریافت گزارش تسویه، آن را بررسی و در صورت هر گونه مغایرت موضوع را تا 83ماده 

به منزله « بورس»گزارش كنند. عدم ارائه گزارش طی مهلت مقرر به « بورس»كتباً به قبل از شروع بازار روز كاری بعد 

 باشد.  تایید گزارش تسویه و اسقاط حق اعتراض به آن از سوی كارگزاران می

 

 فصل ششم: تحویل كاال و تسویه نهایی
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باید نسبت به  "قرارداد آتی"پس از آخرین روز معامالتی، وارد دوره تحویل می شود و طرفین  "قرارداد آتی" : 39ماده 

 طی فرایند تحویل اقدام نمایند.

چنانچه دارنده موقعیت تعهدی باز خرید یا فروش تصمیم به تحویل كاال بگیرد، طرف مقابل  تبصره :

 خواهد بود موظف به تحویل طبق ضوابط این دستورالعمل

 ادامه می یابد. "ماه قرارداد"دوره تحویل از روز كاری بعد از آخرین روز معامالتی شروع و تا پایان : 41ماده 

باز، پنج روز كاری قبل از آخرین روز معامالتی باید توسط كارگزار مربوطه  "موقعیت تعهدی فروش":دارندگان  41ماده 

 را تحویل اتاق پایاپای دهند. "رسید انبار  "و"گواهی آمادگی تحویل"

قیمت "بر اساس  "قرارداد آتی"ارائه نگردد، "بورس"چنانچه مدارک فوق در مهلت مذكور به  تبصره:

 "قرارداد آتی"شده و نامبرده مشمول جریمه های مقرر در  "تسویه نقدی "روز، آن "تسویه روزانه

 خواهد شد. 

را بر  "اعالمیه تحویل"، اتاق پایاپای "گواهی آمادگی تحویل"سال یک روز كاری پس از پایان مهلت ار:  42ماده 

نماید.  باز از طریق كارگزاران مربوطه ارسال می "موقعیت تعهدی خرید"اساس اولویت زمانی برای مشتریان دارای 

ان برسانند. این را بالفاصله پس از دریافت از اتاق پایاپای به اطالع مشتری "اعالمیه تحویل"كارگزاران مربوطه باید 

 اعالمیه باید شامل موارد ذیل باشد.

 مقدار و مشخصات كاالی تحویلی- 4

 نام فروشنده كاال- 2

 بندی و نحوه تحویل زمان- 8

 آدرس انبارهای محل تحویل كاال و مقدار كاال در هر انبار- 1

 تماس باشدنام و آدرس نماینده فروشنده كه خریدار برای تحویل گرفتن باید با آن در - 5
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شامل زمان خرید یا فروش و تعداد قراردادهای آتی خریداری شده یا  "قرارداد آتی"گزارش معامالت خریدار بر روی - 6

 فروخته شده طی دوره 

  "رسید انبار"مشخصات - 3

 هزینه های خدمات و كارمزد تحویل كاال- 3

 "بورس"سایر اطالعات مورد نیاز به تشخیص - 9

درصد  25 "دوره معامالتی"باید حداكثر تا سه روز كاری قبل از پایان  "اعالمیه تحویل"دریافت كنندگان:  43ماده 

به  "پیش پرداخت تحویل"را بعنوان « قیمت تسویه روزانه« بر حسب آخرین« قرارداد آتی»ارزش دارایی تعهد شده در 

 ارائه نمایند. "اتاق پایاپای"گزار مربوطه به واریز نموده و فیش واریزی را از طریق كار "اتاق پایاپای"حساب 

 "قرارداد آتی"پرداخت نگردد،  "دوره معامالتی"چنانچه وجه فوق تا سه روز كاری قبل از پایان تبصره:

 خواهد شد "قرارداد آتی "شده و نامبرده مشمول جریمه های مقرر در "تسویه نقدی "

نمایند باید  می "موقعیت تعهدی خرید"اقدام به باز نمودن  "ه معامالتیدور": خریدارانی كه در سه روز پایانی  44ماده 

 بپردازند. "پیش پرداخت تحویل"را نیز بعنوان « ارزش قرارداد آتی"درصد  25

قرارداد "حداكثر یک روز كاری بعد از آخرین روز معامالتی باید وجه باقی مانده  "موقعیت تعهدی خرید"دارنده  :45ماده 

واریز و فیش واریزی را به كارگزار ارائه نماید. كارگزار مربوطه با ارائه فیش واریزی به  "اتاق پایاپای"حساب  را به "آتی

 مربوطه را از اتاق پایاپای دریافت می نماید. "رسید انبار"، "اتاق پایاپای"

و نامبرده  شده "تسویه نقدی " "قرارداد آتی"چنانچه وجه فوق در مهلت مقرر پرداخت نگردد، تبصره:

 خواهد شد. "قرارداد آتی "مشمول جریمه های مقرر در

اتاق پایاپای مبالغ دریافتی از كارگزار خریدار را حداكثر تا پایان روز كاری بعد به حساب كارگزار فروشنده منظور :46ماده 

 می نماید.



 

530 
 

از طرف فروشنده اقدام  چنانچه خریدار در موعد مقرر نسبت به دریافت كاال از انبار معرفی شده تبصره:

 ننماید، كلیه هزینه ها و خسارات مترتبه بعد از آن تاریخ به عهده خریدار می باشد.

قرارداد »چنانچه خریدار پس از دریافت كاال هرگونه اختالفی در مورد مشخصات كاالی دریافتی با مشخصات : 47ماده 

و هیئت داوری  "بورس"كاری بعد از پایان دوره تحویل كتباً به  مشاهده نماید، باید مراتب را حداكثر تا پانزده روز«آتی

اعالم كند. عدم اعالم مراتب طی مهلت مقرر به منزله تایید ایفای تعهدات فروشنده و اسقاط حق اعتراض به آن از سوی 

 باشد.  خریدار می

 

 سایر موارد:

و در صورت عدم تكافو از محل  "لیاتی مشتریحساب عم": جریمه های مقرر در قراردادها از محل موجودی  13ماده 

 ها و تضامین كارگزار مربوطه نزد اتاق پایاپای كسر و به حساب طرف مقابل منظورخواهدشد. سپرده

آید و روز پس  چنانچه مواعد تعیین شده در این دستورالعمل مصادف با روز تعطیل باشد، آن روز به حساب نمی: 49ماده 

 شود. میاز تعطیل موعد محسوب 

، همسر و فرزندان تحت تكفل ایشان حق "سازمان"و  "بورس"های كارگزاری، مدیران و كاركنان شركت: 51ماده 

 را ندارند.  "قرارداد آتی"خرید و فروش 

موظف است براساس  "بورس"ربط،  در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذی: 51ماده 

 صالح گزارش نماید.  ت آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آنها را به مرجع ذیمقررات مربوطه به تخلفا

 در صورت لزوم، این دستورالعمل به ترتیب زیر اصالح خواهد شد: : 52ماده 

 «سازمان»و تصویب هیئت مدیره « بورس»به پیشنهاد هیئت مدیره - 4

 «.سازمان»و تصویب هیئت مدیره « سازمان»به پیشنهاد رئیس - 4
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 اساسنامه نمونه

 های سهامی عام اداره كننده  شركت 

  "بازارهای خارج از بورس"

 مدیره سازمان بورس هیئت 45/5/33مصوب 

 

 

 فصل اول: تعاریف

هایی كه در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  كلیه اصطالحات و واژه: 1ماده

های دیگر دارای  اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز كاربرد دارند. واژه مجلس شورای اسالمی تعریف شده 4831

 باشد: معانی زیر می

مجلس شورای اسالمی و اصالحات  4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  قانون:( 4

 بعدی آن.

 و اصالحات بعدی آن. 4844قانون تجارت مصوب سال  قانون تجارت:( 2
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اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده  مقررات:( 8

فعاالن  نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه( در خصوص بازار اوراق بهادار و به آنان تحت هر عنوان )از قبیل آیین

 آن كه جهت اجرا ابالغ شده باشند.

« سامانه معامالتی»شود و اجازه دسترسی به  پذیرش می« شركت«شخصی حقوقی است كه توسط كننده: مشاركت (1

 گران و بازارگردانان. شود، از قبیل كارگزاران و كارگزار/معامله و انجام معامالت به وی اعطاء می« شركت»

 قیقی یا حقوقی است كه متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار است.شخصی ح گذار: سرمایه( 5

ورقه بهاداری است كه مطابق قانون و مقررات در شركت، پذیرفته شده و شركت ورقه بهادار پذیرفته شده : ( 6

 تسهیالت خرید و فروش آن را فراهم آورده است.

های مالی و عملیاتی یک واحد  از توانایی راهبری سیاستبه تعریف استانداردهای حسابداری ملی عبارت است كنترل: ( 3

 های آن. تجاری به منظور كسب منافع از فعالیت

هر شخص حقیقی یا حقوقی كه از طریق قرارداد یا هر رابطه حقوقی دیگر، حقوق و تعهدات متقابلی  شخص مرتبط:( 3

 شود. نسبت به شركت داشته باشد شخص مرتبط با شركت محسوب می

 

 دوم: نام،موضوع، مدت، تابعیت و مركز اصلیفصل 

شود، .......................................................  نام شخص حقوقی كه بر طبق این اساسنامه و مقررات تاسیس و اداره می: 2ماده

 شود. نامیده می "شركت"است كه از این پس در این اساسنامه 

 ل موارد زیر است:شام« شركت»موضوع فعالیت : 3ماده

( تشكیل، سازماندهی و اداره بازار به منظور انجام معامالت اوراق بهادار پذیرفته شده توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی 4

 مطابق قانون و مقررات.
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 ( پذیرش اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار ناشرین خارجی مطابق قانون و مقررات.2

، پذیرش متقاضیان مشاركت، وضع و اجرای «كنندگان مشاركت»های مختلف از  روه( تعیین شرایط پذیرش برای گ8

و نظارت بر « كنندگان مشاركت»های  ، تعیین وظایف و مسئولیت«كنندگان مشاركت»ای و انضباطی برای  ضوابط حرفه

 ها مطابق قانون و مقررات. ها و تنظیم روابط بین آن فعالیت آن

به منظور انجام معامالت اوراق بهادار پذیرفته « كنندگان مشاركت»برای دسترسی عادالنه ( فرآهم آوردن شرایط الزم 1

 شده.

( همكاری و هماهنگی با سایر نهادهای مالی كه بخشی از وظایف مربوط به داد و ستد اوراق بهادار یا انتشار و پردازش 5

گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه  سپرده  های شركت اطالعات مرتبط با بازار اوراق بهادار را به عهده دارند، از جمله

 وجوه.

سازی مرتبط با اوراق بهادار برای تسهیل، بهبود و گسترش دادوستد و  ( انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ6

 گذاری در اوراق بهادار. سرمایه

ظور تبادل اطالعات و تجربیات، ها و بازارهای خارج از بورس در ایران و خارج از ایران به من ( همكاری با بورس3

 سازی مقررات و استانداردها، و پذیرش همزمان اوراق بهادار مطابق قانون و مقررات. یكسان

 ( نظارت بر حسن انجام معامالت اوراق بهادار پذیرفته شده.3

 ها و معامالت اوراق بهادار. آوری، پردازش و انتشار اطالعات مربوط به سفارش ( تهیه، جمع9

 نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات. (41

 ( اجرای سایر امور مرتبط با موضوع فعالیت شركت مطابق قانون و مقررات.44

 شركت تابعیت ایرانی دارد و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.: 4ماده
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باشد و تعیین و تغییر نشانی مركز  ................................................................................. میمركز اصلی شركت در : 5ماده

تواند طبق مقررات هر موقع و هركجا كه  اصلی منوط به تصویب هیئت مدیره شركت خواهد بود. هیئت مدیره شركت می

 منحل نماید.الزم بداند شعبه یا نمایندگی دایر یا 

 

 فصل سوم: چهارچوب فعالیت

كنندگان و اشخاص  تمامی اركان شركت اعم از مجامع عمومی، مدیران، بازرس/حسابرس و همچنین مشاركت: 6ماده

های اركان،  تحت كنترل مكلفند كلیه قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. تصمیمات، اقدامات و فعالیت

حت كنترل شركت و مشاركت كننده های خاص آن، تحت نظارت سازمان در چهارچوب كنندگان، اشخاص ت مشاركت

باشد. مفاد این ماده بر اطالق یا عموم كلیه مواد اساسنامه و دیگر اختیارات اركان و  قانون، مقررات و اساسنامه شركت می

 كنندگان شركت حاكم است. مشاركت

 د زیر خواهد بود:از جمله شامل موار 6مقررات موضوع ماده : 7ماده

 های شركت و هر یک از اركان یا مدیران ( وظایف، اختیارات و مسئولیت4

( الزام شركت به ارائه اطالعات به اركان بازار اوراق بهادار، اشخاص یا مراجع ذیصالح دیگر یا انتشار اطالعات برای 2

 عموم حسب مورد

های  خودداری از پذیرش متقاضیان عضویت، صالحیت كنندگان یا ( نحوه پذیرش، تعلیق و لغو عضویت مشاركت8

ها و همچنین نحوه خاتمه  ها، وظایف آن كنندگان، مقررات انضباطی حاكم بر آن ای و اخالقی مدیران مشاركت حرفه

 ها در شركت فعالیت آن

ها  اجرای عدم پرداخت آنكنندگان، زمان پرداخت، نحوه پرداخت منابع یاد شده و ضمانت  ( منابع درآمد شركت، پرداخت1

 ها و همچنین نحوه ثبت و نگهداری حساب
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ای و اخالقی اعضاء هیئت مدیره و سایر مدیران و  های اجرایی، نحوه اداره، تشكیالت سازمانی، صالحیت حرفه ( رویه5

حداقل تعداد ها و  های آموزشی خاص توسط آن ها، الزام به گذراندن دوره های آن كاركنان شركت، وظایف و مسئولیت

 كاركنان مورد نیاز شركت

 افزارهای خاص افزارهای مورد استفاده یا الزام به استفاده از نرم ( اصالح و بهبود نرم6

 كنندگان  ( نحوه تبلیغات شركت و مشاركت3

 كنندگان توسط شركت های مشاركت های مربوط به معامالت اوراق بهادار و فعالیت ( نحوه رسیدگی به شكایت3

 گذاران های داخلی، مدیریت ریسک و كنترل تضاد منافع با سرمایه نحوه استقرار سیستم كنترل( 9

های شركت در مورد نظارت بر حفظ شرایط  ( پذیرش اوراق بهادار، نوع اوراق بهادار قابل پذیرش، وظایف و مسئولیت41

 پذیرش توسط ناشران، و تعلیق یا لغو پذیرش اوراق بهادار

ها  بر حسن انجام معامالت اوراق بهادار جهت جلوگیری از وقوع تخلفات و جرائم و ضرورت اعالم آن ( نحوه نظارت44

 به سازمان

( مسئولیت شركت، مدیران، كاركنان و اشخاص مرتبط شركت در خصوص ارائه یا افشای اطالعات مربوط به نقض 42

 قانون و مقررات

 

 انتقال سهامفصل چهارم: سرمایه، تركیب سهامداران و نقل و 

باشد كه به  سرمایه شركت مبلغ ............................................................... ریال می: 8ماده

ریالی با نام تقسیم شده و تمام آن به صورت نقدی پرداخت شده  40111......................................................... سهم عادی

 است.
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صورت مستقیم یا غیرمستقیم(  درصد از سهام شركت توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی )به 41تملک بیش از : 9ه ماد

 پس از تأسیس باید به تأیید سازمان برسد.

درصد از سهام  41هرگونه انتقال سهام دفعتاً واحده یا به تدریج كه منجر به تملک بیش از : 1تبصره

صورت مستقیم یا غیرمستقیم( گردد، موكول به تایید  )به شركت توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی

 باشد. قبلی سازمان می

هرشخص حقیقی به عالوه همسر و افراد تحت تكفل خود و هر شخص حقوقی به عالوه : 2تبصره

ها كنترل دارد و اشخاصی كه برشخص مذكور كنترل دارند،  اشخاص حقوقی كه شخص مذكور بر آن

 شوند. یک شخص محسوب می

در نقل و انتقال سهام و حق تقدم خرید سهام عالوه بر قانون تجارت، رعایت مقررات نیز  :3تبصره

 الزامی است.

هیئت مدیره شركت موظف است با اعالم سازمان هم، نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه اقدام و كلیه تشریفات : 11ماده

سرمایه در خرید سهام شركت حق تقدم خواهند داشت مگر قانونی آن را انجام دهد. سهامداران شركت هنگام افزایش 

صورت اشخاصی  اینكه به موجب تصمیمات مجمع عمومی، قانون و مقررات، این حق از آنان سلب شده باشد، كه در این

شود باید تعیین، و موافقت سازمان در این خصوص اخذ شده باشد. در هر  ها عرضه می كه سهام جدید برای فروش به آن

 ل، در افزایش سرمایه شركت باید حداقل سرمایه اعالمی سازمان رعایت شود.حا

تواند تمام یا قسمتی از سهام خود یا حقوق و منافع ناشی از آن را از طریق وكالت،  هیچ یک از سهامداران نمی: 11ماده

وثیقه مدیران( بگذارد. این نكته باید بیع شرط، معامله با حق استرداد و امثال آن مقید سازد یا به وثیقه)به استثنای سهام 

 در برگه سهام قید شود.
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نویسی سهام  مشخصات كامل، كد ملی ده رقمی و كدپستی ده رقمی و نشانی صاحب سهم باید در هنگام پذیره: 21ماده

نشانی كند، درج گردد. ابالغ به  و هنگام انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شركت مطابق آنچه صاحب سهم اعالم می

رسد تا زمانی كه نشانی دیگری توسط وی به شركت اعالم نشده باشد، معتبر  صاحب سهم كه طبق این ماده به ثبت می

 خواهد بود.

 پذیرش شركت در بورس اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس منوط به موافقت سازمان است.: 31ماده

صادر گردیده و به  42ن تجارت و مواد این اساسنامه به ویژه ماده اوراق سهم و مندرجات آن باید مطابق قانو: 41ماده

 امضای مدیر عامل و یكی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد.

تا زمان صدور ورقه سهم، گواهینامه موقت سهم با ذكر مواردی كه بر روی برگه سهام باید قید  تبصره:

 د.گرد شود، مطابق قانون تجارت صادر می

 

 فصل پنجم: اركان شركت

 اركان شركت عبارتند از:: 51ماده

 ( مجامع عمومی4

 ( هیئت مدیره2

 ( مدیر عامل8

 ( بازرس/حسابرس.1

 

 فصل ششم: مجامع عمومی
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العاده شركت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت  وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق: 61ماده

های سهامی عام است، مگر اینكه به موجب قانون، مقررات یا مواد این  العاده شركت ی عادی و فوقبرای مجامع عموم

 اساسنامه ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد.

یابد. نماینده سازمان به  العاده با حضور نماینده سازمان رسمیت می كلیه جلسات مجامع عمومی عادی و فوق: 71ماده

عمومی شركت حضور یافته و چنانچه تشخیص دهد تصمیمات اتخاذ شده در این مجامع برخالف  عنوان ناظر در مجامع

گذاران است، موظف است موضوع را به رئیس مجمع اطالع دهد.  قانون، مقررات یا منافع عموم به خصوص عموم سرمایه

 رئیس مجمع مكلف است تذكرات ناظر را به سهامداران حاضر در جلسه اعالم نماید.

تصمیمات مجمع عمومی پس از تأیید سازمان مبنی بر عدم مغایرت با قوانین و مقررات معتبر  بصره:ت

است. در صورت عدم تأیید مصوبات مجمع عمومی از سوی سازمان، هیئت مدیره مجاز به اجرای 

 مصوبه نبوده و در صورت لزوم باید مجمع عمومی را جهت تعیین تكلیف دعوت نماید.

ها، صرف نظر از تعداد سهام خود  یه مجامع عمومی، صاحبان سهام یا وكیل یا قائم مقام قانونی آندر كل: 81ماده

توانند حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهند داشت؛ مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره  می

 قانون تجارت عمل خواهد شد. 33كه مطابق ماده 

هام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی در صورتی حق حضور هرگاه سهامداری س: 1تبصره

العاده را دارد كه قبل از انعقاد این مجامع، مراتب نقل و انتقال سهام وی با  در مجامع عمومی و فوق

رعایت كلیه مقررات و مواد این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد. ورقه ورود به جلسه 

 ها در دفتر سهام شركت به ثبت رسیده باشد. شود كه نام آن شخاصی داده میمجمع به ا

همراه سهام  نحوی كه به تواند وكالت سهامداران دیگر را به هیچ عضو حقیقی یا حقوقی نمی :2تبصره

 درصد از كل سهام شركت باشد در مجامع عمومی برعهده بگیرد.  41خود بیش از 



 

539 
 

های مالی ساالنه شركت و  باید حداقل سالی یكبار برای رسیدگی به صورت مجمع عمومی عادی شركت: 91ماده

 تصویب آن، استماع گزارش ساالنه هیئت مدیره و استماع گزارش بازرس/حسابرس شركت تشكیل شود.

هیئت مدیره موظف است تشریفات مربوط به دعوت و تشكیل جلسه موضوع این ماده را به  :1تبصره 

 این جلسه برای هر سال مالی، در چهار ماه نخست سال مالی بعد تشكیل گردد. ای انجام دهد كه گونه

گیری راجع به موضوعات این  در صورتیكه جلسه مجمع عمومی عادی برای طرح و تصمیم :2تبصره 

ماده برای بار اول رسمیت نیابد؛ هیئت مدیره باید بالفاصله تشریفات مربوط به تشكیل جلسه مجمع 

 گیری در خصوص موضوعات این ماده انجام دهد. های بعد تا تصمیم در نوبتعمومی عادی را 

های مالی شركت در جلسه مربوط به تصویب نرسد، مجمع عمومی  در صورتیكه صورت :3تبصره 

عادی باید در همان جلسه یا جلسه دیگری كه حداكثر ظرف مدت بیست روز تشكیل خواهد شد، 

ا مشخص كرده و مهلتی را كه بیش از سه ماه نباشد، برای اعمال های مالی ر اصالحات الزم در صورت

 این اصالحات به هیئت مدیره بدهد.

های مالی ساالنه شركت پس از قرائت گزارش بازرس/حسابرس معتبر  تصویب صورت :4تبصره 

 های مالی اصالح شده نیز باید رعایت شود. خواهد بود. این موضوع در مورد صورت

 زرس/حسابرس یا نماینده وی جهت قرائت گزارش بازرس/حسابرس الزامی است.حضور با :5تبصره

عالوه بر اشخاصی كه مطابق قانون تجارت، حق یا وظیفه دارند مجامع عمومی را دعوت كنند، سازمان نیز هر : 12ماده

یره شركت بخواهد تواند از هیئت مد كند، می گذاران ایجاب می زمان كه تشخیص دهد منافع عموم و به خصوص سرمایه

گیری در خصوص موضوع معینی دعوت نماید در این صورت  العاده شركت را برای تصمیم مجمع عمومی عادی یا فوق

كند، نسبت به  هیئت مدیره شركت باید ظرف مدتی كه سازمان با توجه به تشریفات دعوت و برگزاری مجامع تعیین می

 دعوت و تشكیل جلسه مجمع اقدام كند.
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شود و وظیفه اداره جلسه مجمع را  قانون تجارت انتخاب می 414هیئت رئیسه هر مجمع عمومی مطابق ماده : 12ماده

خواهد داشت. رئیس جلسه مجمع عمومی به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب این دو 

 مجمع عمومی خواهد بود. یكی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب اعضای حاضر هیئت مدیره یا

گیری در مجامع عمومی عالوه بر قانون تجارت، مقررات نیز باید رعایت  در دعوت، تشكیل، اداره و تصمیم: 22ماده

 شوند.

حد نصاب برای رسمیت جلسات مجامع عمومی و تعداد آراء الزم برای اتخاذ تصمیم در این  تبصره:

 بود. جلسات، مطابق قانون تجارت و مقررات خواهد

 

 فصل هفتم: هیئت مدیره

ای غیرموظف مركب از هفت شخص كه توسط مجمع عمومی عادی با توجه به این  شركت توسط هیئت مدیره: 32ماده

 شوند، اداره خواهد شد. اساسنامه، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب می

ره را انتخاب نماید تا در صورت فوت، استعفا یا بركناری البدل هیئت مدی مجمع عمومی عادی باید سه عضو علی: 42ماده

هر یک از اعضای اصلی به ترتیبی كه مجمع عمومی عادی تعیین كرده است، جایگزین عضو اصلی شوند. مدت مأموریت 

البدل جانشین وی  البدل جانشین، برابر مدت باقیمانده از مأموریت فردی از هیئت مدیره است كه عضو علی عضو علی

 شده است.

البدل جهت ترمیم هیئت مدیره وجود نداشته باشد،  در صورتیكه بنا به هر دلیل عضو علیتبصره: 

مدیران باقیمانده باید بالفاصله مجمع عمومی عادی شركت را جهت تكمیل اعضای هیئت مدیره 

 تواند یک ماه باشد. دعوت نماید. این مدت حداكثر می

 های بعد بالمانع است. البدل برای دوره ت مدیره و اعضاء علیتجدید انتخاب اعضاء هیئ: 52ماده
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ها باید مطابق  البدل، نامزدهای تصدی این سمت قبل از انتخاب اعضاء حقیقی هیئت مدیره اعم از اصلی و علی: 62ماده

ای و  های حرفه صالحیتنام كرده و اطالعات الزم را ارائه دهند تا  كند، نزد سازمان ثبت ای كه سازمان تعیین می رویه

ها بررسی شده و به تأیید سازمان برسد. نمایندگان اعضاء حقوقی هیئت مدیره باید قبل از قبول سمت حداكثر  عمومی آن

ها  ای و عمومی آن های حرفه ده روز پس از انتخاب، به سازمان معرفی شده و اطالعات الزم را ارائه دهند تا صالحیت

ازمان برسد. در صورتی كه صالحیت نماینده معرفی شده از سوی اشخاص حقوقی فاقد بررسی شده و به تأیید س

روز كاری از  8صالحیت باشند، شخص حقوقی عضو هیئت مدیره مكلف است نماینده جایگزین خود را حداكثر ظرف 

های مقرر  زمان اعالم سازمان به شركت معرفی كند. در صورت عدم معرفی نماینده از سوی شخص حقوقی طی مهلت

 البدل با اولویت جایگزین خواهد شد. فوق عضو علی

در صورتیكه به تشخیص سازمان هر یک از اعضاء هیئت مدیره طی دوره مسئولیت  :1تبصره 

تواند او  صالحیت خود را از دست بدهد یا معلوم شود از ابتدا صالحیت الزم را نداشته است، سازمان می

 را از سمت خود عزل نماید. 

روز قبل از تشكیل جلسه مجمع عمومی برای انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید،  51حداقل  :2صره تب

هیئت مدیره فعلی باید این موضوع را در روزنامه كثیراالنتشار شركت آگهی كند. در صورتیكه این آگهی 

تواند در شرایط  می تواند رأساً نسبت به انتشار آن اقدام كند. سازمان به موقع انتشار نیابد، سازمان می

 ویژه از جمله در انتخاب اولین اعضای هیئت مدیره مدت مذكور در این تبصره را كاهش دهد.

سهم از سهام شركت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به  511هریک از مدیران باید الاقل : 72ماده

ن خساراتی است كه ممكن است از تقصیرات مدیران منفرداً عنوان وثیقه به صندوق شركت بسپارد، این سهام برای تضمی

یا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام كه مدیری مفاصاحساب دوره تصدی 
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ه بودن این خود را در شركت دریافت نداشته است، سهام مذكور، در صندوق شركت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیق

 شان نخواهد بود. ها به صاحبان ها در مجامع عمومی و پرداخت سود آن سهام، مانع استفاده از حق رأی آن

تواند یک عضو ناظر بدون حق رأی در هیئت مدیره داشته باشد. عضو ناظر سازمان حق شركت در  سازمان می: 82ماده

مدیره باید وی را به موقع از دستور جلسه هیئت مدیره و ساعت كننده جلسات هیئت  جلسات هیئت مدیره را دارد و دعوت

شود. عضو ناظر و  و تاریخ و مكان تشكیل آن مطلع كند. حقوق و مزایای عضو ناظر توسط سازمان تعیین و پرداخت می

توانند  یهمسر و اقرباء درجه اول از طبقه اول وی حق دریافت هیچگونه وجهی تحت هر عنوان از شركت را نداشته و نم

تواند آنان را در مقابل شخص ثالث تضمین  به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معامالت شركت ذینفع شوند. شركت نمی

 كند.

تواند برخالف قانون، مقررات و مواد اساسنامه تصمیمی اتخاذ نماید. درصورتیكه عضو ناظر  مدیره نمی  هیئت: 92ماده

تصمیمات هیئت مدیره برخالف قانون، مقررات یا مفاد اساسنامه یا برخالف سازمان در هیئت مدیره تشخیص دهد كه 

 گیری به سازمان گزارش كند. گذاران است، باید ضمن تذكّر به هیئت مدیره مراتب را جهت تصمیم منافع عموم سرمایه

را به عنوان نایب رئیس  هیئت مدیره باید از بین اعضاء خود، یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر: 13ماده

ها در هیئت مدیره بیشتر  های مذكور نباید از مدت عضویت آن ها در سمت هیئت مدیره انتخاب كند. مدت مسئولیت آن

 باشد.

كند. دبیرخانه هیئت مدیره باید  ای است كه زیر نظر رئیس هیئت مدیره فعالیت می هیئت مدیره دارای دبیرخانه: 13ماده

ای تنظیم و در آن تاریخ، ساعت، محل تشكیل جلسه، اسامی حاضران، موضوعات مطرح شده  صورتجلسهبرای هر جلسه 

در جلسه، خالصه مذاكرات، مصوبات، اسامی و نظرات مخالف هر مصوبه را درج و به امضای اكثریت اعضاء حاضر در 

گردد و یک نسخه از  گذاری می خ شمارهجلسه برساند. صورتجلسه هیئت مدیره حداقل در دو نسخه تهیه و به ترتیب تاری

 گردد. آن در دبیرخانه هیئت مدیره بایگانی شده و یک نسخه به عضو ناظر سازمان تحویل می
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 دبیرخانه هیئت مدیره مرجع رسمی ابالغ و استعالم مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. تبصره:

اب او با نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب این دو با اداره جلسه هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در غی :32ماده 

 شود. عضوی از اعضاء هیئت مدیره است كه در همان جلسه با اكثریت آرای اعضای حاضر انتخاب می

شود. هیئت مدیره باید در هر ماه حداقل یک بار  جلسات هیئت مدیره در مركز اصلی شركت تشكیل می :33ماده 

نامه تشكیل جلسه را كه حاوی  ئت مدیره باید از طریق دبیرخانه هیئت مدیره، دعوتتشكیل جلسه دهد. رئیس هی

موضوعات قابل طرح، محل، تاریخ و ساعت تشكیل جلسه است برای اعضاء و عضو ناظر سازمان به طریقی كه هر یک 

وضوع و در صورت نیاز تاریخ و تواند با ذكر م كنند، ارسال دارد. عالوه بر این هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تعیین می

ساعت مورد نظر خود، تقاضای تشكیل جلسه را به دبیرخانه بدهد تا دبیرخانه با هماهنگی با رئیس هیئت مدیره، اعضاء 

 هیئت مدیره را برای بررسی موضوع مذكور دعوت نماید.

نامه  دعوت صرف ادعای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا عضو ناظر مبنی بر عدم دریافت تبصره:

اعتبار سازد، لكن هیئت مدیره باید به درخواست عضو مدعی به  تواند تصمیمات هیئت مدیره را بی نمی

 موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ كند.

جلسه هیئت مدیره با حضور حداقل چهار عضو هیئت مدیره رسمیت دارد. در هر صورت مصوبات هیئت مدیره  :34ماده 

 چهار عضو حاضر در جلسه معتبر است.با موافقت حداقل 

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شركت و انجام هرگونه عملیات و معامالتی كه داخل در موضوع  :35ماده 

ها صریحاً در صالحیت مجامع عمومی قرار نگرفته است، در چهارچوب قانون،  شركت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن

 باشد. وظایف و اختیارات هیئت مدیره از جمله عبارتند از: اساسنامه دارای اختیارات نامحدود میمقررات و مواد 

 ( به كارگیری تمام تالش خود جهت اجرای موضوع فعالیت شركت به مؤثرترین و كاراترین شیوه.4

 نی شده است.بی ( اجرای تصمیمات مجامع عمومی پس از طی تشریفات قانونی و آنچه در این اساسنامه پیش2
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 ( اجرای مقررات مصوب پس از ابالغ.8

 مدت و بودجه شركت. های بلندمدت، میان مدت، كوتاه ( تهیه و تصویب برنامه1

 ( تهیه گزارش ساالنه هیئت مدیره در خصوص عملكرد و وضعیت شركت جهت تقدیم به مجمع عمومی.5

 .( همكاری با سازمان و بازرس/حسابرس برای اجرای وظایف خود6

 گذاران. كنندگان با سرمایه هایی برای رفع تضاد منافع بین سهامداران؛ مدیران و مشاركت ( برقراری رویه3

های داخلی به منظور اطمینان از اینكه كلیه عملیات شركت در جهت اهداف شركت و در  ( استقرار سیستم كنترل3

 پذیرد. چارچوب قانون، اساسنامه و مقررات صورت می

 ر فعالیت و عملكرد مدیر عامل و مدیران و كاركنان شركت.( نظارت ب9

 های الزم برای اجرای موضوع فعالیت شركت. گذاری ها و انجام سرمایه ( تحصیل دارایی41

 ( ایجاد شعبه در هر نقطه از ایران و خارج از ایران در صورتیكه اجرای موضوع فعالیت شركت ایجاب كند.44

 خلی شركت به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادی است.های دا نامه ( تصویب آیین42

 ( تصویب تشكیالت اداری و اجرایی شركت و تغییر آن.48

 ها. ها و مؤسسات و استفاده از آن ( افتتاح حساب به نام شركت نزد بانک41

 ( تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به نام شركت.45

 قرارداد و انجام هرگونه معامله به نام شركت و تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در حدود موضوع شركت.( عقد هرگونه 46

 ( مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت تجاری و اختراع به نام شركت.43

صرفه و صالح شركت در های شركت با رعایت  دادن، تضمین یا ترهین اسناد، مدارک، وجوه یا دارایی ( به امانت43

 صورتیكه اجرای موضوع فعالیت شركت ایجاب كند.
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( تحصیل وام و اعتبار ارزی و ریالی بنام شركت با هرگونه شرایط، در صورتیكه اجرای موضوع فعالیت شركت ایجاب 49

 كند.

 ای و ساالنه شركت. های مالی میان دوره ( تنظیم صورت21

 شخاص دیگر و استیفای حقوق شركت از سایرین.( ایفای تعهدات شركت در مقابل ا24

 ها. العاده و تعیین دستور جلسه آن ( دعوت مجامع عمومی عادی و فوق22

 ( پیشنهاد هر نوع اندوخته از محل سود و پیشنهاد تقسیم سود بین سهامداران شركت به مجمع عمومی.28

 ویب سازمان.( پیشنهاد اصالح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی پس از تص21

 ( پیشنهاد تغییر مقررات حاكم بر شركت به سازمان.25

 كنندگان. ( رسیدگی به تخلفات مشاركت26

( هرگونه اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون و مقررات جزء اختیارات و وظایف شركت یا هیئت مدیره قلمداد شده 23

 شود. یا می

و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.  تواند بخشی از وظایف هیئت مدیره می :1تبصره

 تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معیّن باشد.

هیئت مدیره از بین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، یكی را بعنوان سخنگوی شركت انتخاب  :2تبصره

 نماید. می

هیئت مدیره باید در پایان هر سال مالی، گزارشی از عملكرد شركت و واحدهای تابعه شركت در آن سال را،  : 36ماده 

های آتی خود تهیه و در موعد مقرر در اساسنامه جهت اظهارنظر در اختیار بازرس/حسابرس قرار دهد.  همراه برنامه

تعیین نماید. خالصه این گزارش باید در جلسه مجمع  تواند حداقل موارد الزم برای درج در این گزارش را سازمان می



 

546 
 

گردد، توسط رئیس یا یكی از اعضاء  های مالی شركت تشكیل می عمومی كه به منظور رسیدگی به عملكرد و صورت

 هیئت مدیره قرائت شود.

ظایف و هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل باید به تشخیص سازمان جهت ضمانت حسن انجام و : 37ماده 

های خود نزد سازمان وثیقه بگذارند. این وثیقه قابل انتقال به غیر نیست و در صورتیكه دلیلی طبق مقررات  مسئولیت

 برای نگهداری آن وجود نداشته باشد باید ظرف شش ماه پس از اخذ مفاصاحساب دوره تصدی مدیریت آزاد شود.

ها در هیئت مدیره شركت در تضاد  مسئولیتی كه با مسئولیت آناعضای هیئت مدیره باید از پذیرش شغل یا  :38ماده 

 است خودداری نمایند و ظرف یک هفته پس از پذیرش سمت، هرگونه شغل یا مسئولیت خود را به سازمان اطالع دهند.

نظر سازمان در خصوص وجود یا عدم وجود تضاد بین شغل یا مسئولیت پذیرفته شده با  تبصره:

 االتباع است. ت مدیره در شركت الزممسئولیت اعضاء هیئ

ها باید  اعضای هیئت مدیره، مدیران و كاركنان شركت و همسر و اقرباء درجه اول از طبقه اول آن :39ماده 

های وضع شده توسط سازمان را در انجام معامالت اوراق بهادار و پذیرش شغل، سمت و مسئولیت در خارج  محدودیت

 شركت رعایت كنند.

روز قبل موضوع را به  81در صورتیكه هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل  :41ماده 

 سازمان و رئیس هیئت مدیره اطالع دهد 

عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره بیش از سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال  :41ماده 

بودن غیبت   شود. تشخیص موجه خود موجب سلب عضویت وی در هیئت مدیره می شمسی بدون عذر موجه، خودبه

 برعهده هیئت مدیره است.

 فصل هشتم: مدیرعامل
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هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را خارج از اعضاء هیئت مدیره به مدیر عاملی شركت برگزیند. مدت  :42ماده 

 الزحمه مدیرعامل را تعیین كند. ه باید حقتصدی وی به این سمت دو سال خواهد بود. هیئت مدیر

باید به تأیید سازمان   ای مدیرعامل قبل از انتصاب به این سمت صالحیت عمومی و حرفه تبصره:

ها را طی دوره مسئولیت از دست بدهد یا مشخص  برسد و چنانچه به تشخیص سازمان این صالحیت

، هیئت مدیره باید به درخواست سازمان او را از این است های الزم نبوده  شود كه از ابتدا حائز صالحیت

 عزل و شخص دیگری را با تأیید سازمان جایگزین وی نماید.  سمت

در صورتیكه به دلیل استعفا، بركناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شركت بالتصدی شود،  :43ماده 

هیئت مدیره باید ظرف حداكثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند، در صورتیكه 

هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق تشریفات مربوط به انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته به طول انجامد، 

 های وی انتخاب نماید. این ماده، یک نفر را به عنوان سرپرست جهت تصدی وظایف و مسئولیت

مدیرعامل باالترین مقام اجرائی شركت بوده و نمایندگی شركت در برابر سازمان، شورا و سایر مراجع و  :44ماده 

 اشخاص را بر عهده دارد.

 اختیارات مدیر عامل از جمله شامل موارد زیر است:وظایف و 

 ( اجرای مقررات، مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره4

( اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شركت و به نام 2

استیفای یكایک حقوق واقعی یا متصور یا هرگونه حقوق های اختصاصی یا عمومی در جهت  شركت، در هر یک از دادگاه

و منافع دیگر شركت و نیز دفاع از شركت و به نام شركت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شركت چه جزایی و چه 

حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوق مذكور با حق حضور و مراجعه به مقامات 

قضات تحقیق و استیفای كلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعالم انتظامی، 
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اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و 

با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری انكار و تكذیب اسناد و اعالم جعل و تعیین جاعل و 

و اجرای حكم نهایی و قطعی  -با حق صلح یا بدون آن -جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب 

ه و خلع ید و رفع داور و به طور كلی استفاده از كلیه حقوق و اجرای كلیه تكالیف ناشی از قانون داوری و درخواست تخلی

ها و معرفی بدهكار و... و اموال بدهكار و  تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور اجرائیه و تعقیب آن

درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهكار درجلسات مزایده در مقابل طلب شركت، تعیین كارشناس، انتخاب 

ها و  كیل مكرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنو عزل وكیل و نماینده با حق تو

به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. درخواست  تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محكوم 

 چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محكوم به چه در دادگاه و 

ها و به طور كلی كلیه اختیارات الزم برای مدیریت  ها و عزل و نصب آن ( استخدام كاركنان و تعیین حقوق و مزایای آن8

 های مصوب. نامه منابع انسانی در چارچوب آیین

 امه از طرف شركت.( قبول ودیعه، سپرده و تضمین، اخذ وثایق و صدور تأیید و قبول هرگونه تعهدن1

تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران )باستثنای  مدیر عامل می تبصره:

اعضای هیئت مدیره( و كاركنان شركت تفویض نماید. مدیرعامل موظف است همزمان با تفویض 

 ع دهد.وظائف و اختیارات، موضوع را به هیئت مدیره شركت و همچنین سازمان اطال

 

 فصل نهم: بازرس/حسابرس

مجمع عمومی عادی باید برای هر سال از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی معتمد  :45ماده 

سازمان، بازرس/حسابرس شركت را انتخاب نماید. همچنین این مجمع باید از بین مؤسسات حسابرسی مذكور یا از بین 
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البدل برگزیند تا در صورت معذوریت، انحالل، استعفاء، سلب  وان بازرس/حسابرس علیشركاء این مؤسسات یكی را به عن

 های وی را به عهده گیرد. صالحیت یا عدم قبول سمت از طرف بازرس/حسابرس اصلی، وظایف و مسئولیت

 انتخاب بازرس/حسابرس به طور متوالی فقط تا دو بار بالمانع است. :1تبصره 

 البدل باید براساس قانون تجارت قبول سمت كنند. اصلی و علی بازرس/حسابرس :2تبصره 

تواند بازرس/حسابرس  مجمع عمومی عادی با موافقت سازمان در هر زمان كه بخواهد، می :3تبصره 

 البدل را با تعیین جانشین بركنار كند. اصلی و علی

های سهامی عام، وظایف و  بازرس/حسابرس عالوه بر وظایف تعیین شده در قانون تجارت برای بازرس شركت :46ماده 

 های زیر را برعهده دارد: مسئولیت

 های مالی استانداردهای حسابرسی و حسابداری ملی را در نظر داشته باشد. ( دراظهارنظر راجع به صورت4

رعایت یا عدم رعایت قانون و مقررات توسط شركت، مدیران و كاركنان آن  ( در گزارش خود به مجمع عمومی راجع به2

 اظهارنظر كند.

 ( یک نسخه از اظهارنظر خود را ده روز قبل از تشكیل مجمع عمومی عادی مستقیماً برای سازمان ارسال دارد.8

سایر اشكاالت و نواقصی كه  های داخلی شركت را بررسی و نواقص و اشكاالت آن را به همراه ( كفایت سیستم كنترل1

 دهد در نامه مدیریت درج و همزمان و مستقیماً به هیئت مدیره و سازمان ارسال نماید. تشخیص می

های مصوب، گزارش مكتوب خود را همزمان به هیئت مدیره و  ( به محض اطالع از نقض قانون و مقررات و رویه5

 سازمان ارائه دهد.

 ود با مدیریت را همزمان به سازمان نیز ارسال دارد.( یک نسخه از مكاتبات مهم خ6
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گردد. بازرس/حسابرس، مدیران و كاركنان  الزحمه بازرس/حسابرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می حق :47ماده 

مع ها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مج آن و همسر و اقرباء درجه اول از طبقه اول آن

 عمومی رسیده است، از شركت دریافت دارند یا در معامالت شركت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

پس از انقضای دوره مأموریت بازرس/حسابرس تا تشكیل جلسه مجمع عمومی به منظور انتخاب  :48ماده 

، همچنان مسئول انجام 15( ماده 4بازرس/حسابرس جدید، بازرس/حسابرس قبلی بدون توجه به محدودیت تبصره )

 باشد. وظایف مربوطه می

 كند، رعایت نماید. بازرس/حسابرس باید مقرراتی را كه سازمان در خصوص روابط او با شركت وضع می :49ماده 

 

 فصل دهم: مقررات مالی

سال مالی شركت برابر یک سال شمسی است كه جز سال اول، از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان  :51ماده 

 ل فعالیت شركت از تاریخ تأسیس تا پایان اسفندماه سال تأسیس خواهد بود.یابد. سال او اسفندماه همان سال خاتمه می

های مالی ساالنه شركت و گزارش خود در خصوص فعالیت و وضع عمومی شركت را  هیئت مدیره باید صورت :51ماده 

و  گردد، جهت رسیدگی حداقل سی روز قبل از تشكیل مجمع عمومی كه برای رسیدگی به این موارد تشكیل می

 اظهارنظر در اختیار بازرس/حسابرس قرار دهد.

ای شش ماهه اول هر سال مالی را نیز تهیه و  دوره های مالی میان هیئت مدیره باید صورت تبصره:

روز پس از گذشت شش ماهه اول همان سال، جهت اظهارنظر به بازرس/حسابرس ارائه  15حداكثر 

اه از تاریخ دریافت، اظهارنظر خود را به شركت دهد. بازرس/حسابرس موظف است حداكثر ظرف یكم

 ارائه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال نماید.
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ها، حق عضویت و استفاده از  كلیه منابع درآمدی شركت از محل كارمزد معامالت، حق پذیرش و درج شركت :52ماده 

های  دی دریافت، اشخاص پرداخت كننده، ضمانتكنندگان و سایر درآمدها به همراه زمانبن تسهیالت اعطائی به مشاركت

 اجرایی برای دریافت و سایر موارد مرتبط باید به تصویب سازمان برسد.

هایی كه سازمان برای این موارد  های خدمات و كارمزدهای شركت با رعایت سقف تعیین نرخ تبصره:

 تعیین كرده است، از اختیارات هیئت مدیره است.

قانون تجارت توسط سازمان تعیین  411اندوخته احتیاطی شركت، عالوه بر اندوخته قانونی موضوع ماده  :53ماده 

شود. تا زمان رسیدن اندوخته احتیاطی به مبلغ تعیین شده توسط سازمان، مجمع عمومی باید هر سال قبل از تقسیم  می

ر نماید. تقسیم اندوخته احتیاطی بین صاحبان سود، یک پنجم سود خالص شركت را به عنوان اندوخته احتیاطی منظو

 سهام، بدون مجوز سازمان ممنوع است.

ها از  وضع اندوخته احتیاطی بیش از مبلغ تعیین شده توسط سازمان و وضع سایر اندوخته تبصره:

 اختیارات مجمع عمومی عادی است.

رعایت قانون و مقررات توسط مدیران و  شركت باید به منظور جبران خساراتی كه ممكن است در اثر عدم :54ماده 

تواند توسط سازمان  آید، وثیقه مورد نظر سازمان را تودیع كند. نوع و میزان این وثیقه می كاركنان آن به سایرین وارد می

 تغییر كند.

 درصد سرمایه خود بپذیرد. 31تواند بدون كسب مجوز از سازمان تعهداتی را بیش از  شركت نمی: 55ماده 

هایی كه مبادرت به انجام  كنندگان و شركت های پذیرفته شده، مشاركت تواند در سهام شركت شركت نمی :56ه ماد

  ها انتشار یافته گذاری نماید یا به آنها وام دهد یا اوراق بهاداری را كه توسط آن نمایند، سرمایه معامالت اوراق بهادار می

 است، خریداری كند.
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های الزم را برای اجرای موضوع فعالیت خود انجام داده و به  گذاری كلیه اقدامات و سرمایهتواند  شركت می :57ماده 

های غیرمرتبط با موضوع فعالیت شركت و  های مورد نیاز در این ارتباط بپردازد. انجام فعالیت تحصیل دارایی

موضوع فعالیت شركت منوط به كسب های غیرضروری برای انجام  ها و تحصیل دارایی گذاری در این نوع فعالیت سرمایه

 مجوز از سازمان است.

كند. تصمیم هیئت مدیره در  صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات و مسئولیت آن را هیئت مدیره تعیین می :58ماده 

 ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. این خصوص باید ظرف یک ماه به اداره ثبت شركت

د قابل تقسیم شركت در هر سال مالی عبارت است از سود خالص شركت در همان سال منهای اندوخته سو :59ماده 

های مالی قبل.  های مالی قبل به عالوه سود تقسیم نشده سال ها و زیان سال قانونی، اندوخته احتیاطی، سایر اندوخته

ه اوالً وجود سود قابل تقسیم توسط تقسیم سود قابل تقسیم هر سال مالی بین سهامداران منوط به آن است ك

 های مالی آن سال مالی به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد. بازرس/حسابرس تأیید شده باشد، ثانیاً صورت

 انتشار هرگونه اوراق بهادار توسط شركت منوط به تصویب سازمان است. : 61ماده 

 

 فصل یازدهم: سایر موارد

 هیئت مدیره موظف است حداكثر یک ماه پس از انتصاب، واحد حسابرسی داخلی شركت را تشكیل دهد. :61ماده 

های منظم  واحد حسابرسی داخلی شركت زیر نظر هیئت مدیره فعالیت نموده و باید گزارش تبصره:

 ماهیانه به هیئت مدیره و سازمان ارائه دهد.

منوط به طی تشریفات قانونی در شركت و در نهایت پیشنهاد شركت و هرگونه تغییر در مواد این اساسنامه : 62ماده

 تصویب سازمان است.
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العاده برسد.  انحالل اختیاری شركت باید با موافقت سازمان و شورا بوده و به تصویب مجمع عمومی فوق :63ماده 

د سازمان و تغییر نام و موضوع همچنین در صورت لغو مجوز فعالیت شركت توسط شورا، شركت باید منحل شود یا با تأیی

فعالیت، به فعالیت دیگری ادامه دهد. تصفیه شركت پس از انحالل مطابق قانون تجارت و با رعایت مقررات صورت 

 پذیرد. می

در صورتیكه شورا توقف یا تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت شركت را برای مدتی معین یا نامحدود تصویب كند،  :64ماده 

 شركت باید طبق مقررات، فعالیت خود را در آن مدت متوقف یا معلق كند.

فعالیت خود را « سازمان»تواند بدون كسب موافقت  شركت پیش از ایفاء كلیه تعهدات خود نمی تبصره:

 وقف نماید. مت

ها،  نامه و كلیه مقررات اعم از آیین 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه سال  :65ماده 

ها، جزء  رسد و تغییرات بعدی آن های موجود و آنچه بعداً به تصویب می های اجرایی، و بخشنامه ها، رویه دستورالعمل

 اند. الینفک این اساسنامه

ای تفسیر شود كه قانون  تواند به گونه مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است و هیچ یک از مواد آن نمی :66ماده 

 را نقض یا محدود نماید.

 باشد. بینی نشده مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه و مقررات می موادی كه در این اساسنامه پیش :67ماده 

تبصره در تاریخ ................... به تصویب مجمع عمومی شركت و در تاریخ ................... به تصویب سازمان  84ماده و  63مه در این اساسنا :68ماده 

 رسید.
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 اساسنامه نمونه شركت های تامین سرمایه

 )سهامی خاص(

 مدیره سازمان بورس هیئت 22/5/36مصوب 

 

 

 فصل اول: تعاریف

 4831هایی كه در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  و واژهاصطالحات : 1ماده 

اند، به همان مفاهیم در این  شود( تعریف شده مجلس شورای اسالمی )كه از این پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده می

 باشند:ها دارای معانی زیر می  اساسنامه نیز كاربرد دارند. سایر واژه

. مقررات: اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده 4

نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه( در خصوص بازار اوراق بهادار و فعاالن  به آنان تحت هر عنوان )از قبیل آئین

 آن كه جهت اجرا ابالغ شده باشد.

. شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه اول از طبقه اول آن 2

 شخص. شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از:

 الف( مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره شخص حقوقی و همسر و اقرباء نسبی درجه اول از طبقه اول آنها

 درصد سهام شخص حقوقی را مالک باشد 21اشخاص وابسته خود حداقل ب(هر شخص حقیقی كه همراه

 ج( هر شخص حقوقی كه بتواند حداقل یكی از اعضاء هیئت مدیره شخص حقوقی را انتخاب كند. 

 درصد سهام شركت را داشته باشد. 41. سهامدار عمده: سهامداری است كه به همراه اشخاص وابسته به خود حداقل 8
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 موضوع، مدت، تابعیت و مركز اصلی شركت فصل دوم: نام،

باشد كه در این اساسنامه به  نام شركت، شركت تأمین سرمایه .................................................. )سهامی خاص( می: 2ماده 

 شود. اختصار شركت نامیده می

 باشد: موضوع فعالیت شركت به شرح ذیل می: 3ماده 

های ثانویه  نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه نویسی، تعهد پذیره اصلی عبارت است از: پذیره الف( موضوع فعالیت

 در حد امكانات مالی خود یا از طریق تشكیل سندیكا با سایر نهادهای مشابه

 ب( موضوع فعالیت فرعی عبارت است از:

 هایی از قبیل: ارایه مشاوره در زمینه -4

 بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز زمانروش بهینه و  4-4

 بندی عرضه اوراق بهادار روش و پیشنهاد زمان 4-2

 شود قیمت اوراق بهاداری كه توسط ناشر عرضه می 4-8

 فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن 4-1

 فرآیند واگذاری اوراق بهادار 4-5

 ها و انجام كلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه ناشر در هریک از بورسپذیرش اوراق بهادار  4-6

 ها ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شركت 4-3

 امور مدیریت ریسک 4-3

بندی و انجام كلیه امور اجرایی در این زمینه به  بندی توسط مؤسسات رتبه ها جهت رتبه سازی شركت آماده 4-9

 نمایندگی از آنها

 گذاری امور سرمایه 4-41
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بندی و  ریزی، بودجه های جدید، توسعه، تكمیل، برنامه گذاری ها در موارد سرمایه خدمات مورد نیاز شركت 4-44

 گذاری اوراق بهادار. قیمت

 بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار -2

 اشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آنانجام امور اجرایی به نمایندگی از ن -8

 ها ارایه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شركت -1

 ها ارایه خدمات مدیریت دارایی -5

 گذاری در آنها های مزبور و سرمایه صندوق  گذاری و اداره های سرمایه ارایه خدمات مرتبط با صندوق -6

 كارگزاری -3

 گری كارگزار/ معامله -3

 سبدگردانی -9

 بازارگردانی -41

ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق  گذاری نزد بانک های سرمایه گذاری منابع مازاد شركت در سپرده سرمایه -44

 ها بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک

 نویسی اوراق بهادار های مالی برای شركت در پذیرهها، مؤسسات مالی اعتباری و نهاد ها، بیمه جلب حمایت بانک -42

 ها در تأمین منابع مالی و اعتباری كمک به شركت -48

 نامه.  ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت كمک به شركت -41

گذاری، كارگزاری،  های سرمایه های سبدگردانی، خدمات صندوق انجام فعالیت :1تبصره

 پذیر است.  بازارگردانی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امكانگری و  كارگزار/معامله
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گری صرفاً در راستای انجام فعالیت  های كارگزاری و كارگزار/ معامله انجام فعالیت :2تبصره

نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار  گذاری، تعهد پذیره های سرمایه بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق

 پذیر است. یه امكانهای ثانو در عرضه

 شركت تابعیت ایرانی داشته و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.: 4ماده 

مركز اصلی شركت در شهر... استان ... است. انتقال مركز اصلی شركت به هر شهر دیگر در داخل كشور منوط به : 5ماده 

در همان شهر منوط به تصویب ... خواهد بود. هیئت مدیره باشد، تعیین و تغییر نشانی مركز اصلی شركت  تصویب ... می

 تواند طبق مقررات اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نموده یا آن را منحل كند.  شركت می

 

 فصل سوم: چارچوب فعالیت

محسوب شده و ( قانون بازار اوراق بهادار 4ماده) 43های تأمین سرمایه مذكور در بند  شركت از مصادیق شركت: 6ماده 

حسابرس و  -( این قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس 23براساس ماده)

 های تخصصی شركت مكلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. كمیته

 

 فصل چهارم: سرمایه، تركیب سهامداران و نقل و انتقال سهام

غ .............................. ریال، )به حروف ............................................................... ریال( است كه سرمایه شركت مبل: 7ماده 

كه ایجاد  صورتی به .......................................... سهم عادی / ممتاز* ............................ ریالی با نام تقسیم شده است.)* در

سهام ممتاز مورد نظر باشد، تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام( از این مبلغ معادل ........................... ریال 

..... ریال باشد. این مبلغ تمامًا تأدیه شده است / ....................... به صورت غیرنقد و ...................... ریال به صورت نقد می
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.. درصد در تعهد صاحبان آن معادل ................................ درصد تأدیه و ........................... ریال آن معادل ............................

 باشد. سهام می

 مبلغ تعهد شده هر سهم باید ظرف مدت .......................... مطالبه شود. تبصره:

  

اوراق سهام شركت متحدالشكل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای مدیرعامل و یک نفر از : 8اده م

اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شركت باشد. در ورقه سهم نكات زیر 

 باید ذكر شود:

 ها شركت نام شركت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت 

 شماره ثبت شركت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 

 مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن 

 نوع سهام و امتیازات سهام ممتاز در صورت وجود 

 مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف 

 تعداد سهامی كه هر ورقه نماینده آن است 

 ستی دارنده سهم .نام، شماره ملی و كد پ 

سهام شركت غیر قابل تقسیم است. مالكین مشاع سهام باید در برابر شركت به یک شخص  :1تبصره

 نمایندگی بدهند.

تملک هر بخش از سهام شركت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع  :2تبصره

 عمومی است.
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نامه موقت سهم بدهد كه معرف  شركت باید به صاحبان سهام گواهیتا زمانی كه اوراق سهام صادر نشده است : 9ماده 

نامه در حكم سهم است؛ ولی در هر حال ظرف مدت یک  تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهی

 نامه موقت سهم سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهی

 مسترد و ابطال گردد.

نویسی یا نقل و انتقال  نویس باید هنگام تأسیس شركت، پذیره مشخصات كامل و نشانی صاحب سهم یا پذیره: 11ماده 

كند درج گردد. در صورتی كه  سهام در دفتر ثبت سهام شركت یا دفتر مخصوص دیگری مطابق آنچه وی اعالم می

ماید، وی باید نشانی جدید خود را به شركت اعالم كند. در هر حال آخرین نویس یا صاحب سهم تغییر ن نشانی پذیره

 شود. نویس یا صاحب سهم، اقامتگاه قانونی وی محسوب می نشانی اعالم شده از طرف پذیره

د انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او، بای: 11ماده 

ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت كامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و 

انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وكیل یا نماینده او برسد. تملک یا تحصیل هر 

 رات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی است.بخش از سهام شركت، متضمن قبول مقر

سهامداران عمده شركت باید براساس مقررات، مورد تائید سازمان باشند. هرگونه نقل و انتقال سهام یا  :12ماده 

نویسی سهام جدید كه موجب شود شخصی به یک سهامدار عمده تبدیل شود، باید قبالً توسط خریدار یا نماینده وی  پذیره

 ازمان اعالم و به تأئید سازمان برسد.به س

 

 فصل پنجم: تغییرات سرمایه شركت

تغییرات سرمایه شركت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اعم از مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار : 13ماده 

 شود. انجام می



 

560 
 

العاده  العاده است. مجمع عمومی فوق عمومی فوقهرگونه تغییر در سرمایه شركت منحصراً در صالحیت مجمع : 14ماده 

تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی كه نباید از پنج سال تجاوز كند، سرمایه شركت را تا مبلغ معینی از  می

 است، افزایش دهد. طریقی كه مجمع مشخص نموده

رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید العاده و با  سرمایه شركت با تصویب مجمع عمومی فوق: 15ماده 

 پذیر است: باشد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یكی از طرق زیر امكان قابل افزایش می

 پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام 

 تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شركت به سهام جدید 

 اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شركتانتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از  

 تبدیل اوراق مشاركت شركت به سهام 

 انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. تبصره:

العاده، تأدیه مبلغ  در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق: 16ماده 

 سهامدار موكول به اعالم موافقت وی است. اسمی سهام جدید از محل مطالبات هر 

مطالبات نقدی سهامداران بابت سود، با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال  تبصره:

 شود. شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می

نویسی به طریقی كه مطابق  ز شروع پذیرهدر اجرای افزایش سرمایه، گواهینامه حق تقدم خرید سهام باید قبل ا: 17ماده 

 قانون قابل اثبات است به دست سهامداران برسد.

تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید كه برای افزایش سرمایه، سهام  العاده می مجمع عمومی فوق: 18ماده 

نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده  فروش برسد، مشروط بر اینكه جدیدی به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به

 در همان مجمع تعیین گردد.
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مدیره عالوه بر كاهش اجباری سرمایه، در مورد  تواند به پیشنهاد هیئت  العاده شركت می مجمع عمومی فوق: 19ماده 

تساوی حقوق طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم كند، مشروط برآنكه بر اثر كاهش سرمایه به  كاهش سرمایه شركت به

ای وارد نشود. كاهش اختیاری سرمایه از طریق كاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و در  صاحبان سهام لطمه

 شود. در هر حال رعایت حداقل سرمایه مصوب سازمان الزامی است. مبلغ كاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می

عادی صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نماید.   تواند با تصویب مجمع عمومی شركت می: 21ماده 

تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی كه نباید از دو سال تجاوز كند، پس از اخذ  مجمع عمومی عادی می

 ت نماید.است، مبادر مجوز از مراجع قانونی، نسبت به انتشار اوراق مشاركت تا مبلغ معینی كه مجمع مشخص نموده

انتشار اوراق مشاركت قابل تبدیل یا تعویض با سهام، منوط به تصویب مجمع عمومی  تبصره:

 العاده است. فوق

 

 فصل ششم: مجامع عمومی 

العاده شركت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون  وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق: 21ماده 

 های سهامی خاص است. العاده شركت سنامه برای مجامع عمومی عادی و فوقتجارت، مقررات و مواد این اسا

 شوند: مجامع عمومی شركت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشكیل می: 22ماده 

 شود: بار برای رسیدگی به موارد زیر تشكیل  . مجمع عمومی عادی: این مجمع باید هر سال حداقل یک4

 مدیران در خصوص عملكرد سال مالی قبلاستماع گزارش  -الف

 حسابرس -استماع گزارش بازرس  - ب

 های مالی سال مالی قبل بررسی و تصویب صورت -ج

 تصویب میزان سود قابل تقسیم -د
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 تصویب میزان پاداش، حق حضور و حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره -ه

 الزحمه آنها البدل شركت و حق حسابرس اصلی و علی -تعیین بازرس -و

 های شركت های كثیراالنتشار جهت درج آگهی تعیین روزنامه یا روزنامه -ز

 انتخاب مدیران -ح

 انتشار اوراق بهادار به استثنای اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام-ط

 باشد. سایر مواردی كه به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی می-ی

 شود: العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشكیل می فوق. مجمع عمومی 2

 تغییر در مفاد اساسنامه -الف

 تغییر در میزان سرمایه )افزایش یا كاهش( -ب

 انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام -ج

 هادار.انحالل شركت پیش از موعد با رعایت قانون تجارت و قانون بازار اوراق ب -د

تفویض تصویب میزان پاداش، حق حضور و حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و تعیین :1تبصره

 باشد. الزحمه آنها، به مدیران شركت مجاز نمی حسابرس و حق -بازرس 

قانون تجارت باید ظرف  39:مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به موضوعات مندرج در ماده 2تبصره

 سال مالی تشكیل گردد. ماه پس از هر 1حداكثر 

دركلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام شخصاً، یا نماینده، وكیل یا قائم مقام قانونی آنها در مورد اشخاص : 23ماده 

نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وكالت یا نمایندگی  حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف

هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت  هم رسانند. توانند حضور به می

 قانون تجارت عمل خواهد شد. 33مدیره شركت كه مطابق ماده 
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حضور اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل در كلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک  تبصره:

وجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر م

 عدم شركت خود را به مجمع عمومی اعالم كند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.

 گیری مجامع عمومی عالوه بر قانون تجارت، مقررات نیز باید رعایت شود. در دعوت، تشكیل، اداره و تصمیم: 24ماده 

های مربوط به شركت در  مجامع عمومی، ازطریق درج آگهی در روزنامه كثیراالنتشاری كه آگهی برای تشكیل: 25ماده 

گردد، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهدآمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشكیل مجمع، در این  آن منتشر می

 آگهی ذكر خواهد شد.

نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به  ده آن معین میكنن دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت: 26ماده 

حسابرس، تقسیم  -صراحت درآگهی دعوت ذكر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس

باشد. مطالبی كه در دستور جلسه  نمی "سایر موارد"ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش  سود و اندوخته

بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینكه كلیه صاحبان سهام درمجمع عمومی حاضر  پیش

 بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

شود. ریاست مجمع  ای مركب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه: 27ماده 

مدیره است. در غیاب رییس یا نایب رییس هیئت مدیره و در مواقعی كه انتخاب یا عزل  رییس هیئت یا نایب با رییس

بعضی از مدیران یا كلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اكثریت نسبی 

ن ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها انتخاب خواهدشد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوا

 شوند. از طرف مجمع با اكثریت نسبی انتخاب می
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پذیرد. در  اخذ رأی به صورت شفاهی، مثالً با بلند كردن دست یا قیام به عنوان اعالم موافقت صورت می: 28ماده 

پذیر نباشد، اخذ  گیری به صورت شفاهی امكان حسابرس شركت، رأی-صورتی كه به تشخیص رئیس مجمع یا بازرس

 رأی به صورت كتبی به عمل خواهد آمد.

حسابرس، الزاماً به صورت كتبی -اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرستبصره: 

 خواهد بود.

مفاد قانون تجارت( كه درصد سهامی )* میزان سهام با رعایت  1 1 1در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان : 29ماده 

حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و 

گیری خواهد كرد. مشروط بر اینكه در  با حضور هر عده از صاحبان سهامی كه حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم

ده باشد. رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی توسط رئیس مجمع و تأیید دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید ش

 شود. حسابرس احراز می -بازرس

عالوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر  در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اكثریت نصف به: 31ماده 

 افی است.حسابرس كه اكثریت نسبی ك -خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرس

العاده باید دارندگان بیش از ......... درصد )* میزان سهام با رعایت قانون تجارت( سهامی  در مجمع عمومی فوق: 31ماده 

شود و  كه حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می

..... درصد )* میزان سهام با رعایت قانون تجارت( سهامی كه حق رأی دارند رسمیت این بار با حضور دارندگان بیش از 

یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینكه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع 

رسمیت جلسه مجمع عمومی العاده همواره با اكثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.  عمومی فوق

 شود. توسط رئیس مجمع احراز می
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منشی جلسه مجمع عمومی باید صورتجلسه مجمع را به تعداد نسخ الزم حاوی خالصه مذاكرات، تصمیمات : 32ماده 

گیری تهیه كند و به امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی برساند. منشی جلسه نسخ  مجمع عمومی و نتایج رأی

قانون تجارت به دبیرخانه هیئت مدیره واقع در دفتر  99مزبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده صورتجلسه 

مركزی شركت ارسال داشته و دبیرخانه نیز یک نسخه از صورتجلسه به همراه فهرست مذكور را حداكثر ظرف یک هفته 

 پس از برگزاری مجمع عمومی به سازمان ارسال می كند. 

 

 : هیئت مدیرهفصل هفتم

شود كه  ای مركب از ..... )حداقل سه و حداكثر هفت نفر( عضو اصلی اداره می شركت بوسیله هیئت مدیره: 33ماده 

شوند. عده اعضای هیئت مدیره همواره  بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام برای مدت دو سال انتخاب می

دهند. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره  را اعضای غیرموظف تشكیل میعددی فرد است. اكثریت اعضای هیئت مدیره 

 های بعد بالمانع است. برای دوره

مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام كند تا در صورت : 34ماده  

مومی عادی تعیین كرده است، جایگزین عضو فوت، استعفا یا بركناری هر یک از اعضای اصلی به ترتیبی كه مجمع ع

البدل جانشین، برابر مدت باقیمانده از مأموریت فردی از هیئت مدیره است كه عضو  اصلی شوند. مدت مأموریت عضو علی

 البدل جانشین وی شده است. علی

البدل تعیین  عضو علیكه بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره كمتر از حدنصاب مقرر شود و  در صورتی: 35ماده 

باشد، هیئت مدیره موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز مجمع عمومی عادی شركت را جهت   نشده یا وجود نداشته

 مدیره دعوت نماید. تكمیل اعضاء هیئت 
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كه اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره، نماینده حقیقی خود را حداكثر پانزده روز  در صورتی تبصره:

در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بالتصدی بماند، در پس از انتخاب 

 باشد. حكم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می

البدل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت  ای اعضای هیئت مدیره اعم از اصلی و علی صالحیت حرفه: 36ماده 

كند، به تأیید سازمان برسد. چنانچه اعضای هیئت مدیره اعم از اشخاص  ازمان تعیین میای كه س مدیره باید طبق رویه

كه نماینده  شوند. در صورتی البدل جایگزین آنها می های خود را از دست بدهند اعضای علی حقیقی یا حقوقی صالحیت

 45جایگزین خود را حداكثر ظرف اشخاص حقوقی فاقد صالحیت باشند، شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باید نماینده 

 روز از زمان اعالم سازمان به شركت معرفی كند.

سهم شركت باشد و آن را  1 1 1هریک از اعضای هیئت مدیره باید در تمام مدت مأموریت خود مالک تعداد : 37ماده 

مشتركاً بر شركت وارد شود، به عنوان وثیقه برای تضمین جبران خساراتی كه ممكن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا 

به صندوق شركت بسپارد. سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام كه مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود 

را در شركت دریافت نداشته است، سهام مذكور، در صندوق شركت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این 

 شان نخواهد بود. ها به صاحبان ها در مجامع عمومی و پرداخت سود آن حق رأی آنسهام، مانع استفاده از 

مدیره  مدیره در اولین جلسه خود، كه حداكثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی كه هیئت هیئت: 38ماده 

ص حقیقی باشند برای را انتخاب كرده است تشكیل خواهد شد، از بین خود، یک رییس و یک نایب رییس كه باید شخ

مدیره نخواهد  نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره تعیین می هیئت

مدیره  باشند. درصورت غیبت رییس و نایب رییس، اعضای هیئت بود. رییس و نایب رییس قابل تغییر و انتخاب مجدد می

 نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد.  ا تعیین مییک نفر از اعضای حاضر در جلسه ر
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مدیره در مواقع مقتضی كه  شود. هیئت ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می: 39ماده 

مدیره و همچنین در  رییس و یا دو نفر از اعضاء هیئت ماه تجاوز نكند و به دعوت كتبی رییس یا نایب فاصله آنها از یک

مدیره  نامه و تشكیل جلسه هیئت وارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشكیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتم

مدیره، تاریخ تشكیل جلسه بعد تعیین و در  فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت

اند ضرورت نخواهد داشت.  جلسه حضور داشته نامه برای مدیرانی كه در همان جلسه قید شود، ارسال دعوت صورت

 نامه تعیین شده باشد تشكیل خواهد شد. مدیره در مركز اصلی شركت یا در هر محل دیگری كه در دعوت جلسات هیئت

مدیره در آن جلسات حضور داشته  مدیره در صورتی رسمیت دارد كه بیش از نصف اعضای هیئت جلسات هیئت: 41ماده 

كند  مدیره شركت می مدیره با اكثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئت هیئتباشند. تصمیمات 

 مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت. و در صورتی كه عضو هیئت

نام شركت و هر نوع عملیات و معامالت مربوط به موضوع شركت كه  مدیره برای هرگونه اقدامی به هیئت: 41ماده 

 تخاذ تصمیم درباره آنها در صالحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:انجام و ا

نمایندگی شركت در برابر صاحبان سهام، كلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر  -4

 اشخاص حقیقی و حقوقی

 مدیرعامل های داخلی شركت به پیشنهاد تصویب آیین نامه -2

 اجرای مصوبات مجامع و مقررات مصوب پس از ابالغ -8

 نصب و عزل مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای وی -1

 ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحالل نمایندگی -5

 الیت شركت به مؤثرترین وكاراترین شیوهبه كارگیری تمام تالش و مساعی خود در جهت اجرای موضوع فع -6

 تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد -3
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 مدت و كوتاه مدت شركت،  های بلندمدت، میان بینی و تصویب بودجه ساالنه و برنامه پیش -3

 قانونی دیگرها و مؤسسات  نام شركت نزد بانک افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به -9

 ایفای تعهدات شركت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شركت از سایرین -41

 صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی -44

انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول كه مرتبط با موضوع شركت  -42

 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد كلیه ایقاعات 2و انجام كلیه عملیات و معامالت مذكور در ماده  باشد

اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله كلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا  -48

 تیازات متصورهعالئم تجاری و صنعتی، مالكیت فكری، سرقفلی و كلیه ام

 گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شركت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.  به امانت -41

 ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ها، شركت تحصیل تسهیالت از بانک -45

 گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو كراراً رهن -46

ها،  ه هرگونه دعوای حقوقی و كیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و كیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهاقام -43

دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شركت؛ دفاع از شركت در 

یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شركت چه كیفری و چه حقوقی در هر

عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای كلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از 

صالحه آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، م

و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین 

جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور 

نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن  منتخب ) با حق صلح یا بدون آن(؛ اجرای حكم



 

569 
 

به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكیل و نماینده با حق توكیل   واخذ محكوم

ها، ورود شخص ثالث و مكرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن

 دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر

 تعیین صاحبان امضای مجاز شركت و حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها -43

یه عملیات شركت در جهت اهداف شركت و در چارچوب استقرار نظام كنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق كل -49

 های داخلی شركت نامه قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین

 حسابرس -های مالی ساالنه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس تنظیم و تصویب صورت -21

 حسابرس -ای جهت ارائه به بازرس  های مالی میان دوره تنظیم صورت -24

 العاده و تعیین دستور جلسه آنها دعوت مجامع عمومی عادی و فوق -22

 پیشنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر اندوخته قانونی -28

 پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام -21

 نظارت بر فعالیت و عملكرد مدیران اجرائی شركت از جمله مدیرعامل -25

 العاده فوق پیشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومی -26

 حسابرس برای اجرای وظایف خود-همكاری با سازمان و بازرس -23

گذاری، تأسیس یا مشاركت در تأسیس انواع شركت و مؤسسات دیگر برای انجام وظایف و  تحصیل دارائی، سرمایه -23

 تحقق اهداف شركت

كاالهایی كه در جهت انجام موضوع فعالیت افتتاح اسناد اعتباری بانكی و انجام كلیه امور گمركی برای ترخیص  -29

 شركت ضرورت دارد.

 همكاری و مشاركت با مراجع بینالمللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقهای و جهانی -81
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هرگونه اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات جزء اختیارات و وظایف شركت یا هیئت  -84

 اد شده یا خواهد شد.مدیره قلمد

 26و  25، 21، 28، 3، 6،3، 1، 2تواند وظایف و اختیارات مندرج در بندهای  هیئت مدیره نمی :1تبصره

در صورتیكه در مقررات منع نشده  84را به دیگری واگذار كند. تفویض اختیارات و وظایف موضوع بند 

اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض كند  تواند سایر وظایف و پذیر است. هیئت مدیره می باشد، امكان

 مشروط بر اینكه این تفویض به صورت صریح و معین باشد.

ها جهت درج در روزنامه  اسامی دارندگان حق امضای مجاز شركت باید به اداره ثبت شركت: 2تبصره

 رسمی و سازمان اعالم شود.

های تابعه آن در هر سال مالی را، كه شامل عملكرد هیئت مدیره باید، گزارشی از عملكرد شركت و واحد: 42ماده 

های مالی شركت باید  های مصوب است، تهیه كند. این گزارش و صورت های شركت و مقایسه با برنامه شعبات و كمیته

حسابرس قرار گیرد. سازمان -روز قبل از تشكیل مجمع عمومی عادی، برای اظهارنظر در اختیار بازرس 81حداقل 

موارد الزم برای درج در این گزارش را تعیین نماید. این گزارش یا نكات مهم آن باید در جلسه مجمع عمومی تواند  می

گردد، توسط رئیس یا یكی از اعضای هیئت مدیره  های مالی شركت تشكیل می كه بمنظور رسیدگی به عملكرد و صورت

 قرائت شود.

روز قبل موضوع را به  81سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل  درصورتی كه هر عضو هیئت مدیره بخواهد از: 43ماده 

 رئیس هیئت مدیره و بازرس/حسابرس اطالع دهد.

عدم حضور هر یک از اعضای حقیقی یا نماینده اعضای حقوقی هیئت مدیره بیش از سه جلسه متوالی یا شش : 44ماده 

وجب سلب عضویت در هیئت مدیره خود م جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه

 بودن غیبت برعهده هیئت مدیره است.  شود.تشخیص موجه می
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تواند با رعایت قانون  در صورتیكه شركت در یک سال مالی سود خالص داشته باشد، مجمع عمومی عادی می: 45ماده 

به اشخاص حقوقی عضو تجارت، مبلغی را به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره تخصیص دهد. پاداش تخصیصی 

 شود. هیئت مدیره، به اشخاص حقوقی مذكور پرداخت می

 

 فصل هشتم: مدیرعامل 

ای وی قبالً به  مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج كه صالحیت حرفه هیئت: 46ماده 

رات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط عامل شركت برگزیند و حدود اختیا  تأیید سازمان رسیده است، به مدیریت

استخدامی او را تعیین كند. مدیرعامل باید بالفاصله پس از انتصاب به این سمت، قبولی سمت خود را به شركت و 

عامل او از مدت عضویت او در   مدیره باشد، دوره مدیریت سازمان ارائه دهد. در صورتی كه مدیرعامل عضو هیئت

 د بود.مدیره بیشتر نخواه هیئت

مدیره  ای از صورتجلسه هیئت مدیرعامل، باید با ارسال نسخه  نام، مشخصات و حدود اختیاراتتبصره: 

 ها اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. به اداره ثبت شركت

هیئت مدیره،  مدیرعامل باالترین مقام اجرایی شركت بوده و عالوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی: 47ماده 

 دارای وظایف و اختیارات زیر است:

 الف( حق امضاء از طرف شركت در حدود اختیارات خود

 ب( اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره

ج( استخدام كاركنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور كلی كلیه اختیارات الزم برای مدیریت 

 های مصوب نامه نسانی در چارچوب آئینمنابع ا

 د( دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشكیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری.
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تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و كاركنان  مدیرعامل می تبصره:

 شركت تفویض نماید.

بركناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شركت بالتصدی شود، دلیل استعفا،  كه به در صورتی: 48ماده 

كه  هیئت مدیره باید ظرف حداكثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه، شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی

ه، یک نفر را به انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بكشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماد

 عنوان نماینده با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

 

 فصل نهم: بازرس/حسابرس

حسابرس -مجمع عمومی عادی باید برای هر سال از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان، یک بازرس : 49ماده 

های مقرر  انجام وظایف و مسئولیت البدل انتخاب نماید تا پس از قبول سمت، برای حسابرس علی -اصلی و یک بازرس 

حسابرس رعایت  -در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شركت، اقدام نماید. در انتخاب مجدد و عزل بازرس 

 مقررات الزامی است.

توان در دوران تعلیق از فهرست حسابرسان معتمد سازمان، به  مؤسسات حسابرسی را نمی تبصره:

 البدل شركت انتخاب نمود. برس اصلی یا علیحسا -عنوان بازرس 

های تعیین شده در قانون تجارت برای بازرس شركتهای  حسابرس عالوه بر وظایف و مسئولیت -بازرس : 51ماده 

های تعیین شده در قانون بازار اوراق بهادار، مقررات، سایر قوانین و سایر مواد این اساسنامه،  سهامی، وظایف و مسئولیت

 های زیر را برعهده دارد: مسئولیت وظایف و

 های مالی ساالنه شركت با رعایت استانداردهای حسابرسی و حسابداری ملی ( اظهارنظر راجع به صورت4

 دهد ( اظهار نظر راجع به صحت اطالعات مندرج در هرگونه گزارشی كه هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه می2
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به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط شركت، مدیران و كاركنان آن ( ارائه گزارش به مجمع عمومی، راجع 8

 در طول سال مالی

مورد؛ شامل اظهار نظر راجع به  های كنترل داخلی شركت در هر سال مالی و تهیه گزارش در این ( بررسی سیستم1

زمان به هیئت مدیره و كمیته های كنترل داخلی، موارد نقص، پیشنهادهای اصالحی و ارایه آن هم كفایت سیستم

 حسابرسی.

های خود از نقض قوانین، مقررات و  حسابرس در طول بررسی -چنانچه بازرس  :1تبصره

های داخلی مطلع گردید، باید بالفاصله موضوع را به هیئت مدیره، كمیته حسابرسی و سازمان  نامه آیین

 اطالع دهد.

وع این ماده را همزمان به شركت و سازمان ارسال های موض حسابرس باید گزارش -: بازرس 2تبصره

 دارد.

( این ماده را حداكثر ظرف 2( و )4حسابرس باید اظهارنظر خود موضوع بندهای ) -: بازرس 3تبصره

 های مالی یا گزارش هیئت مدیره ارائه دهد. روز از دریافت صورت 21

حسابرس، مدیران و افراد  -گردد. بازرس ین میالزحمه بازرس/حسابرس توسط مجمع عمومی عادی تعی حق: 51ماده 

تحت تكفل آنها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است، از شركت 

 دریافت دارند یا در معامالت شركت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

های  اید به طور جداگانه و به حد كافی در یادداشتها به بازرس/حسابرس ب كلیه پرداخت تبصره:

 های مالی شركت افشا شود. صورت
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پذیر نباشد، هیئت مدیره مكلف است ظرف یک ماه از  حسابرس امكان-در صورتیكه ادامه فعالیت بازرس : 52ماده 

هر حال بازرس قبلی حسابرس دعوت به عمل آورد. در -العاده برای تعیین بازرس  مجمع عمومی عادی به طور فوق

 باشد. همچنان تا انتخاب جایگزین، مسئول انجام وظایف مربوطه می

 

 ها فصل دهم: كمیته 

های هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره تشكیل  هیئت مدیره باید دارای كمیته حسابرسی باشد. سایر كمیته: 53ماده 

 شوند. می

رسد و در آن اهداف، وظایف،  ت كه به تصویب هیئت مدیره میهر كمیته هیئت مدیره دارای یک منشور اس: 54ماده 

اختیارات، تعداد و تركیب اعضاء و شرایط عضویت، چگونگی انتخاب اعضاء، چگونگی انتخاب رئیس كمیته و وظایف و 

 گیری و اختیارات وی، چگونگی تشكیل و اداره جلسات كمیته، زمانبندی تشكیل جلسات كمیته، نحوه رسیدگی و تصمیم

 شود. سایر موارد الزم با توجه به مفاد این اساسنامه و مقررات درج می

 

 فصل یازدهم: مقررات مالی

سال مالی شركت برابر یک سال شمسی است كه از ابتدای روز ........................... ماه .................. هرسال آغاز : 55ماده 

رسد. سال اول فعالیت شركت از تاریخ تأسیس تا پایان  ................ماه .....................به پایان میشود، و در انتهای روز  می

 ................... ماه سال تأسیس خواهد بود.

 

 فصل دوازدهم: انحالل و تصفیه 



 

575 
 

ل شركت بدهد. گزارش تواند رأی به انحال العاده شركت، به پیشنهاد هیئت مدیره می مجمع عمومی فوق: 56ماده 

پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دالیل و عواملی باشد كه اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحالل شركت را 

حسابرس شركت قرار گرفته و با اظهارنظر  -اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس  ارائه نموده

 -گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس ارائه شود. تصمیمحسابرس به مجمع  -بازرس 

 باشد. پذیر نمی حسابرس در مجمع امكان

در صورت لغو مجوز فعالیت شركت، هیئت مدیره موظف است تشریفات الزم برای تشكیل مجمع عمومی : 57ماده 

تواند رأی به انحالل شركت دهد یا با تغییر موضوع فعالیت،  یالعاده م العاده را به انجام رساند. مجمع عمومی فوق فوق

 نسبت به ادامه حیات شركت اتخاذ تصمیم نماید. 

در صورت انحالل اختیاری یا قهری شركت، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل : 58ماده 

 خواهد آمد.

  

 فصل سیزدهم: سایر موارد

كه مطابق مقررات تغییر در اساسنامه شركت ضروری باشد، هیئت مدیره موظف است، تشریفات الزم  درصورتی: 59ماده 

برای تغییر در اساسنامه را به انجام رساند. همچنین هرگونه تغییر در اساسنامه منوط به تصویب سازمان و طی تشریفات 

 قانونی است.

های شركت برای مدتی معین یا  ا تعلیق هر یک از فعالیتدرصورتی كه شورا یا سازمان تصمیم به توقف ی: 61ماده 

 ها را در آن مدت متوقف یا معلق كند. نامحدود بگیرد، شركت باید طبق مقررات، آن فعالیت یا فعالیت

 باشد. بینی نشده مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه و مقررات می موادی كه در این اساسنامه پیش: 61ماده 
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خ ............................ به این اساسنامه در ............ ماده و............. تبصره در تاریخ .......................... به تصویب مجمع عمومی شركت و در تاری: 62ماده 

 تصویب سازمان رسید.
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 اساسنامه نمونه

 های سهامی عام شركت

 شده در بورس اوراق بهادار  پذیرفته

 مدیره سازمان بورس هیئت 41/6/36مصوب 

 

 

 توضیحات

پذیر باشد، در تهیه اساسنامه عالوه بر  چنانچه تشكیل و اداره شركت تحت مقررات و با نظارت مرجع خاصی امكان- 4

 است.های اساسنامه حاضر نیز به تشخیص سازمان، ضروری  رعایت مقررات مربوطه رعایت، حداقل

اند به منظور توضیح ماده مربوطه بوده و باید هنگام تنظیم نسخه  تمام مواردی كه در مقابل عالمت * آورده شده- 2

 نهایی حذف شود.
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 بخش اول: تشكیل شركت، نام، موضوع، مدت، تابعیت و مركز اصلی شركت

 نام و نوع شركت: 1ماده

...................................................... )سهامی عام( كه در این اساسنامه از این نام شركت عبارتست از شركت .....................

 شود.  پس، شركت نامیده می

 موضوع شركت: 2ماده

 موضوع شركت عبارت است از:

 موضوعات اصلی -الف

 موضوعات فرعی -ب

 مدت شركت: 3ماده

 خواهدبود.فعالیت شركت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود 

 تابعیت و مركز اصلی شركت: 4ماده

ت. انتقال تابعیت شركت ایرانی است. مركز اصلی شركت شهر ..................................... در استان ................................ اس

باشد، لیكن تعیین و  یالعاده م مركز اصلی شركت به هر شهر دیگر در داخل كشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق

تواند در هر موقع در  تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شركت می

 داخل یا خارج از كشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

 

 بخش دوم: سرمایه و سهام

 میزان سرمایه و تعداد سهام: 5ماده
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لغ ........................................... ریال، )................................................... ریال( است كه به سرمایه شركت مب

 است. هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده .......................................... سهم عادی یک

 ورقه سهم: 6ماده

ام شركت با نام است. اوراق سهام شركت متحدالشكل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر كلیه سه

 از مدیران شركت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شركت باشد. در ورقه سهم نكات زیر باید ذكر شود:

 اوراق بهادار،  ها و سازمان بورس و نام شركت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شركت 

 شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 

 مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن 

 نوع سهام 

 مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف 

 تعداد سهامی كه هر ورقه نماینده آن است 

 نام و شماره ملی دارنده سهم. 

 انتقال سهام: 7ماده

پذیر  نقل و انتقال سهام شركت، تا زمانی كه از بورس حذف نشده باشد منحصراً از طریق بورس اوراق بهادار امكان

باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت  می

یت كامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هو

سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وكیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل 

شود تابع مقررات  ر بورس اوراق بهادار ناشی میو انتقال سهام شركت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده كه از معامالت د
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بورس خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شركت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع 

 عمومی سهامداران است.

 غیر قابل تقسیم بودن سهام: 8ماده

 شركت به یک شخص نمایندگی بدهند.سهام شركت غیر قابل تقسیم است. مالكین مشاع سهام باید در برابر 

 

 بخش سوم: تغییرات سرمایه شركت

 مقررات حاكم بر تغییرات سرمایه: 9ماده 

تغییرات سرمایه شركت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و 

 شود. عالی بورس انجام می دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای

 تصویب تغییرات سرمایه: 11ماده

العاده است. دعوت از  هرگونه تغییر در سرمایه شركت اعم از كاهش یا افزایش منحصراً در صالحیت مجمع عمومی فوق

یت قوانین این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موكول به اعالم تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعا

 باشد. و مقررات می

تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان  العاده می مجمع عمومی فوق تبصره:

بورس و اوراق بهادار، ظرف مدت معینی كه نباید از دو سال تجاوز كند، سرمایه شركت را تا مبلغ معینی 

 دهد.است، افزایش  از طریقی كه این مجمع مشخص نموده

 شیوه افزایش سرمایه: 11ماده

العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش  سرمایه شركت با تصویب مجمع عمومی فوق

 پذیر است: باشد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یكی از طرق زیر امكان می
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 پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام 

 تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شركت به سهام جدید 

 انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شركت 

 تبدیل اوراق مشاركت شركت به سهام 

 انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. تبصره:

 ل مطالباتتأدیه مبلغ سهم جدید از مح: 21ماده

العاده، تأدیه مبلغ اسمی  در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران، در مجمع عمومی فوق

 باشد. سهام جدید توسط سهامداران موكول به اعالم موافقت هر یک از آنان می

ین محل، حال مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از ا تبصره:

 شود. شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می

 حق تقدم در خرید سهام جدید: 31ماده

باشند، حق  در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شركت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی كه مالک می

شود. این  حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین میتقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال 

 روز نخواهد بود. 61گردد، شروع شده و كمتر از  نویسی تعیین می مهلت از روزی كه برای پذیره

 های حق تقدم اعالم افزایش سرمایه و ارسال گواهی: 41ماده

به آخرین آدرس اعالم شده سهامداران نیز در  نویسی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره گواهی

نویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامه  گذاری مركزی، ارسال شود. اعالمیه پذیره شركت و یا شركت سپرده

 كثیراالنتشار شركت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطالع سهامداران برسد.

 صرف سهام: 51ماده
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تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید كه برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی  ه میالعاد مجمع عمومی فوق

به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر اینكه نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در 

 همان مجمع تعیین گردد. 

 كاهش سرمایه: 61ماده

تواند  العاده شركت می به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شركت، مجمع عمومی فوق عالوه بر كاهش اجباری سرمایه

طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم كند، مشروط برآنكه بر اثر  مدیره، درمورد كاهش سرمایه شركت به به پیشنهاد هیئت 

یه از طریق كاهش بهای اسمی ای وارد نشود. كاهش اختیاری سرما كاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه

 شود. سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ كاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می

 انتشار اوراق مشاركت: 71ماده

عادی صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نماید. دعوت از   تواند با تصویب مجمع عمومی شركت می

عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق مشاركت، موكول به اعالم تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار   مجمع عمومی

تواند به هیئت مدیره اجازه  باشد. مجمع عمومی عادی می مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار می

وز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار دهد ظرف مدت معینی كه نباید از دو سال تجاوز كند، پس از اخذ مج

 است، مبادرت نماید. اوراق مشاركت تا مبلغ معینی كه مجمع مشخص نموده

العاده  انتشار اوراق مشاركت قابل تبدیل و یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق تبصره:

 پذیرد. صورت می

 

 بخش چهارم: مجامع عمومی

 اختیارات مجامع عمومی وظایف و: 81ماده
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العاده شركت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای  وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق

 های سهامی عام است. العاده شركت مجامع عمومی عادی و فوق

 شوند: مجامع عمومی شركت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشكیل می

بار، حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی،  ع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یکمجم - 4 

 شود: برای رسیدگی به موارد زیر تشكیل 

 استماع گزارش مدیران در خصوص عملكرد سال مالی قبل 

 استماع گزارش بازرس یا بازرسان 

 های مالی سال مالی قبل بررسی و تصویب صورت 

 تصویب میزان سود تقسیمی 

 تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره 

 الزحمه آنها البدل شركت و حق تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی 

 های شركت های كثیراالنتشار جهت درج آگهی تعیین روزنامه/ روزنامه 

 انتخاب مدیران 

 با سهامانتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض  

 باشد. سایر مواردی كه به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی می 

 شود: العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشكیل می مجمع عمومی فوق - 4 

 تغییر در مفاد اساسنامه 

 تغییر در میزان سرمایه )افزایش یا كاهش( 

 و یا تعویض با سهام انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل 
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 انحالل شركت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت 

تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به  تبصره:

 باشد. مدیران شركت مجاز نمی

 گیری شرایط حضور در مجامع و مشاركت در رأی: 91ماده

تواند شخصاً، یا وكیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا  صاحبان سهام میدركلیه مجامع عمومی، 

هم رسانند. هر  نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وكالت یا نمایندگی حضور به نمایندگان شخص حقوقی، صرف

 سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

قال سهام، سهامدار جدید با ارائه یكی از مدارک زیر حق حضور در جلسه درصورت نقل و انت تبصره:

 مجمع را خواهد داشت:

 اعالمیه خرید سهام،  

 نامه نقل و انتقال و سپرده سهام گواهی 

 اصل ورقه سهام 

 جمعی گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شركت سپرده 

 آگهی دعوت به مجامع عمومی: 12ماده

های مربوط به شركت در آن منتشر  برای تشكیل مجامع عمومی، ازطریق درج آگهی در روزنامه كثیراالنتشاری كه آگهی

گردد و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شركت، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهدآمد. دستورجلسه،  می

 و محل تشكیل مجمع، درآگهی ذكر خواهد شد.تاریخ، ساعت 

 دستور جلسه: 12ماده
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نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت درآگهی  كننده آن معین می دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت

ها و تغییر  دعوت ذكر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته

باشد. موضوعاتی كه به استثنای موارد فوق در دستور جلسه  نمی« سایر موارد»موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش 

بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینكه كلیه صاحبان سهام درمجمع عمومی حاضر  پیش

 دهند.بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی 

 هیئت رییسه مجمع: 22ماده

شود. ریاست مجمع با رییس یا  ای مركب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می مجامع عمومی توسط هیئت رییسه

مدیره انتخاب شده  مدیره و در غیاب آنها با ریاست یكی از مدیرانی است كه به این منظوراز طرف هیئت رییس هیئت نایب

كه انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا كلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین باشد. در مواقعی 

سهامداران حاضر در جلسه با اكثریت نسبی انتخاب خواهدشد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک 

 شوند. نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می

 طریقه اخذ رأی: 32ماده

پذیرد. در صورتی كه به  اخذ رأی به صورت شفاهی، مثالً با بلند كردن دست یا قیام به عنوان اعالم موافقت صورت می

پذیر  گیری به صورت شفاهی امكان تشخیص بازرس قانونی شركت به دلیل تركیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی

 ی به عمل خواهد آمد.نباشد، اخذ رأی به صورت كتب

 اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، الزاماً به صورت كتبی خواهد بود.تبصره: 

 حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی: 24ماده 

رأی  در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان ....... درصد سهامی )* میزان سهام با رعایت مفاد قانون تجارت( كه حق

دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور 
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گیری خواهد كرد. مشروط بر اینكه در دعوت جلسه  هر عده از صاحبان سهامی كه حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم

 دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

 ت ضروری آراء مجامع عمومی عادیاكثری: 25ماده 

عالوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود،  در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اكثریت نصف به

دهنده در  مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی

دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود.  شود و حق رأی هر رأی باید انتخاب شوند ضرب می عدد مدیرانی كه

 تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر كه مایل باشد تقسیم كند. دهنده می رأی

 العاده و اخذ رأی حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق: 26ماده 

العاده باید دارندگان بیش از ......... درصد )* میزان سهام با رعایت قانون تجارت( سهامی كه حق  فوقدر مجمع عمومی 

شود و این بار با  رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می

ت قانون تجارت( سهامی كه حق رأی دارند رسمیت یافته و حضور دارندگان بیش از ..... درصد )* میزان سهام با رعای

اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینكه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی 

 العاده همواره با اكثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود. فوق

 

 بخش پنجم: هیئت مدیره

 تعداد اعضای هیئت مدیره: 27ماده 

شود كه بوسیله مجمع  ای مركب از ..... )حداقل پنج نفر و حداكثر نه نفر( عضو اصلی اداره می شركت بوسیله هیئت مدیره

 باشند. شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می
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عالوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای تواند  مجمع عمومی عادی می :1تبصره

 مدیره براساس اولویت اقدام نماید. البدل هیئت علی

حداقل یكی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیالت مالی  2تبصره

ی( و تجربه مرتبط های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصاد )حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد سایر رشته

 باشد.

 تكمیل اعضای هیئت مدیره: 28ماده 

البدل تعیین نشده یا وجود  كه بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره كمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی در صورتی

ء باشد، هیئت مدیره موظف است حداكثر ظرف مدت یک ماه مجمع عمومی عادی شركت را جهت تكمیل اعضا  نداشته

 مدیره دعوت نمایند. هیئت 

كه اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداكثر پانزده روز پس  در صورتیتبصره:

از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بالتصدی بماند، در حكم 

 باشد. استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می

  استعفای اعضای هیئت مدیره: 29اده م

روز قبل موضوع را به هیئت مدیره  81كه هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل  در صورتی

 و بازرس اطالع دهد.

 غیبت در جلسات هیئت مدیره: 31ماده 

جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی بیش از چهار 

بودن غیبت   شود. تشخیص موجه خود موجب سلب عضویت وی در هیئت مدیره می سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه

 برعهده هیئت مدیره است.
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 مدت مأموریت مدیران: 31ماده 

ه ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی كه تشریفات راجع ب

های بعد  البدل برای دوره كند. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می

 بالمانع است.

 سهام وثیقه: 32ماده 

مام مدت مأموریت خود سهم( سهم از سهام شركت را درت 4111هریک از مدیران باید حداقل )تعداد سهام وثیقه، حداقل 

دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شركت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است كه ممكن است از 

تقصیرات مدیران منفرداً یا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام كه مدیری 

د را در شركت دریافت نداشته است، سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثیقه باقی مفاصا حساب دوره تصدی خو

خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد 

 بود.

 مدیره رییس، نایب رییس و منشی هیئت: 33ماده 

مدیره را انتخاب  ه خود، كه حداكثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی كه هیئتمدیره در اولین جلس هیئت

كرده است تشكیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رییس و یک نایب رییس كه باید شخص حقیقی باشند برای 

مدیره نخواهد  ا در هیئتنماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنه مدیره تعیین می هیئت

مدیره  باشند. درصورت غیبت رییس و نایب رییس، اعضای هیئت بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می

مدیره از بین خود یا خارج از  نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. هیئت یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می

 نماید. عنوان منشی برای مدت یكسال انتخاب میخود، یک نفر را به 

 مدیره تشكیل جلسات هیئت: 34ماده 
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مدیره در مواقع مقتضی كه فاصله آنها از  شود. هیئت ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می

مدیره و همچنین در موارد ضروری  رییس و یا دو نفر از اعضاء هیئت ماه تجاوز نكند و به دعوت كتبی رییس یا نایب یک

مدیره فاصله متعارفی  نامه و تشكیل جلسه هیئت به دعوت مدیرعامل تشكیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت

جلسه قید شود،  مدیره، تاریخ تشكیل جلسه بعد تعیین و در صورت رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت

مدیره در مركز  اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت مدیرانی كه در همان جلسه حضور داشته نامه برای ارسال دعوت

 نامه تعیین شده باشد تشكیل خواهد شد. اصلی شركت یا در هر محل دیگری كه در دعوت

 حد نصاب و اكثریت الزم برای رسمیت جلسه هیئت مدیره: 35ماده 

مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند.  ه بیش از نصف اعضای هیئتمدیره در صورتی رسمیت دارد ك جلسات هیئت

 مدیره با موافقت اكثریت اعضاء معتبر خواهد بود. تصمیمات هیئت

 مدیره جلسات هیئت صورت: 36ماده 

ای تنظیم شود كه به امضای كلیه مدیران حاضر در جلسه برسد.  جلسه مدیره، باید صورت برای هریک از جلسات هیئت

جلسه  ای از مذاكرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت مدیران حاضر و غایب و خالصهنام 

جلسه مخالف باشد باید در زیر  گردد. نظر هریک از مدیران كه با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت ذكر می

 جلسه قید شود. صورت

 مدیره اختیارات هیئت: 37ماده 

نام شركت و هر نوع عملیات و معامالت مربوط به موضوع شركت كه انجام و اتخاذ  دیره برای هرگونه اقدامی بهم هیئت

 تصمیم درباره آنها در صالحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:

ت عمومی، مراجع قضایی و سایر نمایندگی شركت در برابر صاحبان سهام، كلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسا 

 اشخاص حقیقی و حقوقی
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 های داخلی شركت به پیشنهاد مدیرعامل تصویب آیین نامه 

 ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحالل نمایندگی 

 تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد 

 بینی و تصویب بودجه ساالنه شركت پیش 

 ها و مؤسسات قانونی دیگر نام شركت نزد بانک افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به 

 دریافت مطالبات و پرداخت دیون شركت 

 صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 

انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول كه مرتبط با موضوع شركت  

 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد كلیه ایقاعات 2باشد و انجام كلیه عملیات و معامالت مذكور در ماده 

كلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا  اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله 

 رایت، سرقفلی و كلیه امتیازات متصوره عالئم تجاری و صنعتی، كپی

 گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شركت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.  به امانت 

 ت مقررات اساسنامه حاضرها و مؤسسات رسمی با رعای ها، شركت تحصیل تسهیالت از بانک 

 گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو كراراً رهن 

ها، دادسراها،  اقامه هرگونه دعوای حقوقی و كیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و كیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه 

اداری، از طرف شركت؛ دفاع از شركت در مقابل هر مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت 

دعوای اقامه شده علیه شركت چه كیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و 

 دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای كلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا

اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و 
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سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، 

فقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ) با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توا

حق صلح یا بدون آن(؛ اجرای حكم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ 

توكیل مكرر،  به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكیل و نماینده با حق  محكوم

اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از 

 دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر

 فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس های مالی ساالنه و گزارش تنظیم صورت 

 ماهه به حسابرس بازرس 6های مالی  ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی میان دوره تنظیم صورت 

 العاده و تعیین دستور جلسه آنها دعوت مجامع عمومی عادی و فوق 

 پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی 

 تقسیم سود بین صاحبان سهامپیشنهاد  

 العاده پیشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوق 

 مدیره پاداش اعضاء هیئت: 38ماده 

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممكن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصالح 

این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی كه همان  مدیره گذارده شود. قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت

 شود تجاوز كند. سال به صاحبان سهام پرداخت می

 معامالت مدیران با شركت: 39ماده 

مدیره یا مدیرعامل شركت  هایی كه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و همچنین مؤسسات و شركت اعضای هیئت

مدیره در معامالتی كه با شركت یا به  توانند بدون تصویب هیئت عامل آنها باشند، نمیمدیره یا مدیر شریک یا عضو هیئت
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گونه معامالت در  طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. احكام این شود به حساب شركت می

 قانون تجارت مقرر شده است.

 اعطای وام یا اعتبار به مدیران: 41ماده 

گونه وام یا اعتباری از شركت تحصیل  مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ ركت و اعضاء هیئتمدیرعامل ش

خودی خود باطل است. ممنوعیت مذكور  گونه عملیات به تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد كند. این نمایند و شركت نمی

مدیره شركت  مدیره، درجلسات هیئت عضو هیئتدر این ماده شامل اشخاصی نیز كه به نمایندگی شخص حقوقی 

كنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اوالد و اوالد اوالد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در این ماده  می

 گردد. هم می

 رقابت مدیران با شركت: 41ماده 

دهند. هر  رقابت با عملیات شركت باشد انجام توانند معامالتی نظیر معامالت شركت كه متضمن مدیران و مدیرعامل نمی

مدیری كه از مقررات این ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زیان شركت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. 

 منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

 مدیر عامل: 42ماده 

را از بین اعضاء خود یا از خارج به عنوان مدیرعامل شركت انتخاب نماید و حدود  مدیره باید یک نفر شخص حقیقی هیئت

تواند قسمتی از اختیارات  مدیره می اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین كند. هیئت

به او تفویض شده، نماینده  را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شركت درحدود اختیاراتی كه 83مشروحه در ماده 

عامل   مدیره باشد، دوره مدیریت شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد. در صورتی كه مدیرعامل عضو هیئت

مدیره  تواند در عین حال رییس هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شركت نمی او از مدت عضویت او در هیئت

 شركت باشد.



 

592 
 

مدیره  ای از صورتجلسه هیئت مدیرعامل، باید با ارسال نسخه  ت و حدود اختیاراتنام، مشخصا تبصره:

 ها اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. به اداره ثبت شركت

 عامل بالتصدی بودن سمت مدیریت - 43ماده 

بالتصدی شود، هیئت مدیره  دلیل استعفا، بركناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شركت كه به در صورتی

كه انتخاب  باید ظرف حداكثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی

مدیرعامل بیش از یک هفته طول بكشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان 

 های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید. یف و مسئولیتنماینده با دارا بودن كلیه وظا

 صاحبان امضای مجاز: 44ماده 

شود. اسامی این  مدیره تعیین كند، امضاء می كلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت، توسط اشخاصی كه هیئت

 شود. ه رسمی اعالم میها جهت درج در روزنام ای به اداره ثبت شركت جلسه اشخاص طی صورت

 

 بخش ششم: بازرس

 انتخاب بازرس: 45ماده 

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازرس اصلی و 

كت، برای مدت های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شر البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت علی

 سال تعیین نماید. یک

 وظایف بازرس: 46ماده 

 های زیر را برعهده دارد: های قانونی، وظایف و مسئولیت بازرس عالوه بر مسئولیت
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ها و  نامه های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آئین ( اظهارنظر در خصوص صورت4

 سازمان بورس و اوراق بهادارهای اجرایی مصوب  دستورالعمل

 ( ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران2

 الزحمه بازرس حق: 47ماده 

گردد بازرس، مدیران، كاركنان و افراد تحت تكفل آنها حق  الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می حق

امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شركت دریافت دارند یا در معامالت ندارند وجه، دارایی و 

 با شركت یا به حساب شركت به طور مستقیم یا غیرمستقیم شركت نمایند.

 

 های شركت بخش هفتم: حساب

 سال مالی: 48ماده 

شود، و در روز .............. ماه ................... به  ....................... هر سال آغاز میسال مالی شركت از روز ....................... ماه 

 رسد. پایان می

 های ساالنه حساب: 49ماده 

های مالی شركت را به ضمیمه  مدیره شركت باید حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضای هرسال مالی، صورت هیئت

 عمومی شركت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.گزارشی درباره فعالیت و وضع 

 های مالی صورت: 51ماده 

ماه پس از انقضای سال مالی شركت برای  1های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداكثر ظرف مدت  صورت

 تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

 اندوخته قانونی و اختیاری: 51ماده 
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مدیره و تصویب مجمع  شود. به پیشنهاد هیئت اندوخته قانونی از سود خالص شركت مطابق قانون تجارت انجام میوضع 

 شود.  ها كنار گذاشته عمومی عادی، ممكن است قسمتی از سود خالص برای تشكیل سایر اندوخته

 

 بخش هشتم: انحالل و تصفیه

 موارد اختیاری انحالل شركت: 52ماده 

تواند رأی به انحالل شركت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت  العاده شركت، به پیشنهاد هیئت مدیره می فوقمجمع عمومی 

اند.  مدیره باید شامل دالیل و عواملی باشد كه اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحالل شركت را ارائه نموده

ت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرك

باشد. مجمع  پذیر نمی گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امكان تصمیم

 درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. 35، با موضوع انحالل اختیاری شركت، با حضور حداقل  العاده عمومی فوق

 تصفیه: 53ه ماد

هرگاه شركت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد 

 آمد.

 

 بخش نهم: سایر موارد

 مقررات بورس اوراق بهادار: 54ماده 

شده باشد، كلیه اركان شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار درج  تا زمانی كه نام شركت در فهرست شركت

ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابالغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بورس اوراق بهادار كه در آن 

 باشند. پذیرفته شده، می
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 موضوعات پیش بینی نشده: 55ماده 

ن بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران است، مشمول قانون تجارت، قانو  بینی نشده مواردی كه در این اساسنامه پیش

 و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

 مواد اساسنامه: 56ماده 

العاده،  تبصره بوده و در تاریخ ............................ به تصویب مجمع عمومی فوق 44ماده و  56این اساسنامه، مشتمل بر

 باشد.  اساسنامه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این

 رییس مجمع نظار منشی
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 اساسنامه نمونه

 های سهامی عام شركت

 شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  ثبت

 مدیره سازمان بورس هیئت 41/6/36مصوب 
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 توضیحات

پذیر باشد، در تهیه اساسنامه عالوه بر  نظارت مرجع خاصی امكانچنانچه تشكیل و اداره شركت تحت مقررات و با  - 4

 های اساسنامه حاضر نیز به تشخیص سازمان، ضروری است. رعایت مقررات مربوطه رعایت، حداقل

اند به منظور توضیح ماده مربوطه بوده و باید هنگام تنظیم نسخه  تمام مواردی كه در مقابل عالمت * آورده شده - 2

 ف شود.نهایی حذ

 

 بخش اول:

 تشكیل شركت، نام، موضوع، مدت، تابعیت و مركز اصلی شركت 

 نام و نوع شركت: 1ماده

اسنامه از این نام شركت عبارتست از شركت ........................................................................... )سهامی عام( كه در این اس

 شود.  پس، شركت نامیده می

 موضوع شركت: 2ماده

 موضوع شركت عبارت است از:

 موضوعات اصلی -الف

 موضوعات فرعی -ب

 : مدت شركت3ماده

 فعالیت شركت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود.

 تابعیت و مركز اصلی شركت: 4ماده
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..................................... در استان ................................ است. انتقال تابعیت شركت ایرانی است. مركز اصلی شركت شهر 

باشد، لیكن تعیین و  العاده می مركز اصلی شركت به هر شهر دیگر در داخل كشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق

تواند در هر موقع در  ت. هیئت مدیره شركت میتغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرف

 داخل یا خارج از كشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

 

بخش دوم: سرمایه و سهام   

............. سهم عادی .....سرمایه شركت مبلغ .............................. ریال، )............................. ریال( است كه به ........................

است. هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده یک  

 ورقه سهم: 6ماده

كلیه سهام شركت با نام است. اوراق سهام شركت متحدالشكل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر 

 كت باشد. در ورقه سهم نكات زیر باید ذكر شود:از مدیران شركت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شر

 ها و سازمان بورس و اوراق بهادار،  نام شركت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شركت 

 شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 

 مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن 

 نوع سهام 

 مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف 

 تعداد سهامی كه هر ورقه نماینده آن است 

 نام و شماره ملی دارنده سهم. 

 انتقال سهام: 7ماده
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انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را 

دفتر مزبور امضا نماید. هویت كامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در  در

دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وكیل یا نماینده او برسد. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام 

 تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. شركت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و

 غیر قابل تقسیم بودن سهام: 8ماده

 سهام شركت غیر قابل تقسیم است. مالكین مشاع سهام باید در برابر شركت به یک شخص نمایندگی بدهند.

 

 بخش سوم: تغییرات سرمایه شركت

 مقررات حاكم بر تغییرات سرمایه: 9ماده

قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و تغییرات سرمایه شركت با رعایت 

 شود. دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس انجام می

 تصویب تغییرات سرمایه: 11ماده

العاده است. دعوت از  مومی فوقهرگونه تغییر در سرمایه شركت اعم از كاهش یا افزایش منحصراً در صالحیت مجمع ع

این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موكول به اعالم تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین 

 باشد. و مقررات می

تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان  العاده می مجمع عمومی فوق تبصره:

بهادار، ظرف مدت معینی كه نباید از دو سال تجاوز كند، سرمایه شركت را تا مبلغ معینی بورس و اوراق 

 است، افزایش دهد. از طریقی كه این مجمع مشخص نموده

 شیوه افزایش سرمایه: 11ماده
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ایش العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افز سرمایه شركت با تصویب مجمع عمومی فوق

 پذیر است: باشد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یكی از طرق زیر امكان می

 پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام 

 تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شركت به سهام جدید 

 انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شركت 

 اركت شركت به سهامتبدیل اوراق مش 

 انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. تبصره:

 تأدیه مبلغ سهم جدید از محل مطالبات: 21ماده

العاده، تأدیه مبلغ اسمی  در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران، در مجمع عمومی فوق

 باشد. موافقت هر یک از آنان میسهام جدید توسط سهامداران موكول به اعالم 

مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال  تبصره:

 شود. شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می

 حق تقدم در خرید سهام جدید: 31ماده

باشند، حق  در خرید سهام جدید به نسبت سهامی كه مالک میدر صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شركت 

شود. این  تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می

 روز نخواهد بود. 61گردد، شروع شده و كمتر از  نویسی تعیین می مهلت از روزی كه برای پذیره

 های حق تقدم م افزایش سرمایه و ارسال گواهیاعال: 41ماده
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نویسی به آخرین آدرس اعالم شده سهامداران نیز در  نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره گواهی

نویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامه  گذاری مركزی، ارسال شود. اعالمیه پذیره شركت و یا شركت سپرده

 شار شركت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطالع سهامداران برسد.كثیراالنت

 صرف سهام: 51ماده

تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید كه برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی  العاده می مجمع عمومی فوق

ه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر اینكه نحو

 همان مجمع تعیین گردد. 

 كاهش سرمایه: 61ماده

تواند  العاده شركت می عالوه بر كاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شركت، مجمع عمومی فوق

تصمیم كند، مشروط برآنكه بر اثر  طور اختیاری نیز اتخاذ مدیره، درمورد كاهش سرمایه شركت به به پیشنهاد هیئت 

ای وارد نشود. كاهش اختیاری سرمایه از طریق كاهش بهای اسمی  كاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه

 شود. سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ كاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می

 انتشار اوراق مشاركت: 71ماده

عادی صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نماید. دعوت از   تصویب مجمع عمومیتواند با  شركت می

عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق مشاركت، موكول به اعالم تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار   مجمع عمومی

تواند به هیئت مدیره اجازه  ی عادی میباشد. مجمع عموم مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار می

دهد ظرف مدت معینی كه نباید از دو سال تجاوز كند، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار 

 است، مبادرت نماید. اوراق مشاركت تا مبلغ معینی كه مجمع مشخص نموده
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العاده  یض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوقانتشار اوراق مشاركت قابل تبدیل و یا تعو تبصره:

 پذیرد. صورت می

 

 بخش چهارم: مجامع عمومی

 وظایف و اختیارات مجامع عمومی: 81ماده 

العاده شركت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای  وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق

 ای سهامی عام است.ه العاده شركت مجامع عمومی عادی و فوق

 شوند: مجامع عمومی شركت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشكیل می

بار، حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی،  مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک - 4 

 شود: برای رسیدگی به موارد زیر تشكیل 

 استماع گزارش مدیران در خصوص عملكرد سال مالی قبل 

 استماع گزارش بازرس یا بازرسان 

 های مالی سال مالی قبل بررسی و تصویب صورت 

 تصویب میزان سود تقسیمی 

 تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره 

 الزحمه آنها البدل شركت و حق تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی 

 های شركت های كثیراالنتشار جهت درج آگهی تعیین روزنامه/ روزنامه 

 انتخاب مدیران 

 انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام 
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 باشد. سایر مواردی كه به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی می 

 شود: ی موارد زیر تشكیل میالعاده: این مجمع در هر زمان جهت بررس مجمع عمومی فوق - 4 

 تغییر در مفاد اساسنامه 

 تغییر در میزان سرمایه )افزایش یا كاهش( 

 انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام 

 انحالل شركت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت 

تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به  تبصره:

 باشد. مدیران شركت مجاز نمی

 گیری شرایط حضور در مجامع و مشاركت در رأی: 91ماده

یا تواند شخصاً، یا وكیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده  دركلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می

هم رسانند. هر  نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وكالت یا نمایندگی حضور به نمایندگان شخص حقوقی، صرف

 سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یكی از مدارک زیر حق حضور در جلسه تبصره: 

 داشت:مجمع را خواهد 

 اعالمیه خرید سهام،  

 نامه نقل و انتقال و سپرده سهام گواهی 

 اصل ورقه سهام 

 جمعی و انفرادی صورت به وجوهگذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه  تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شركت سپرده 

 آگهی دعوت به مجامع عمومی: 12ماده
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های مربوط به شركت در آن منتشر  در روزنامه كثیراالنتشاری كه آگهیبرای تشكیل مجامع عمومی، ازطریق درج آگهی 

گردد و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شركت، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهدآمد. دستورجلسه،  می

 تاریخ، ساعت و محل تشكیل مجمع، درآگهی ذكر خواهد شد.

 دستور جلسه: 12ماده

نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت درآگهی  كننده آن معین می ومی را مقام دعوتدستور جلسه هر مجمع عم

ها و تغییر  دعوت ذكر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته

استثنای موارد فوق در دستور جلسه باشد. موضوعاتی كه به  نمی« سایر موارد»موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش 

بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینكه كلیه صاحبان سهام درمجمع عمومی حاضر  پیش

 بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

 هیئت رییسه مجمع: 22ماده

شود. ریاست مجمع با رییس یا  ک منشی و دو ناظر اداره میای مركب از یک رییس، ی مجامع عمومی توسط هیئت رییسه

مدیره انتخاب شده  مدیره و در غیاب آنها با ریاست یكی از مدیرانی است كه به این منظوراز طرف هیئت رییس هیئت نایب

از بین  باشد. در مواقعی كه انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا كلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع

سهامداران حاضر در جلسه با اكثریت نسبی انتخاب خواهدشد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک 

 شوند. نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می

 طریقه اخذ رأی: 32ماده

پذیرد. در صورتی كه به  ام به عنوان اعالم موافقت صورت میاخذ رأی به صورت شفاهی، مثالً با بلند كردن دست یا قی

پذیر  گیری به صورت شفاهی امكان تشخیص بازرس قانونی شركت به دلیل تركیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی

 نباشد، اخذ رأی به صورت كتبی به عمل خواهد آمد.
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 اماً به صورت كتبی خواهد بود.اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، الزتبصره: 

 حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی: 24ماده 

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان ....... درصد سهامی )* میزان سهام با رعایت مفاد قانون تجارت( كه حق رأی 

دوم دعوت خواهد شد و با حضور دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشود، مجمع برای بار 

گیری خواهد كرد. مشروط بر اینكه در دعوت جلسه  هر عده از صاحبان سهامی كه حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم

 دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

 اكثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی: 25ماده 

عالوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود،  به در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اكثریت نصف

دهنده در  مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی

هد بود. دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خوا شود و حق رأی هر رأی عدد مدیرانی كه باید انتخاب شوند ضرب می

 تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر كه مایل باشد تقسیم كند. دهنده می رأی

 العاده و اخذ رأی حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق: 26ماده 

ارت( سهامی كه حق العاده باید دارندگان بیش از ......... درصد )* میزان سهام با رعایت قانون تج در مجمع عمومی فوق

شود و این بار با  رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می

حضور دارندگان بیش از ..... درصد )* میزان سهام با رعایت قانون تجارت( سهامی كه حق رأی دارند رسمیت یافته و 

ط به اینكه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشرو

 العاده همواره با اكثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود. فوق

 

 بخش پنجم: هیئت مدیره
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 تعداد اعضای هیئت مدیره: 27ماده 

شود كه بوسیله مجمع  حداكثر نه نفر( عضو اصلی اداره می ای مركب از ..... )حداقل پنج نفر و شركت بوسیله هیئت مدیره

 باشند. شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می

تواند عالوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای  مجمع عمومی عادی می :1تبصره

 اولویت اقدام نماید.مدیره براساس  البدل هیئت علی

حداقل یكی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیالت مالی  2تبصره

های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی( و تجربه مرتبط  )حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد سایر رشته

 باشد.

 تكمیل اعضای هیئت مدیره: 28ماده 

البدل تعیین نشده یا وجود  دلیل عده اعضای هیئت مدیره كمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی كه بنا به هر در صورتی

باشد، هیئت مدیره موظف است حداكثر ظرف مدت یک ماه مجمع عمومی عادی شركت را جهت تكمیل اعضاء   نداشته

 مدیره دعوت نمایند. هیئت 

نده حقیقی خود را حداكثر پانزده روز پس كه اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نمای در صورتیتبصره:

از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بالتصدی بماند، در حكم 

 باشد. استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می

  استعفای اعضای هیئت مدیره: 29ماده 

روز قبل موضوع را به هیئت مدیره  81سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل كه هر عضو هیئت مدیره بخواهد از  در صورتی

 و بازرس اطالع دهد.

 غیبت در جلسات هیئت مدیره: 31ماده 
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عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک 

بودن غیبت   شود. تشخیص موجه جب سلب عضویت وی در هیئت مدیره میخود مو سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه

 برعهده هیئت مدیره است.

 مدت مأموریت مدیران: 31ماده 

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی كه تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی 

های بعد  البدل برای دوره ید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علیكند. تجد انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می

 بالمانع است.

 سهام وثیقه: 32ماده 

سهم( سهم از سهام شركت را درتمام مدت مأموریت خود  4111هریک از مدیران باید حداقل )تعداد سهام وثیقه، حداقل 

ین سهام برای تضمین خساراتی است كه ممكن است از دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شركت بسپارد. ا

تقصیرات مدیران منفرداً یا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام كه مدیری 

 مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شركت دریافت نداشته است، سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثیقه باقی

خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد 

 بود.

 مدیره رییس، نایب رییس و منشی هیئت: 33ماده 

انتخاب مدیره را  مدیره در اولین جلسه خود، كه حداكثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی كه هیئت هیئت

كرده است تشكیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رییس و یک نایب رییس كه باید شخص حقیقی باشند برای 

مدیره نخواهد  نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره تعیین می هیئت

مدیره  ند. درصورت غیبت رییس و نایب رییس، اعضای هیئتباش بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می
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مدیره از بین خود یا خارج از  نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. هیئت یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می

 نماید. خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یكسال انتخاب می

 مدیره تشكیل جلسات هیئت: 34ماده 

مدیره در مواقع مقتضی كه فاصله آنها از  شود. هیئت ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می

مدیره و همچنین در موارد ضروری  رییس و یا دو نفر از اعضاء هیئت ماه تجاوز نكند و به دعوت كتبی رییس یا نایب یک

مدیره فاصله متعارفی  نامه و تشكیل جلسه هیئت ریخ ارسال دعوتبه دعوت مدیرعامل تشكیل جلسه خواهد داد. بین تا

جلسه قید شود،  مدیره، تاریخ تشكیل جلسه بعد تعیین و در صورت رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت

در مركز  مدیره اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت نامه برای مدیرانی كه در همان جلسه حضور داشته ارسال دعوت

 نامه تعیین شده باشد تشكیل خواهد شد. اصلی شركت یا در هر محل دیگری كه در دعوت

 حد نصاب و اكثریت الزم برای رسمیت جلسه هیئت مدیره: 35ماده 

مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند.  مدیره در صورتی رسمیت دارد كه بیش از نصف اعضای هیئت جلسات هیئت

 یره با موافقت اكثریت اعضاء معتبر خواهد بود.مد تصمیمات هیئت

 مدیره جلسات هیئت صورت: 36ماده 

ای تنظیم شود كه به امضای كلیه مدیران حاضر در جلسه برسد.  جلسه مدیره، باید صورت برای هریک از جلسات هیئت

جلسه  قید تاریخ در صورتای از مذاكرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با  نام مدیران حاضر و غایب و خالصه

جلسه مخالف باشد باید در زیر  گردد. نظر هریک از مدیران كه با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت ذكر می

 جلسه قید شود. صورت

 مدیره اختیارات هیئت: 37ماده 
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ع شركت كه انجام و اتخاذ نام شركت و هر نوع عملیات و معامالت مربوط به موضو مدیره برای هرگونه اقدامی به هیئت

 تصمیم درباره آنها در صالحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:

نمایندگی شركت در برابر صاحبان سهام، كلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر  

 اشخاص حقیقی و حقوقی

 شركت به پیشنهاد مدیرعاملهای داخلی  تصویب آیین نامه 

 ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحالل نمایندگی 

 تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد 

 بینی و تصویب بودجه ساالنه شركت پیش 

 ها و مؤسسات قانونی دیگر شركت نزد بانکنام  افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به 

 دریافت مطالبات و پرداخت دیون شركت 

 صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 

انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول كه مرتبط با موضوع شركت  

 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد كلیه ایقاعات 2ملیات و معامالت مذكور در ماده باشد و انجام كلیه ع

اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله كلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا  

 رایت، سرقفلی و كلیه امتیازات متصوره عالئم تجاری و صنعتی، كپی

 گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شركت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.  نتبه اما 

 ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ها، شركت تحصیل تسهیالت از بانک 

 گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو كراراً رهن 
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ها، دادسراها،  اع از هر دعوای حقوقی و كیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهاقامه هرگونه دعوای حقوقی و كیفری و دف 

مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شركت؛ دفاع از شركت در مقابل هر 

صاصی یا عمومی و دعوای اقامه شده علیه شركت چه كیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اخت

دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای كلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا 

اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و 

دخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، سازش، استرداد اسناد یا دا

حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ) با 

برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ حق صلح یا بدون آن(؛ اجرای حكم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور 

به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكیل و نماینده با حق توكیل مكرر،   محكوم

اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از 

 ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر دعوای

 های مالی ساالنه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت 

 ه حسابرس بازرسماهه ب 6های مالی  ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی میان دوره تنظیم صورت 

 العاده و تعیین دستور جلسه آنها دعوت مجامع عمومی عادی و فوق 

 پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی 

 پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام 

 العاده پیشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوق 

 مدیره پاداش اعضاء هیئت: 38ماده 
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عمومی، ممكن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصالح هرسال طبق تصمیم مجمع 

مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی كه همان  قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت

 شود تجاوز كند. سال به صاحبان سهام پرداخت می

 معامالت مدیران با شركت: 39ماده 

مدیره یا مدیرعامل شركت  هایی كه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و همچنین مؤسسات و شركت اعضای هیئت

مدیره در معامالتی كه با شركت یا به  توانند بدون تصویب هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی شریک یا عضو هیئت

گونه معامالت در  عامله واقع و یا سهیم شوند. احكام اینطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف م شود به حساب شركت می

 قانون تجارت مقرر شده است.

 اعطای وام یا اعتبار به مدیران: 41ماده 

گونه وام یا اعتباری از شركت تحصیل  مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ مدیرعامل شركت و اعضاء هیئت

خودی خود باطل است. ممنوعیت مذكور  گونه عملیات به را تضمین یا تعهد كند. این تواند دیون آنان نمایند و شركت نمی

مدیره شركت  مدیره، درجلسات هیئت در این ماده شامل اشخاصی نیز كه به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت

خاص مذكور در این ماده كنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اوالد و اوالد اوالد و برادر و خواهر اش می

 گردد. هم می

 رقابت مدیران با شركت: 41ماده 

دهند. هر  توانند معامالتی نظیر معامالت شركت كه متضمن رقابت با عملیات شركت باشد انجام مدیران و مدیرعامل نمی

آن خواهد بود. مدیری كه از مقررات این ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زیان شركت گردد، مسئول جبران 

 منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

 مدیر عامل: 42ماده 
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مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج به عنوان مدیرعامل شركت انتخاب نماید و حدود  هیئت

تواند قسمتی از اختیارات  مدیره می تعیین كند. هیئتاختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را 

را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شركت درحدود اختیاراتی كه به او تفویض شده، نماینده  83مشروحه در ماده 

عامل   مدیره باشد، دوره مدیریت شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد. در صورتی كه مدیرعامل عضو هیئت

مدیره  تواند در عین حال رییس هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شركت نمی از مدت عضویت او در هیئت او

 شركت باشد.

مدیره  ای از صورتجلسه هیئت مدیرعامل، باید با ارسال نسخه  نام، مشخصات و حدود اختیارات تبصره:

 آگهی شود. ها اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمی به اداره ثبت شركت

 عامل بالتصدی بودن سمت مدیریت - 43ماده 

دلیل استعفا، بركناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شركت بالتصدی شود، هیئت مدیره  كه به در صورتی

كه انتخاب  باید ظرف حداكثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی

مدیرعامل بیش از یک هفته طول بكشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان 

 های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید. نماینده با دارا بودن كلیه وظایف و مسئولیت

 صاحبان امضای مجاز: 44ماده 

شود. اسامی این  مدیره تعیین كند، امضاء می هدآور شركت، توسط اشخاصی كه هیئتكلیه اوراق، قراردادها و اسناد تع

 شود. ها جهت درج در روزنامه رسمی اعالم می ای به اداره ثبت شركت جلسه اشخاص طی صورت

 

 بخش ششم: بازرس

 انتخاب بازرس: 45ماده 
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سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازرس اصلی و مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسات حسابرسی معتمد 

های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شركت، برای مدت  البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت علی

 سال تعیین نماید. یک

 وظایف بازرس: 46ماده 

 برعهده دارد:های زیر را  های قانونی، وظایف و مسئولیت بازرس عالوه بر مسئولیت

ها و  نامه های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آئین ( اظهارنظر در خصوص صورت4

 های اجرایی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل

 ( ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران2

 الزحمه بازرس قح: 47ماده 

گردد بازرس، مدیران، كاركنان و افراد تحت تكفل آنها حق  الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می حق

ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شركت دریافت دارند یا در معامالت 

 ستقیم یا غیرمستقیم شركت نمایند.با شركت یا به حساب شركت به طور م

 

 های شركت بخش هفتم: حساب

 سال مالی: 48ماده 

شود، و در روز .............. ماه ................... به  سال مالی شركت از روز ....................... ماه ....................... هر سال آغاز می

 رسد. پایان می

 ساالنههای  حساب: 49ماده 
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های مالی شركت را به ضمیمه  مدیره شركت باید حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضای هرسال مالی، صورت هیئت

 گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شركت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.

 های مالی صورت: 51ماده 

ماه پس از انقضای سال مالی شركت برای  1داكثر ظرف مدت های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید ح صورت

 تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

 اندوخته قانونی و اختیاری: 51ماده 

مدیره و تصویب مجمع  شود. به پیشنهاد هیئت وضع اندوخته قانونی از سود خالص شركت مطابق قانون تجارت انجام می

 شود.  ها كنار گذاشته سود خالص برای تشكیل سایر اندوختهعمومی عادی، ممكن است قسمتی از 

 

 بخش هشتم: انحالل و تصفیه

 موارد اختیاری انحالل شركت: 52ماده 

تواند رأی به انحالل شركت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت  العاده شركت، به پیشنهاد هیئت مدیره می مجمع عمومی فوق

اند.  كه اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحالل شركت را ارائه نمودهمدیره باید شامل دالیل و عواملی باشد 

این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شركت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. 

باشد. مجمع  یر نمیپذ گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امكان تصمیم

 درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. 35، با موضوع انحالل اختیاری شركت، با حضور حداقل  العاده عمومی فوق

هرگاه شركت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات : تصفیه: 53ماده 

 مربوطه به عمل خواهد آمد.
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 نهم: سایر مواردبخش 

 مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار: 54ماده 

 باشند. كلیه اركان شركت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابالغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می

 موضوعات پیش بینی نشده: 55ماده 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران است، مشمول قانون تجارت،   بینی نشده مواردی كه در این اساسنامه پیش

 و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

 مواد اساسنامه: 56ماده 

العاده،  تبصره بوده و در تاریخ ............................ به تصویب مجمع عمومی فوق 44ماده و  56این اساسنامه، مشتمل بر

 باشد.  این اساسنامه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد

 رییس مجمع نظار منشی
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 اساسنامه نمونه شركت های كارگزاری

 )سهامی خاص( 

 مدیره سازمان بورس هیئت 81/41/36مصوب 

 

 
 فصل اول: تعاریف
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 4831بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه هایی كه در ماده یک قانون بازار اوراق  اصطالحات و واژه: 1ماده 

اند، به همان مفاهیم در این  شود( تعریف شده مجلس شورای اسالمی )كه از این پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده می

 ها دارای معانی زیر می باشند: اساسنامه نیز كاربرد دارند. سایر واژه

ران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده . مقررات: اعم است از مصوبات هیئت وزی4

نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه( در خصوص بازار اوراق بهادار و فعاالن  به آنان تحت هر عنوان )از قبیل آئین

 آن كه جهت اجرا ابالغ شده باشد.

 در بورس یا پذیرفته شده در بازار خارج از بورس می باشد . كاالی پذیرفته شده: منظوركاالی پذیرفته شده2

 

 فصل دوم: نام، موضوع، مدت، تابعیت و مركز اصلی شركت

باشد كه در این اساسنامه به  نام شركت، شركت كارگزاری .................................................. )سهامی خاص( می: 2ماده 

 شود. اختصار شركت نامیده می

های زیر مبادرت ورزد مشروط به اینكه مجوز مربوط به هر یک از آنها را از  تواند به هر یک از فعالیت شركت می: 3ماده 

 سازمان دریافت دارد:

 گری و بازارگردانی شامل: الف( خدمات كارگزاری، كارگزار/ معامله

سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشاركت، حق تقدم خرید  -4

 و به حساب آنها یا به نام و حساب خود

 معامالت كاالهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها -2

 بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و كاالهای پذیرفته شده. -8

 ای شامل: ب( خدمات مالی و مشاوره

 گذاری ی سرمایهها مدیریت صندوق -4

 نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه -2

 بازاریابی برای فروش اوراق بهادار -8

 سبدگردانی اوراق بهادار -1

ها و بازارهای خارج از بورس  مشاوره و انجام كلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا كاال در هر یک از بورس - 5

 كننده كاالها گی از ناشر یا عرضهبه نمایند

 های زیر: مشاوره در زمینه -6
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 گذاری اوراق بهادار الف( قیمت

 ب( روش فروش و عرضه اوراق بهادار 

 ج( طراحی اوراق بهادار 

 د( خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار 

 گذاری هـ( سرمایه

 و( مدیریت ریسک 

 ها ز( ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شركت 

 ح( طراحی و تشكیل نهادهای مالی.

شركت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذكور در این ماده0 در حدود مقررات و مفاد  تبصره:

اساس نامه اقدام به اخذ تسهیالت مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری كرده یا شخصیت 

حقوقی مستقلی تاسیس كند یا در تاسیس شخصیت های حقوقی دیگر مشاركت نماید یا اسناد اعتباری 

بانكی افتتاح كند و به واردات یا صادرات كاال بپردازد و امور گمركی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات 

فقط در صورتی مجاز است كه در راستای اجرای فعالیت های شركت ضرورت داشته باشد و انجام آنها 

 در مقررات منع نشده باشد.

 آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.شركت تابعیت ایرانی داشته و مدت فعالیت : 4ماده 

مركز اصلی شركت در شهر... استان ... است. انتقال مركز اصلی شركت به هر شهر دیگر در داخل كشور منوط به : 5ماده 

باشد، تعیین و تغییر نشانی مركز اصلی شركت در همان شهر منوط به تصویب ... خواهد  تصویب ......... و تأیید سازمان می

 تواند طبق مقررات اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نموده یا آن را منحل كند. ت مدیره شركت میبود. هیئ

 

 فصل سوم: چارچوب فعالیت 

( قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و براساس 4ماده) 24شركت از مصادیق نهادهای مالی مذكور در بند: 6ماده 

های  حسابرس و كمیته -سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس  ( این قانون فعالیت آن تحت نظارت23ماده)

 تخصصی شركت مكلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند.

 

 فصل چهارم: سرمایه، تركیب سهامداران و نقل و انتقال سهام 

............................................................... ریال( است كه سرمایه شركت مبلغ .............................. ریال، )به حروف : 7ماده 

صورتی كه ایجاد  به .......................................... سهم عادی / ممتاز* ............................ ریالی با نام تقسیم شده است.)* در
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یات و امتیازات این گونه سهام تعیین شود( از این مبلغ معادل ........................... سهام ممتاز مورد نظر باشد، تعداد و خصوص

باشد. این مبلغ تماماً تأدیه شده است / ............................  ریال به صورت غیرنقد و ...................... ریال به صورت نقد می

........ درصد تأدیه و ........................... ریال آن معادل .............................. درصد در تعهد ریال آن معادل ........................

 باشد. صاحبان سهام می

 مبلغ تعهد شده هر سهم باید ظرف مدت .......................... مطالبه شود. تبصره:

شماره ترتیب بوده و باید به امضای مدیرعامل و یک نفر از  اوراق سهام شركت متحدالشكل، چاپی و دارای: 8ماده 

اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شركت باشد. در ورقه سهم نكات زیر 

 باید ذكر شود:

 ها نام شركت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شركت 

 اق بهادارشماره ثبت شركت نزد سازمان بورس و اور 

 مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن 

 نوع سهام و امتیازات سهام ممتاز در صورت وجود 

 مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف 

 تعداد سهامی كه هر ورقه نماینده آن است 

 مشخصات سجلی، شماره ملی و كد پستی دارنده سهم . 

قابل تقسیم است. مالكین مشاع سهام باید در برابر شركت به یک شخص  سهام شركت غیر :1تبصره

 نمایندگی بدهند.

تملک هر بخش از سهام شركت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع  :2تبصره

 عمومی است.

سهم بدهد كه معرف  نامه موقت تا زمانی كه اوراق سهام صادر نشده است شركت باید به صاحبان سهام گواهی: 9ماده 

نامه در حكم سهم است؛ ولی در هر حال ظرف مدت یک  تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهی

نامه موقت سهم  سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهی

 مسترد و ابطال گردد.

نویسی یا نقل و انتقال  نویس باید هنگام تأسیس شركت، پذیره كامل و نشانی صاحب سهم یا پذیرهمشخصات : 11ماده 

كند درج گردد. در صورتی كه  سهام در دفتر ثبت سهام شركت یا دفتر مخصوص دیگری مطابق آنچه وی اعالم می
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كت اعالم كند. در هر حال آخرین نویس یا صاحب سهم تغییر نماید، وی باید نشانی جدید خود را به شر نشانی پذیره

 شود. نویس یا صاحب سهم، اقامتگاه قانونی وی محسوب می نشانی اعالم شده از طرف پذیره

انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او، باید : 11ماده 

اید. هویت كامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نم

 انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وكیل یا نماینده او برسد. 

  :12ماده 

ا نماینده وی به سازمان اعالم و به تأئید نویسی سهام جدید، باید قبالً توسط خریدار ی هرگونه نقل و انتقال سهام یا پذیره

 سازمان برسد.

 

 فصل پنجم: تغییرات سرمایه شركت 

تغییرات سرمایه شركت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اعم از مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار : 13ماده 

 شود. انجام می

العاده  العاده است. مجمع عمومی فوق در صالحیت مجمع عمومی فوقهرگونه تغییر در سرمایه شركت منحصراً : 14ماده 

تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی كه نباید از پنج سال تجاوز كند، سرمایه شركت را تا مبلغ معینی از  می

 است، افزایش دهد. طریقی كه مجمع مشخص نموده

العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید  سرمایه شركت با تصویب مجمع عمومی فوق: 15ماده 

 پذیر است: باشد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یكی از طرق زیر امكان قابل افزایش می

 پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام 

 تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شركت به سهام جدید 

 اید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شركتانتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عو 

 تبدیل اوراق مشاركت شركت به سهام 

 انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. تبصره:

العاده، تأدیه مبلغ  در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق: 16ماده 

 مطالبات هر سهامدار موكول به اعالم موافقت وی است.  اسمی سهام جدید از محل

مطالبات نقدی سهامداران بابت سود، با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال  تبصره:

 شود. شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می
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نویسی به طریقی كه مطابق  م باید قبل از شروع پذیرهدر اجرای افزایش سرمایه، گواهینامه حق تقدم خرید سها: 17ماده 

 قانون قابل اثبات است به دست سهامداران برسد.

تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید كه برای افزایش سرمایه، سهام  العاده می مجمع عمومی فوق: 18ماده 

روط بر اینكه نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده فروش برسد، مش جدیدی به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به

 در همان مجمع تعیین گردد.

مدیره عالوه بر كاهش اجباری سرمایه، در مورد  تواند به پیشنهاد هیئت  العاده شركت می مجمع عمومی فوق: 19ماده 

سرمایه به تساوی حقوق  طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم كند، مشروط برآنكه بر اثر كاهش كاهش سرمایه شركت به

ای وارد نشود. كاهش اختیاری سرمایه از طریق كاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد  صاحبان سهام لطمه

 شود. در هر حال رعایت حداقل سرمایه مصوب سازمان الزامی است. مبلغ كاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می

 

 فصل ششم: مجامع عمومی 

 وظایف و اختیارات مجامع عمومی شركت به قرار زیر است:: 21ماده 

 . وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:4

 استماع گزارش مدیران در خصوص عملكرد ساالنه شركت -الف

 حسابرس -استماع گزارش بازرس  - ب

 های مالی ساالنه شركت بررسی و تصویب صورت -ج

 متصمیم گیری در مورد میزان سود قابل تقسی -د

 تصمیم گیری در مورد میزان پاداش، حق حضور و حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره -ه

 الزحمه آنها البدل شركت و حق حسابرس اصلی و علی -تعیین بازرس -و

 تصویب بودجه ساالنه و برنامه های بلند مدت0 میان مدت و كوتاه مدت شركت -ز

 انتخاب مدیران -ح

 دار به استثنای اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام شركتتصمیم به انتشار اوراق بها -ط

 های شركت های كثیراالنتشار جهت درج آگهی تعیین روزنامه یا روزنامه -ی

 باشد. سایر مواردی كه به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی می -ک

 العاده: . وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق2

 در مفاد اساسنامه با تائید یا تصویب سازمانتغییر  -الف
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 تغییر در میزان سرمایه )افزایش یا كاهش( با رعایت مقررات -ب

 تصمیم به انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام شركت -ج

 انحالل شركت پیش از موعد با رعایت قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار. -د

تفویض اختیارات مجامع عمومی به هیات مدیره0 به جز موارد تصریح شده در قانون تجارت  :1تبصره

 مجاز نمی باشد .

قانون تجارت باید ظرف  39:مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به موضوعات مندرج در ماده 2تبصره

 ماه پس از هر سال مالی تشكیل گردد. 1حداكثر 

امع عمومی عادی و فوق العاده شركت0 بر اساس قانون تجارت و مقررات خواهد دیگر وظایف و اختیارات مج: 21ماده 

 بود.

حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در كلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک  تبصره:

از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل 

 كت خود را به مجمع عمومی كتباً اعالم كند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.عدم شر

 گیری مجامع عمومی عالوه بر قانون تجارت، مقررات نیز باید رعایت شود. در دعوت، تشكیل، اداره و تصمیم: 22ماده 

های مربوط به شركت در  نتشاری كه آگهیبرای تشكیل مجامع عمومی، ازطریق درج آگهی در روزنامه كثیراال: 23ماده 

گردد، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهدآمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشكیل مجمع، در این  آن منتشر می

 آگهی ذكر خواهد شد.

در مواقعی كه كلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی  تبصره:

 نیست.

نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به  كننده آن معین می دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت: 24 ماده

حسابرس، تقسیم  -صراحت در آگهی دعوت ذكر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس

باشد. مطالبی كه در دستور جلسه  نمی "یر مواردسا"ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش  سود و اندوخته

بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینكه كلیه صاحبان سهام درمجمع عمومی حاضر  پیش

 بوده و قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه به تصویب مجمع برسد.

شود. ریاست و اداره  رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره میای مركب از یک  مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه: 25ماده 

مدیره است. در غیاب رییس یا نایب رییس هیئت مدیره و در مواقعی كه انتخاب یا  رییس هیئت مجمع با رییس یا نایب

اكثریت عزل بعضی از مدیران یا كلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با 
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نسبی انتخاب خواهدشد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا 

 شوند. غیر آنها از طرف مجمع با اكثریت نسبی انتخاب می

پذیرد. در  اخذ رأی به صورت شفاهی، مثالً با بلند كردن دست یا قیام به عنوان اعالم موافقت صورت می: 26ماده 

گیری به صورت  درصد از سهام حاضر در مجمع، رأی 21صورتی كه به تشخیص رئیس مجمع یا دارندگان حداقل 

 پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت كتبی به عمل خواهد آمد. شفاهی امكان

حسابرس، الزاماً به صورت كتبی -اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرستبصره: 

 بود. خواهد

درصد سهامی )* میزان سهام با رعایت مفاد قانون تجارت( كه  1 1 1در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان : 27ماده 

حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و 

گیری خواهد كرد. مشروط بر اینكه در  رسمیت داشته و تصمیمبا حضور هر عده از صاحبان سهامی كه حق رأی دارند 

 شود.  دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی توسط رئیس مجمع احراز می

عالوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر  در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اكثریت نصف به: 28ماده 

 حسابرس كه اكثریت نسبی كافی است. -اهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسخو

العاده باید دارندگان بیش از ......... درصد )* میزان سهام با رعایت قانون تجارت( سهامی  در مجمع عمومی فوق: 29ماده 

شود و  د، مجمع برای بار دوم دعوت میكه حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشو

این بار با حضور دارندگان بیش از ..... درصد )* میزان سهام با رعایت قانون تجارت( سهامی كه حق رأی دارند رسمیت 

یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینكه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع 

ده همواره با اكثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود. رسمیت جلسه مجمع عمومی العا عمومی فوق

 شود. توسط رئیس مجمع احراز می

منشی جلسه مجمع عمومی باید صورتجلسه مجمع را به تعداد نسخ الزم حاوی خالصه مذاكرات، تصمیمات : 31ماده 

به امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی برساند. منشی جلسه نسخ گیری تهیه كند و  مجمع عمومی و نتایج رأی

قانون تجارت به دبیرخانه هیئت مدیره واقع در دفتر  99صورتجلسه مزبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده 

یک هفته  مركزی شركت ارسال داشته و دبیرخانه نیز یک نسخه از صورتجلسه به همراه فهرست مذكور را حداكثر ظرف

 پس از برگزاری مجمع عمومی به سازمان ارسال می كند.

 

 فصل هفتم: هیئت مدیره 
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شود كه  ای مركب از ..... )حداقل سه و حداكثر هفت نفر( عضو اصلی اداره می شركت بوسیله هیئت مدیره: 31ماده 

عده اعضای هیئت مدیره همواره  شوند. بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام برای مدت دو سال انتخاب می

 های بعد بالمانع است.  عددی فرد است. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره برای دوره

تشریفات مربوط به انتخاب اعضای جدید یا تجدید انتخاب اعضای قبلی هیئت مدیره باید قبل  تبصره:

 از انقضای مدت ماموریت عضو یا اعضای قبلی صورت پذیرد. 

شخص باشد0 مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل  51در صورتی كه تعداد سهام داران بیش از : 32ماده 

دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام كند تا در صورت فوت، استعفا یا بركناری هر یک از اعضای اصلی به ترتیبی كه 

البدل جانشین، برابر مدت  أموریت عضو علیمجمع عمومی عادی تعیین كرده است، جایگزین عضو اصلی شوند. مدت م

 البدل جانشین وی شده است. باقیمانده از مأموریت فردی از هیئت مدیره است كه عضو علی

البدل تعیین  كه بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره كمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی در صورتی: 33ماده 

یره موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز مجمع عمومی عادی شركت را جهت باشد، هیئت مد  نشده یا وجود نداشته

 مدیره دعوت نماید. تكمیل اعضاء هیئت 

كه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف  در صورتی تبصره:

لیلی این پست به مدت مدیریت، حداكثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر د

 باشد. یک ماه بالتصدی بماند، در حكم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می

البدل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت  ای اعضای هیئت مدیره اعم از اصلی و علی صالحیت حرفه: 34ماده 

سازمان برسد. چنانچه اعضای هیئت مدیره اعم از اشخاص كند، به تأیید  ای كه سازمان تعیین می مدیره باید طبق رویه

كه نماینده  شوند. در صورتی البدل جایگزین آنها می های خود را از دست بدهند اعضای علی حقیقی یا حقوقی صالحیت

 45اشخاص حقوقی فاقد صالحیت باشند، شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باید نماینده جایگزین خود را حداكثر ظرف 

 از زمان اعالم سازمان به شركت معرفی كند.روز 

سهم از سهام شركت باشد و  1 1 1هریک از اعضای هیئت مدیره باید در تمام مدت مأموریت خود مالک تعداد : 35ماده 

آن را به عنوان وثیقه برای تضمین جبران خساراتی كه ممكن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشتركاً بر شركت وارد 

به صندوق شركت بسپارد. سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام كه مدیری مفاصاحساب دوره تصدی  شود،

خود را در شركت دریافت نداشته است، سهام مذكور، در صندوق شركت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این 

 شان نخواهد بود. ها به صاحبان می و پرداخت سود آنها در مجامع عمو سهام، مانع استفاده از حق رأی آن
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مدیره  مدیره در اولین جلسه خود، كه حداكثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی كه هیئت هیئت: 36ماده 

را انتخاب كرده است تشكیل خواهد شد، از بین خود، یک رییس و یک نایب رییس كه باید شخص حقیقی باشند برای 

مدیره نخواهد  نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت دیره تعیین میم هیئت

مدیره  باشند. درصورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت بود. رئیس و نایب رئیس قابل تغییر و انتخاب مجدد می

 ف رییس را انجام دهد.نمایند تا وظای یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می

مدیره در مواقع مقتضی كه  شود. هیئت ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می: 37ماده 

مدیره و همچنین در  رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت ماه تجاوز نكند و به دعوت كتبی رئیس یا نایب  فاصله آنها از یک

مدیره  نامه و تشكیل جلسه هیئت مدیرعامل تشكیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتموارد ضروری به دعوت 

مدیره، تاریخ تشكیل جلسه بعد تعیین و در  فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت

د ضرورت نخواهد داشت. ان نامه برای مدیرانی كه در همان جلسه حضور داشته جلسه قید شود، ارسال دعوت صورت

 نامه تعیین شده باشد تشكیل خواهد شد. مدیره در مركز اصلی شركت یا در هر محل دیگری كه در دعوت جلسات هیئت

مدیره در آن جلسات حضور داشته  مدیره در صورتی رسمیت دارد كه بیش از نصف اعضای هیئت جلسات هیئت: 38ماده 

كند  مدیره شركت می ت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئتمدیره با اكثری باشند. تصمیمات هیئت

 مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت. و در صورتی كه عضو هیئت

نام شركت و هر نوع عملیات و معامالت مربوط به موضوع شركت كه  مدیره برای هرگونه اقدامی به هیئت: 39ماده 

نها در صالحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، برخی از وظایف و انجام و اتخاذ تصمیم درباره آ

 اختیارات هیات مدیره عبارتند از:

نمایندگی شركت در برابر صاحبان سهام، كلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر  -4

 اشخاص حقیقی و حقوقی

 اخلی شركت به پیشنهاد مدیرعاملهای د تصویب آیین نامه -2

 اجرای مصوبات مجامع و مقررات مصوب پس از ابالغ -8

 نصب و عزل مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای وی -1

 ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحالل نمایندگی -5

 در جهت اجرای موضوع فعالیت شركت به مؤثرترین وكاراترین شیوهبه كارگیری تمام تالش و مساعی خود  -6

 تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد -3

 مدت و كوتاه مدت شركت،  های بلندمدت، میان تهیه و تنظیم بودجه ساالنه و برنامه -3
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 ها و مؤسسات قانونی دیگر نام شركت نزد بانک افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به -9

 ایفای تعهدات شركت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شركت از سایرین -41

 صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی -44

وع شركت انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول كه مرتبط با موض -42

 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد كلیه ایقاعات 2باشد و انجام كلیه عملیات و معامالت مذكور در ماده 

اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله كلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا  -48

 لی و كلیه امتیازات متصورهعالئم تجاری و صنعتی، مالكیت فكری، سرقف

 گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شركت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.  به امانت -41

 ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ها، شركت تحصیل تسهیالت از بانک -45

 راًگذاردن اموال شركت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو كرا رهن -46

ها،  اقامه هرگونه دعوای حقوقی و كیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و كیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه -43

دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شركت؛ دفاع از شركت در 

حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا  مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شركت چه كیفری و چه

عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای كلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از 

ده دادرسی، مصالحه آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعا

و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین 

جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور 

(؛ اجرای حكم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن منتخب ) با حق صلح یا بدون آن

به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكیل و نماینده با حق توكیل   واخذ محكوم

در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و  مكرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع

 دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر

 تعیین صاحبان امضای مجاز شركت و حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها -43

از انطباق كلیه عملیات شركت در جهت اهداف شركت و در چارچوب استقرار نظام كنترل داخلی به منظور اطمینان  -49

 های داخلی شركت نامه قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین

 حسابرس -های مالی ساالنه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس تنظیم و تصویب صورت -21

 حسابرس -س ای جهت ارائه به بازر های مالی میان دوره تنظیم صورت -24
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 العاده و تعیین دستور جلسه آنها دعوت مجامع عمومی عادی و فوق -22

 پیشنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر اندوخته قانونی -28

 پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام -21

 نظارت بر فعالیت و عملكرد مدیران اجرائی شركت از جمله مدیرعامل -25

 العاده به مجمع عمومی فوقپیشنهاد اصالح اساسنامه  -26

 همكاری با سازمان و بازرس و حسابرس. -23

گذاری، تأسیس یا مشاركت در تأسیس انواع شركت و مؤسسات دیگر برای انجام وظایف و  تحصیل دارائی، سرمایه -23

 تحقق اهداف شركت

كه در جهت انجام موضوع فعالیت افتتاح اسناد اعتباری بانكی و انجام كلیه امور گمركی برای ترخیص كاالهایی  -29

 شركت ضرورت دارد.

هرگونه اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات جزء اختیارات و وظایف شركت یا هیئت  -81

 مدیره قلمداد شده یا خواهد شد.

 26و  25، 21، 28، 3 ،3، 6، 1، 2تواند وظایف و اختیارات مندرج در بندهای هیئت مدیره نمی :1تبصره

در صورتیكه در مصوبات و  81و 8را به دیگری واگذار كند. تفویض اختیارات و وظایف موضوع بندهای 

تواند سایر وظایف و اختیارات خود را به  پذیر است. هیئت مدیره می مقررات منع نشده باشد، امكان

 و معین باشد.مدیرعامل تفویض كند مشروط بر اینكه این تفویض به صورت صریح 

ها جهت درج در روزنامه  اسامی دارندگان حق امضای مجاز شركت باید به اداره ثبت شركت: 2تبصره

 رسمی و سازمان اعالم شود.

هیئت مدیره باید، گزارشی از عملكرد شركت و واحدهای تابعه آن در هر سال مالی را، كه شامل عملكرد : 41ماده 

های مالی شركت باید  های مصوب است، تهیه كند. این گزارش و صورت ه با برنامههای شركت و مقایس شعبات و كمیته

حسابرس قرار گیرد. سازمان -روز قبل از تشكیل مجمع عمومی عادی، برای اظهارنظر در اختیار بازرس 81حداقل 

د در جلسه مجمع عمومی تواند موارد الزم برای درج در این گزارش را تعیین نماید. این گزارش یا نكات مهم آن بای می

گردد، توسط رئیس یا یكی از اعضای هیئت مدیره  های مالی شركت تشكیل می كه بمنظور رسیدگی به عملكرد و صورت

 قرائت شود.

روز قبل موضوع را به  81درصورتی كه هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل : 41ماده 

 رس/حسابرس اطالع دهد.رئیس هیئت مدیره و باز
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عدم حضور هر یک از اعضای حقیقی یا نماینده اعضای حقوقی هیئت مدیره بیش از سه جلسه متوالی یا شش : 42ماده 

خود موجب سلب عضویت وی از هیئت مدیره  جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه

 بودن غیبت برعهده هیئت مدیره است.  شود.تشخیص موجه می

تواند با رعایت قانون  در صورتیكه شركت در یک سال مالی سود خالص داشته باشد، مجمع عمومی عادی می: 43ماده 

تجارت، مبلغی را به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره تخصیص دهد. پاداش تخصیصی به اشخاص حقوقی عضو 

 شود. مذكور پرداخت میهیئت مدیره، به اشخاص حقوقی 

 

 فصل هشتم: مدیرعامل 

ای وی قبالً به  مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج كه صالحیت حرفه هیئت: 44ماده 

عامل شركت برگزیند و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط   تأیید سازمان رسیده است، به مدیریت

ا تعیین كند. مدیرعامل باید بالفاصله پس از انتصاب به این سمت، قبولی سمت خود را به شركت و استخدامی او ر

عامل او از مدت عضویت او در   مدیره باشد، دوره مدیریت سازمان ارائه دهد. در صورتی كه مدیرعامل عضو هیئت

 مدیره بیشتر نخواهد بود. هیئت

مدیره  ای از صورتجلسه هیئت رعامل، باید با ارسال نسخهمدی  نام، مشخصات و حدود اختیاراتتبصره: 

ای مدیرعامل  ها اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. صالحیت حرفه به اداره ثبت شركت

 ها، باید به تأیید سازمان برسد. قبل از معرفی به اداره ثبت شركت

عالوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی هیئت مدیره، مدیرعامل باالترین مقام اجرایی شركت بوده و : 45ماده 

 دارای وظایف و اختیارات زیر است:

 الف( حق امضاء از طرف شركت در حدود اختیارات خود

 ب( اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره

كلی كلیه اختیارات الزم برای مدیریت ج( استخدام كاركنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور 

 های مصوب نامه منابع انسانی در چارچوب آئین

 د( دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشكیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری.

تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و كاركنان  مدیرعامل می تبصره:

 شركت تفویض نماید.

دلیل استعفا، بركناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شركت بالتصدی شود،  كه به در صورتی: 46اده م

كه  هیئت مدیره باید ظرف حداكثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه، شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی
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اید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بكشد، هیئت مدیره ب

 عنوان نماینده با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

 

 فصل نهم: بازرس/حسابرس 

حسابرس -مجمع عمومی عادی باید برای هر سال از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان، یک بازرس : 47ماده 

های مقرر  انتخاب نماید تا پس از قبول سمت، برای انجام وظایف و مسئولیتالبدل  حسابرس علی -اصلی و یک بازرس

حسابرس رعایت  -در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شركت، اقدام نماید. در انتخاب مجدد و عزل بازرس

 مقررات الزامی است.

معتمد سازمان، به  توان در دوران تعلیق از فهرست حسابرسان مؤسسات حسابرسی را نمی تبصره:

 البدل شركت انتخاب نمود. حسابرس اصلی یا علی -عنوان بازرس

های تعیین شده در قانون تجارت برای بازرس شركتهای  حسابرس عالوه بر وظایف و مسئولیت -بازرس: 48ماده 

و سایر مواد این اساسنامه، های تعیین شده در قانون بازار اوراق بهادار، مقررات، سایر قوانین  سهامی، وظایف و مسئولیت

 های زیر را برعهده دارد: وظایف و مسئولیت

 های مالی ساالنه شركت با رعایت استانداردهای حسابرسی و حسابداری ملی ( اظهارنظر راجع به صورت4

 دهد ( اظهار نظر راجع به صحت اطالعات مندرج در هرگونه گزارشی كه هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه می2

ارائه گزارش به مجمع عمومی، راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط شركت، مدیران و كاركنان آن  (8

 در طول سال مالی

مورد؛ شامل اظهار نظر راجع به  های كنترل داخلی شركت در هر سال مالی و تهیه گزارش در این ( بررسی سیستم1

 ، پیشنهادهای اصالحی و ارایه آن همزمان به هیئت مدیره.های كنترل داخلی، موارد نقص كفایت سیستم

 های ویژه از شركت به درخواست سازمان. ( تهیه گزارش5

های  نامه های خود از نقض قوانین، مقررات و آیین حسابرس در طول بررسی -: چنانچه بازرس1تبصره

 طالع دهد.داخلی مطلع گردید، باید بالفاصله موضوع را به هیئت مدیره و سازمان ا

های موضوع این ماده را همزمان به شركت و سازمان ارسال  حسابرس باید گزارش -: بازرس2تبصره

 دارد.

 21( این ماده را حداكثر ظرف 2( و )4حسابرس باید اظهارنظر خود موضوع بندهای ) -: بازرس3تبصره

 های مالی یا گزارش هیئت مدیره ارائه دهد. روز از تاریخ دریافت صورت
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( این ماده عالوه بر 5های ویژه موضوع بند ) حسابرس در تهیه گزارش -: حق الزحمه بازرس4تبصره

حسابرس تعیین شده  -حق الزحمه تعیین شده توسط مجمع عمومی، بر اساس توافق سازمان و بازرس

 و حسب مورد توسط شركت یا سازمان پرداخت می شود.

حسابرس، مدیران و افراد  -گردد. بازرس مع عمومی عادی تعیین میالزحمه بازرس/حسابرس توسط مج حق: 49ماده 

تحت تكفل آنها حق ندارند وجوه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است، از شركت 

 دریافت دارند یا در معامالت شركت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

های  به بازرس/حسابرس باید به طور جداگانه و به حد كافی در یادداشت ها كلیه پرداخت تبصره:

 های مالی شركت افشا شود. صورت

پذیر نباشد، هیئت مدیره مكلف است بالفاصله نسبت به  حسابرس امكان-در صورتیكه ادامه فعالیت بازرس: 51ماده 

حسابرس علی البدل نیز از انجام مسئولیت های  -حسابرس علی البدل اقدام نماید. در صورتی كه بازرس -دعوت بازرس 

خود امتناع نماید یا به هر دلیلی نتواند این مسئولیت را انجام دهد0 هیئت مدیره مكلف است ظرف مدت یک ماه0 از مجمع 

حسابرس دعوت به عمل آورد. در هر حال بازرس قبلی همچنان تا  -عمومی عادی به طور فوق العاده برای تعیین بازرس 

 انتخاب جایگزین0 مسئول انجام وظایف مربوطه می باشد.

 

 ها فصل دهم: كمیته 

 شوند. كمیته های هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره یا بر اساس مقررات تشكیل می: 51ماده 

رسد و در آن اهداف، وظایف،  هر كمیته هیئت مدیره دارای یک منشور است كه به تصویب هیئت مدیره می: 52ماده 

اختیارات، تعداد و تركیب اعضاء و شرایط عضویت، چگونگی انتخاب اعضاء، چگونگی انتخاب رئیس كمیته و وظایف و 

گیری و  اختیارات وی، چگونگی تشكیل و اداره جلسات كمیته، زمانبندی تشكیل جلسات كمیته، نحوه رسیدگی و تصمیم

 شود. درج می سایر موارد الزم با توجه به مفاد این اساسنامه و مقررات

 

 فصل یازدهم: مقررات مالی

سال مالی شركت برابر یک سال شمسی است كه از ابتدای روز ........................... ماه .............. هرسال آغاز : 53ماده 

ركت از تاریخ تأسیس تا پایان رسد. سال اول فعالیت ش شود، و در انتهای روز ................ماه .....................به پایان می می

 ............... ماه سال تأسیس خواهد بود.

 

 فصل دوازدهم: انحالل و تصفیه
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تواند رأی به انحالل شركت بدهد. گزارش  العاده شركت، به پیشنهاد هیئت مدیره می مجمع عمومی فوق: 54ماده 

هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحالل شركت را پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دالیل و عواملی باشد كه اعضای 

حسابرس شركت قرار گرفته و با اظهارنظر  -اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس ارائه نموده

 -گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس حسابرس به مجمع ارائه شود. تصمیم -بازرس

 باشد. پذیر نمی ر مجمع امكانحسابرس د

در صورت لغو مجوز فعالیت شركت، هیئت مدیره موظف است تشریفات الزم برای تشكیل مجمع عمومی : 55ماده 

تواند رأی به انحالل شركت دهد یا با تغییر موضوع فعالیت،  العاده می العاده را به انجام رساند. مجمع عمومی فوق فوق

 نسبت به ادامه حیات شركت اتخاذ تصمیم نماید. 

در صورت انحالل اختیاری یا قهری شركت، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل : 56ماده 

 خواهد آمد.

 

 فصل سیزدهم: سایر موارد 

ه مطابق مقررات تغییر در اساسنامه شركت ضروری باشد، هیئت مدیره موظف است، تشریفات الزم درصورتی ك: 57ماده 

برای تغییر در اساسنامه را به انجام رساند. همچنین هرگونه تغییر در اساسنامه منوط به تصویب سازمان و طی تشریفات 

 قانونی است.

های شركت برای مدتی معین یا نامحدود  یک از فعالیت درصورتی كه سازمان تصمیم به توقف یا تعلیق هر: 58ماده 

 ها را در آن مدت متوقف یا معلق كند. بگیرد، شركت باید طبق مقررات، آن فعالیت یا فعالیت

 باشد. بینی نشده مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه و مقررات می موادی كه در این اساسنامه پیش: 59ماده 

اساسنامه در ............ ماده و............. تبصره در تاریخ .......................... به تصویب مجمع عمومی شركت و در این : 61ماده 

 تاریخ ............................ به تصویب سازمان رسید.
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گذاری مشترک در  های سرمایه اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق

 سهام

 )برای اندازه كوچک(  

 میلیارد ریال 51میلیارد ریال تا  5برای سرمایه بین 

 مدیره سازمان بورس هیئت 49/42/36مصوب 

 

 

 تعاریف اولیه:

 روند: های زیر به جای معانی مشروح بكار می در این اساسنامه اصطالحات و واژه: 1ماده 

 است. 2در ماده گذاری مشترک... مذكور  صندوق: منظور صندوق سرمایه - 4

 گذاران است. گذاری نزد سرمایه سرمایه صندوق: برابر جمع خالص ارزش روز واحدهای سرمایه - 2

 اساسنامه: منظور اساسنامه صندوق است.  - 8

امیدنامه: منظور امیدنامه صندوق است كه محتویات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و  - 1

 شود.  ناپذیر این اساسنامه محسوب می جزء جدایی

گذاری صادر شده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از  گذار: شخصی است كه مطابق گواهی سرمایه سرمایه - 5

گذاری صندوق مطابق مفاد  گذاری صندوق است یا اینكه برای تملک تعدادی از واحدهای سرمایه واحدهای سرمایه

  اساسنامه اقدام نموده است.

 باشد. گذاری: كوچكترین جزء سرمایه صندوق می واحد سرمایه - 6
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گذاری است كه در یک زمان معین براساس  گذاران: واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه واحدهای سرمایه - 3

 گذاران است. گذاری صادره، در مالكیت سرمایه های سرمایه گواهی

گذاری منتشرشده در هر زمان عبارت از واحدهای  سرمایه گذاری منتشرشده: واحدهای واحدهای سرمایه - 3

 نویسی تا آن زمان صادر نموده است. گذاری است كه صندوق از زمان شروع پذیره سرمایه

گذاری باطل شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای  شده: واحدهای سرمایه گذاری باطل واحدهای سرمایه - 9

 است. نویسی تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده  شروع پذیره گذاری صندوق كه از زمان سرمایه

شود و  گذار صادر می گذاری: سندی است كه مطابق اساسنامه از طرف صندوق به نام یک سرمایه گواهی سرمایه -41

 گذار است. گذاری در تملک آن سرمایه معرف تعداد واحدهای سرمایه

گذاری صندوق به قیمت مبنا و  برای فروش واحدهای سرمایه 3است كه طبق ماده  نویسی اولیه: مهلتی دوره پذیره -44

 تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشكیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است. 

گذاران بابت  های صندوق: منظور كلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه دارایی -42

گذاری، اوراق بهاداری كه از محل  گذاری، وجوه دریافتی بابت صدور واحدهای سرمایه نویسی اولیه واحدهای سرمایه پذیره

شود و كلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آنها، مطالبات صندوق از اشخاص و  این وجوه به نام صندوق خریداری می

 شود.  ق دریافت میكارمزدهایی كه مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندو

مجلس  4831قانون بازار اوراق بهادار)قبا(: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  -48

 شورای اسالمی است.

 قانون بازار اوراق بهادار است. 5: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده سبا -41

گذاری است كه توسط مراجع  های سرمایه ات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوقمقررات: منظور كلیه مقرر -45

 شود. شده و می دار وضع  صالحیت
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این اساسنامه است كه ممكن است فهرست آنها براساس  8شعبه: منظور هر یک از شعب مذكور در پیوست شماره  -46

 همان پیوست اصالح شود.

به هر شخص حقیقی عبارتند از همسر آن شخص، اقربای درجه اول از طبقه اول اشخاص وابسته: اشخاص وابسته  -43

 آن شخص و اقربای درجه اول از طبقه اول همسر آن شخص. اشخاص وابسته به هر شخص حقوقی عبارتند از:

درجه  ها( و همسر و اقربای كننده شخص حقوقی)مانند اعضای هیأت مدیره شركت الف( مدیرعامل و اعضای اركان اداره

 اول از طبقه اول آنها

 رأی آن شخص را مالک باشد درصد اوراق بهادار دارای حق 21ب( هر شخصی كه همراه اشخاص وابسته خود حداقل

 كننده آن را انتخاب كند. گیرنده یا اداره ج( هر شخص حقوقی كه بتواند حداقل یكی از اعضای باالترین ركن تصمیم

 

 كلیات:

 قبا( 4ماده) 21گذاری موضوع بند  های سرمایه ، از مصادیق صندوقسبادریافت مجوز تأسیس از این صندوق با : 2ماده 

 «گذاری مشترک...  سرمایه صندوق»شود. نام صندوق،  شده و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می محسوب 

 شد.  با می

اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع گذاران و  آوری وجوه از سرمایه هدف از تشكیل صندوق، جمع: 3ماده 

های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای  جویی گذاری، بهره گیری از صرفه ( به منظور كاهش ریسک سرمایه1ماده)

 گذاران است. سرمایه

ها  ز انتشار آنهای بانكی و كلیه اوراق بهاداری است كه مجو گذاری در سپرده موضوع فعالیت صندوق، سرمایه: 4ماده 

صادر شده باشد كه خصوصیات آنها در امیدنامه ذكر شده  سباتوسط دولت یا بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران یا 

 است.
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و  4شروع شده و به مدت[ حداقل  سبادوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز كاری بعد از ثبت صندوق نزد : 5ماده 

قابل تمدید است. سال مالی صندوق از شروع دوره  53بد. این مدت مطابق ماده یا ]سال شمسی ادامه می 5حداكثر 

 باشد.  فعالیت صندوق به مدت یكسال كامل شمسی می

محل اقامت صندوق همان محلی است كه مدیر در امیدنامه صندوق به عنوان مركز اصلی فعالیت صندوق اعالن : 6ماده 

 كرده است. روزهای كاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هرهفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی است. 

 گذاری: واحدهای سرمایه

های  )یک میلیون( ریال است، كه باید روی گواهی401110111ر گذاری براب ارزش مبنای هر واحد سرمایه: 7ماده 

 شود: گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می گذاری قید شود. واحدهای سرمایه سرمایه

اولیه  نویسی گذاری است، كه قبل از شروع دوره پذیره گذاری ممتاز كه تعداد آنها ... واحد سرمایه الف( واحدهای سرمایه

گذاری غیرقابل ابطال  شود. این نوع واحدهای سرمایه كالً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می 3مطابق ماده 

 باشد. ولی قابل انتقال به غیر می

شود. این نوع  نویسی اولیه یا پس از تشكیل صندوق صادر می گذاری عادی كه در طول دوره پذیره ب( واحدهای سرمایه

گذاری عادی نزد سرمایه  باشد. حداكثر واحدهای سرمایه انتقال می ابطال ولی غیرقابل گذاری قابل سرمایهواحدهای 

 گذاران در امیدنامه قید شده است.

گیرنده و  گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت شده و به تأئید انتقال نقل و انتقال واحدهای سرمایه تبصره:

در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط  دهنده برسد. مدیر موظف است انتقال

كند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نماید. مدیر باید قبل از تشكیل مجمع صندوق هویت 

 ارائه دهد. سبا  گذاری ممتاز را به دارندگان واحدهای سرمایه
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 گذاری مؤسسان: سرمایه

گذاری ممتاز صندوق را  نویسی اولیه، مؤسس یا مؤسسان باید تمام واحدهای سرمایه پذیرهپیش از شروع دوره : 8ماده 

خریداری كرده و معادل ارزش مبنای آنها را نقداً به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق 

 ارائه دهند.  سبارا به 

مبنی بر رعایت این ماده و تشكیل مجمع  سبا نویسی اولیه منوط به تأئید شروع دوره پذیره تبصره:

 است: سباصندوق و ارایه مدارک زیر به 

 اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق - 4

 قبولی سمت توسط مدیر، متولی، ضامن و حسابرس منتخب مجمع صندوق - 4

 یسی شده توسط آنهانو گذاری ممتاز پذیره فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه - 2

 گذاری ممتاز.  تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه - 8

 

 نویسی اولیه: پذیره

توسط مؤسسان تعیین شده و در اعالمیه  3مبنی بر رعایت ماده  سبانویسی اولیه پس از تأیید  دوره پذیره: 9ماده 

نویسی صددرصد ارزش مبنای واحدهای  نویسان باید در هنگام پذیره گردد. پذیره پذیرهنویسی، درج و اعالم می

 اند نقداً به حساب صندوق بپردازند. نویسی كرده گذاری را كه پذیره سرمایه

گذاری  نویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایه كه تا یک روز قبل از پایان دوره پذیره در صورتی تبصره:

صندوق، كمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برای تأسیس صندوق باشد، مؤسسان   نویسی شده پذیره

بار تمدید كرده و  نویسی برای مدت یک نویسی را به مدت مذكور در اعالمیه پذیره توانند دوره پذیره می

 نویسی را مجدداً تعیین نمایند. تاریخ و ساعت پایان دوره پذیره
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گذار باید به یكی از شعب مراجعه نموده و مراحل  گذاری، سرمایه های سرمایه احدنویسی و برای پذیره: 11ماده 

 ( به انجام برساند.4نویسی را مطابق پیوست شماره ) پذیره

نویسی، صدور، ابطال و سایر  فهرست، نشانی و شماره تلفن شعب كه در آن عملیات پذیره تبصره:

  به همراه اسامی نمایندگان مدیر در هر شعبه در پیوست پذیرد، وظایف مذكور در این اساسنامه انجام می

 ( درج شده است و بر اساس همین پیوست اصالح میشود.8شماره )

نویسی  نویسی گردید، عملیات پذیره گذاری مطابق امیدنامه پذیره  پس از آنكه حداكثر تعداد واحدهای سرمایه: 11ماده 

نویسی شود، اولویت با كسانی خواهد بود  از حداكثر مذكور اقدام به پذیرهشود. در صورتیكه به هر دلیل بیش  متوقف می

روز كاری  5اند. مدیر موظف است وجوه مازاد را ظرف حداكثر  كه زودتر وجوه خود را به حساب بانكی مربوطه واریز نموده

 از وجوه مازاد ممنوع است. نویسی اولیه به پرداخت كنندگان مسترد كند. هرگونه استفاده  پس از پایان دوره پذیره

نویسی را بررسی كند و سپس  نویسی اولیه، مدیر باید نتایج پذیره حداكثر پنج روزكاری پس از پایان دوره پذیره: 12ماده 

 حسب مورد یكی از مجموعه اقدامات )الف( یا )ب( به شرح زیر صورت پذیرد:

نویسی شده باشد، آنگاه مدیر نتیجه  در امیدنامه، پذیره گذاری تعیین شده الف( در صورتیكه حداقل واحدهای سرمایه

 دهد. كرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارایه می  ارسال  سبابررسی را به همراه تأئیدیه بانک جهت ثبت صندوق برای 

 نویسی نشده باشد، آنگاه: گذاری تعیین شده در امیدنامه، پذیره ب( در صورتیكه حداقل واحدهای سرمایه

 و مؤسسان اطالع دهد.  سبا( مدیر باید بالفاصله نتیجه بررسی را به 4-ب 

 نویسان بازپرداخت كند. روز كاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیره 5( مدیر باید ظرف 2-ب 

 

 گذاری: خالص ارزش، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه
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های صندوق در پایان  پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی گذاری در خالص ارزش روز هر واحد سرمایه: 13ماده 

گذاران در پایان  گذاری نزد سرمایه های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه آن روز منهای بدهی

 همان روز.

یین قیمت : قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در پایان هر روز مطابق دستورالعمل نحوه تع4تبصره

 شود.  تعیین می سباگذاری مصوب  های سرمایه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق

های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت  : ارزش روز دارایی2تبصره

 فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق )نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده

های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است. برای  های بانكی و سهام( و ارزش سایر دارایی

ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشاركت، از نرخ سود همان سپرده  محاسبه

خ سود یا ورقه مشاركت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نر

 شود.  درصد استفاده می 5الحساب آخرین اوراق مشاركت دولتی به عالوه  علی

گذاران در پایان هر روز، تعداد  گذاری نزد سرمایه : برای محاسبه تعداد واحدهای سرمایه8تبصره

 شود. واحدهای ابطال شده تا پایان آن روز از تعداد واحدهای صادر شده تا پایان آن روز كسر می

های پرداخت سودهای مذكور  گذار در نظر باشد، مبالغ و زمان كه پرداخت سود به واحدهای سرمایه در صورتی: 14ماده 

 شود.  بینی می در امیدنامه پیش

عمل خواهد  21در صورت نبود وجوه نقد كافی برای پرداخت موضوع این ماده، مطابق ماده  تبصره:

 شد. 

 گذاری برابر است. گذاری با خالص ارزش روز واحدهای سرمایه مایهقیمت ابطال واحدهای سر: 15ماده 
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شود،  محاسبه می 48گذاری در پایان هر روز كه مطابق ماده  چنانچه در محاسبه خالص ارزش روز واحد سرمایه: 16ماده 

ر واحد به جای قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آنها در پایان آن روز منظور شود، قیمت صدور ه

 آید.  گذاری در پایان آن روز به دست می سرمایه

قیمت خرید اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق  تبصره:

 شود. گذاری تعیین می های سرمایه بهادار در صندوق

گذاری را در  درخواست صدور واحدهای سرمایهتواند در هر روز كاری  در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر می: 17ماده 

این ماده و سقف حداكثر تعداد  2( و با رعایت تبصره 4شعب دریافت كند. مدیر موظف است مطابق پیوست شماره)

گذاری درخواست شده  گذاران مذكور در امیدنامه، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه واحدهای سرمایه

 پایان دو روز كاری بعد از ارایه درخواست اقدام كند.حداكثر تا 

گذاری در پایان روز كاری بعد از  گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه : در صدور واحدهای سرمایه4تبصره

 ارایه درخواست به عالوه كارمزد صدور، مالک عمل خواهد بود. 

گذاری  ر واحدهای سرمایه: مدیر موظف است به درخواست ضامن از پذیرش درخواست صدو2تبصره

  جدید خودداری نماید.

گذاری تحت مالكیت سرمایه  دهنده تعداد كل واحدهای سرمایه گذاری بانام بوده و نشان های سرمایه گواهی: 18ماده 

گذار بر روی گواهی  گذاری شخصی است كه نام وی تحت عنوان سرمایه سرمایه  گذار میباشد. مالک گواهی

گذاری خود از كل  گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه های سرمایه شده است. مالكان گواهی گذاری درج سرمایه

گیری در مورد  اند، ولی حق تصمیم های صندوق سهیم گذاران، در خالص دارایی گذاری نزد سرمایه واحدهای سرمایه

های  صندوق است. مسئولیت مالكان گواهیمنحصراً از اختیارات مدیر  های صندوق در چارچوب این اساسنامه  دارایی

 گذاری آنها در صندوق است. گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه سرمایه
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گذاری عادی باید در  گذاری برای واحدهای سرمایه های سرمایه غیرقابل انتقال بودن گواهی تبصره:

 گواهی قید شود. 

هر روز كاری،  46( تا ساعت 2ندوق، مدیر موظف است مطابق پیوست شماره)در طول دوره فعالیت ص: 19ماده 

گذاری را در شعب دریافت كند. مدیر موظف است در پایان روز كاری بعد از دریافت  درخواست ابطال واحدهای سرمایه

وز كاری پس از ر 6گذاری درخواست شده اقدام كند و حداكثر ظرف  درخواست ابطال، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه

گذاری در پایان روز ابطال را پس از كسر  تاریخ ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه

 گذار واریز كند. كارمزدهای ابطال به حساب بانكی سرمایه

نداشته  گذاری، وجوه نقد كافی در اختیار كه صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه در صورتی تبصره:

 عمل خواهد شد.  21باشد، مطابق ماده 

گذاران مطابق مواد  كه صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه در صورتی: 21ماده 

های صندوق به نقد اقدام كند  اساسنامه، وجوه نقد كافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی

های بانكی صندوق فراهم شود. در صورتی كه دو روز كاری قبل  ها در حساب تا وجوه نقد كافی برای انجام این پرداخت

های بانكی صندوق برای  بینی كند كه وجوه نقد كافی در موعد مقرر در حساب از موعد مقرر برای پرداخت، مدیر پیش

پایان همان روز، كسری وجوه نقد را به ضامن اطالع دهد. در این  ها فراهم نخواهد شد، موظف است تا انجام این پرداخت

صورت ضامن موظف است حداكثر تا پایان روز بعد، میزان كسری وجوه مذكور را به حساب صندوق واریز كرده و 

داد گذاری به تع گذاری را از محل این وجوه به مدیر ارایه دهد تا واحدهای سرمایه درخواست صدور واحدهای سرمایه

 ( به نام ضامن صادر گردد.4متناسب با وجوه پرداخت شده، براساس پیوست شماره)

گذاری برای ضامن صرفاً در اجرای این ماده،  در محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه تبصره:

 شود.  های خرید اوراق بهادار منظور نمی هزینه
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 بینی شده است.  امیدنامه پیشكارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در : 21ماده 

  

 حداقل و حداكثر میزان مشاركت در صندوق:

 گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود:  در تملک واحدهای سرمایه: 22ماده 

توانند مالک واحدهای  ها نمی الف( متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت

 اشند.گذاری صندوق ب سرمایه

گذاری  درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه 5ب( مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل 

% حداقل تعداد واحدهای 21گذاری صندوق در تملک مدیر تا  صندوق را مالک باشد. سقف واحدهای سرمایه

گذاران هركدام بیشتر باشد، است. واحدهای  سرمایهگذاری نزد  % تعداد واحدهای سرمایه41گذاری یا  سرمایه

 تواند عادی یا ممتاز باشد.  گذاری در مالكیت مدیر می سرمایه

گذاری را مالک  واحد سرمایه 41گذار در هر زمان باید حداقل  ج( به غیر از متولی، حسابرس، مدیر و مؤسسان، هر سرمایه

 باشد. 

 گذاری صندوق را مالک شوند. درصد حداكثر واحدهای سرمایه 41توانند جمعاً حداكثر تا  د( مؤسسان می

 گذاری را مالک شود.  % حداكثر واحد سرمایه5تواند حداكثر  گذار می هـ( به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن هر سرمایه

تـواند واحدهای  می 21كه مدیر و ضامن شخص واحدی باشند، در اجرای ماده  : در صورتی4تبصره

 گذاری در مالكیت مدیر از سقف تعیین شده در بند)ب( این ماده بیشتر شود.  سرمایه

های مذكور در بندهای )ب( یا )د(  تواند از نصاب كه مدیر جزو مؤسسان باشد، می در صورتی  :2تبصره

 هر كدام بیشتر باشد، استفاده نماید.



 

640 
 

آن در بررسی نصاب بند)د( كه ضامن جزو مؤسسان باشد، واحدهای تحت تملک  : در صورتی8تبصره 

 این ماده مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت.

گذاری صندوق  كه با اصالح اساسنامه یا امیدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمایه : در صورتی1تبصره

 گذاری خود را افزایش دهد.  افزایش یابد، مدیر موظف است متناسباً واحدهای سرمایه

گذاری كه براساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان  ه: حداقل واحدهای سرمای5تبصره

گذاری پس از استعفا یا سلب  شود. ابطال یا آزادسازی این واحدهای سرمایه وثیقه نزد متولی تودیع می

تواند با  سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب دوره مأموریت مدیر است. مدیر یاد شده می

گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد  ای معادل مبلغ ریالی ابطال واحدهای سرمایه امهن تودیع ضمانت

 گذاری خود اقدام نماید.  نسبت به ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه

گذاران ظرف ده روز  گذاری نزد سرمایه گذاری، تعداد واحدهای سرمایه های سرمایه چنانچه در اثر ابطال واحد: 23ماده 

اطالع  سباالی در پایان هر روز به كمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برسد، مدیر باید بالفاصله موضوع را به كاری متو

گیری در خصوص انحالل یا ادامه فعالیت  روز نسبت به دعوت و تشكیل مجمع صندوق جهت تصمیم 41دهد و ظرف 

 صندوق اقدام كند. 

 

 ها: ها و پرداخت دریافتهای بانكی صندوق و نظارت بر  حساب

های بانكی به نام صندوق یا مدیر افتتاح  به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد الزم حساب یا حساب: 24ماده 

های  نویسی اولیه و صدور واحد های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره ها و پرداخت شود. كلیه دریافت می

گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه  های سرمایه وجوه پرداختی بابت ابطال واحد نویسی اولیه، گذاری پس از پذیره سرمایه
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گذاران،  های بانكی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده

 پذیرد.  انجام میها  های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حساب و پرداخت هزینه

(، به دستور مدیر صورت 21های بانكی صندوق موضوع ماده ) های صندوق از حساب یا حساب كلیه پرداخت: 25ماده 

پذیرد و مدیر باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید  می

 ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود: رداختنماید. بررسی مدیر در مورد پ

 ( مدیر باید كنترل نماید كه:41های موضوع ماده) الف( در مورد پرداخت

فهرست اشخاصی كه برای اخذ سود تعیین شده، براساس اطالعات و مدارک موجود منطبق با فهرست دارندگان  - 4

 گذاری صندوق است. واحدهای سرمایه

 است.   گذاری به طور صحیح محاسبه شده گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه خت به هر سرمایهمبالغ قابل پردا - 2

 شود. گذاران واریز می ها صرفاً به حساب بانكی سرمایه كلیه این پرداخت - 8

 گذاری، مدیر باید كنترل نماید كه: گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه ب( در مورد پرداخت به سرمایه

 گذاری را ارایه داده باشد گذار قبالً درخواست ابطال واحدهای سرمایه سرمایه - 4

 باشد  گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده واحدهای سرمایه - 4

 مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی براساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد - 2

 گذار واریز شود. سرمایه مبلغ پرداختی صرفاً به حساب بانكی - 8

 ج ( در خصوص پرداخت به كارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، مدیر باید كنترل نماید كه:

 مانده وجوه نقد صندوق نزد كارگزار به تشخیص مدیر بیش از حد الزم نباشد - 4

 دپذیر پرداخت صرفاً به حساب جاری معامالتی كارگزار صورت  - 4

 باشد  باشد و به عنوان كارگزار صندوق قبول سمت كرده سباكارگزار دارای مجوز كارگزاری از  - 2
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 های صندوق، مدیر باید كنترل نماید كه: د( در خصوص پرداخت كارمزدها و هزینه - 8

 پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است - 4

 پذیرد. های بانكی اشخاص مربوطه صورت می حسابها به  این پرداخت - 4

 است، مدیر باید كنترل كند كه: هـ( در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری كه در بورس پذیرفته نشده 

 است  مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آنها معین شده - 4

 استهای مندرج در امیدنامه  اوراق بهادار دارای ویژگی - 4

 فروشنده معتبر است - 2

 شود. مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانكی فروشنده پرداخت می - 8

به منظور اجرای بند)ج( این ماده، مدیر باید معامالت روزانه هر یک از كارگزاران صندوق را از  تبصره:

طریق سامانه مكانیزه بورس دریافت كرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از كارگزاران صندوق 

 را جداگانه نگه دارد. 

 

 های صندوق: تركیب دارایی

های مذكور در امیدنامه را  های مختلف فعالیت، نصاب های صندوق در دوره یب داراییمدیر باید در انتخاب ترك: 26ماده 

 رعایت كند.

مذكور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطالع به    در صورتیكه به هر دلیل، نصاب تبصره:

ا انجام ها، ر روز كاری، اقدامات الزم را برای رعایت این نصاب 41متولی و حسابرس، ظرف حداكثر 

 دهد.
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 چگونگی استفاده از درآمدهای كسب شده:

های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق  ها، جزو دارایی گذاری كل درآمد حاصل از سرمایه: 27ماده 

 شود.  بكار گرفته می

 

 مجمع صندوق:

گذاری ممتاز دارای حق رأی  سرمایهمجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوه یک واحدهای : 28ماده 

 یابد، و دارای اختیارات زیر است:  شده و رسمیت می صندوق تشكیل 

 سباتعیین مدیر، متولی و ضامن صندوق با تأئید  - 4

 سباتغییر مدیر، متولی و ضامن صندوق به شرط تعیین جانشین آنها با تأئید  - 4

 الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن وق و تعیین مدت مأموریت و حقبه پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صند - 2

 سباتصویب تغییرات الزم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأئید  - 8

 گیری راجع به انحالل صندوق تصمیم - 1

 های مالی ساالنه صندوق تصویب صورت - 5

 سال مالیاستماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملكرد صندوق در هر  - 6

 های مالی و گزارش وضعیت و عملكرد صندوق استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت - 3

 تعیین روزنامه كثیراالنتشار صندوق - 3

 های تشكیل مجمع صندوق. های تأسیس صندوق و هزینه تصویب هزینه - 9

 است:مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر در هر زمان قابل تشكیل : 29ماده 

 مدیر صندوق - 4
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 متولی صندوق - 4

 گذاری ممتاز صندوق دارندگان بیش از  از واحدهای سرمایه - 2

 .سبا - 3

، 22لغایت  6محل و زمان تشكیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت  تبصره:

 شود.  كننده تعیین می توسط دعوت

یا نمایندگان قانونی آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند. گذاری ممتاز  دارندگان واحدهای سرمایه: 31ماده 

كننده است. دعوت كننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد  مسئولیت احراز مالكیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت

هرست حاضران با تأئید گذاری ممتاز در مالكیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. ف واحدهای سرمایه

 گیرد.  كننده در اختیار رئیس مجمع قرار می دعوت

گذاری ممتاز حاضر، توسط مجمع  رئیس مجمع صندوق با اكثریت نسبی آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایه: 31ماده 

ناظران  سبامتولی و شود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه مجمع صندوق را به عهده دارد. نمایندگان  صندوق انتخاب می

 كند. مجمع صندوق خواهند بود و در غیاب هر یک از آنها، مجمع جایگزین ناظر را انتخاب می

 : 32ماده 

رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأئید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران بر رعایت اساسنامه و مقررات 

 كنند.  ها نظارت می گیری و صحت رأی

گذاری  كننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشكیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه دعوت: 33ماده 

ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه كثیراالنتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتیكه كلیه دارندگان واحدهای 

گذاری ممتاز به  عایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، ر سرمایه
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را نیز از محل و زمان  سباكننده مجمع باید ده روز قبل از تاریخ تشكیل مجمع، متولی و  مجمع ضروری نیست. دعوت

 واهد بود.مانع از تشكیل جلسه مجمع نخ سباتشكیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و 

را از محل و زمان تشكیل سبا كه دعوت كننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و  در صورتی تبصره:

 و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشكیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است. 

گذاری ممتاز یک حق رأی  ر واحد سرمایهگذاری ممتاز به ازای ه در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه: 34ماده 

گذاری ممتاز صندوق را  درصد از كل واحدهای سرمایه 5گذاری ممتاز حداقل  دارند؛ مشروط بر اینكه دارنده واحد سرمایه

 دارا باشد. 

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به عالوه یک از كل حق رأی حاضران اتخاذ : 35ماده 

مگر اینكه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذكر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع  شود، می

، متولی و مدیر هركدام یک نسخه ارائه سباای در سه نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأئید ناظران برساند و به  صورتجلسه

 كند.

باید توسط رئیس مجمع به مدیر تسلیم  مجمع صندوق : فهرست اسامی حاضران در جلسه 4تبصره

 شود تا مدیر بالفاصه آن را در تارنمای صندوق منتشر كند. 

: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و امیدنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را 2تبصره

وزنامه به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خالصه تصمیمات را در ر سباحداكثر ظرف یک هفته نزد 

در  سباكند، و به تشخیص  كثیراالنتشار و جزئیات آن را به تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می

 دهد. می روزنامه رسمی كشور آگهی 

تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد كرد كه قبول سمت مجدد مدیر،   در صورتی سبا: 8تبصره

 یگزین را دریافت كرده باشد. متولی، ضامن و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جا
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بالفاصله قابل اجرا است.  سباتصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، متولی، ضامن و حسابرس پس از ثبت نزد : 36ماده 

و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خالصه آن در روزنامه  سباسایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد 

 كثیراالنتشار صندوق قابل اجرا است.

های صندوق قابل پرداخت است و  های تشكیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی هزینه: 37ماده 

صندوق هر كدام كمتر باشد،  های صندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت توسط مدیر در حساب

های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذكور در اعالمیه  شود. هزینه به طور روزانه مستهلک می

های صندوق  های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب نویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی پذیره

 شود.  یان دوره فعالیت صندوق هر كدام كمتر باشد، به طور روزانه مستهلک میثبت شده و ظرف مدت پنج سال یا تا پا

 

 مدیر صندوق:

شده و در  و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب  سبامدیر صندوق، به تأئید : 38ماده 

 این اساسنامه مدیر نامیده میشود.

و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد  : مدیر باید كتباً قبول سمت كند4تبصره

، متولی، ضامن و حسابرس هركدام یک نسخه ارسال كند. مدیر بالفاصله پس از خاتمه سباو برای 

های صندوق را كه در اختیار دارد، به مدیر  مأموریت موظف است كلیه اطالعات، مدارک و دارایی

 جایگزین تحویل دهد. 

گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و  دیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه: م2تبصره

 مقررات، همواره صرفه و صالح آنها را رعایت كند. 
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: پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامه صندوق قید 8تبصره

 ثبت شده و در تارنمای صندوق منتشر شود. سباشده و ظرف یک هفته نزد 

: در صورت ورشكستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای مدیر، متولی موظف است در 1تبصره

اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشكیل دهد. قبول استعفای مدیر 

ا زمان انتخاب مدیر جدید صندوق، منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. ت

 های مدیر قبلی به قوت خود باقی است.  وظایف و مسئولیت

مدیر » گذاری در اوراق بهادار را به عنوان  مدیر حداقل یک نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه: 39ماده 

از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف  نماید تا صندوق معرفی می« گذاری مدیران سرمایه گروهیا گذاری  سرمایه

 زیر را به انجام رساند: 

گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالكیت  گذاری صندوق و تصمیم گذاری و تعیین خط مشی سرمایه سیاست - 4

 های صندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق دارایی

صندوق با رعایت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار  - 4

های هر واحد  ، به منظور محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص داراییسباگذاری مصوب  های سرمایه در صندوق

 گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه سرمایه

 صندوق.سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر  - 2

 پذیرد. گذاری با اكثریت آراء صورت می گیری گروه مدیران سرمایه : تصمیم4تبصره

گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ  تواند اختیارتصمیم گذاری می : گروه مدیران سرمایه2تبصره

های صندوق را به هر یک از اعضای خود واگذار نماید؛ مشروط به اینكه روش  مالكیت دارایی

ری در این زمینه و حدود اختیارات عضو مذكور را صراحتاً تعیین كرده باشد. در هر حال گی تصمیم
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گذاری خواهد بود.  مسئولیت حقوقی كلیه اعمال و تصمیمات عضو مذكور به عهده گروه مدیران سرمایه

 پذیر گذاری به غیر از آنچه در این تبصره قید شده، امكان تفویض اختیارات گروه مدیران سرمایه

 باشد.  نمی

گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران  تواند در هر زمان مدیر سرمایه : مدیر صندوق می8تبصره

گذاری را از سمت خود عزل كند، مشروط به اینكه همزمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین  سرمایه

 وی نماید.

گذاری باید حداقل گواهینامه  رمایهگذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران س : مدیر سرمایه1تبصره

اصول مقدماتی كارگزاری )نمایندگی دو كارگزاری( و به تشخیص مدیر حداقل یک سال سابقه كاری 

 برسد. سباگذاری در اوراق بهادار داشته باشد و صالحیت وی به تأیید  در امور مرتبط با سرمایه

گذاری یا هر یک از اعضای گروه  سرمایه: مدیر موظف است بالفاصله پس از انتصاب مدیر 5تبصره

گذاری، نام و مشخصات وی به عالوه مدركی دال بر قبولی سمت توسط وی را برای  مدیران سرمایه

 ، متولی و ضامن ارسال كند. سبا

تواند قبل از  گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی گذاری، گروه مدیران سرمایه : مدیر سرمایه6تبصره

ردن دستور خرید یک ورقه بهادار معین برای صندوق، دستور فروش همان ورقه بهادار را اجرا یا ملغی ك

 با قیمت یكسان برای صندوق صادر كند و بالعكس.

گذاری یا عضو مجاز این گروه  گذاری یا گروه مدیران سرمایه : افشای تصمیمات مدیر سرمایه3تبصره

به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی  در مورد خرید، فروش یا حفظ مالكیت اوراق بهادار

صندوق پس از اخذ این تصمیمات، مجاز نیست مگر آنكه افشای این اطالعات به موجب سایر مقررات 

 مجاز شناخته شده باشد. 
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: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صالحیت مدیر 3تبصره

گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را  اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری یا هر یک از سرمایه

 ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

 های مدیر به قرار زیر است: عالوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه ذكر شده، وظایف و مسئولیت: 41ماده 

 یزات الزم به منظور انجام امور صندوقمترمربع فضای مناسب اداری با امكانات و تجه 21اختصاص حداقل  - 4

 گذاری مطابق مفاد اساسنامه های سرمایه نویسی، صدور و ابطال واحد انجام مراحل اجرایی صندوق از جمله پذیره - 4

گذاری صادره و  ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه - 2

 تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک ویابطال شده و 

تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها و اطالع موضوع به متولی، ضامن و  - 8

 حسابرس

 آنهاتعیین كارگزار یا كارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خرید و فروش اوراق بهادار صندوق توسط  - 1

 اطالع به متولی در مورد نقل وانتقال اوراق بهادار صندوق بین كارگزاران آن - 5

آوری و نگهداری كلیه مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول و  جمع - 6

 های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه های حسابداری و تهیه گزارش رویه

گذاری و تعیین نحوه جبران خدمات آنها كه باید متناسب با كارمزد  گذاری یا گروه مدیران سرمایه سرمایه معرفی مدیر - 3

 مدیریت یا عملكرد صندوق باشد

 گذاران پاسخگویی به سؤاالت متعارف سرمایه - 3

 ت صندوقافزارهای الزم و بكارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالی افزارها و سخت تهیه نرم - 9

 انجام تبلیغات الزم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم - 41
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گذاران، كلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و  نمایندگی صندوق در برابر سرمایه - 44

 حقوقی

دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در هر اقامه هرگونه دعوای حقوقی و كیفری از طرف صندوق و  - 42

  ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن كلیه اختیارات مندرج در قانون آیین یک از دادگاه

 ی.نامه دیوان عدالت ادار آن(، قانون آیین دادرسی كیفری و قانون و آیین 86و  85دادرسی مدنی)باالخص مواد 

گذاری در مقابل  گذاری یا گروه مدیران سرمایه : كلیه اعمال و اقدامات مدیر، مدیر سرمایه4تبصره

توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها  اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی

 اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر دانست. 

: مدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای 2تبصره

 ارسال كند. سباقراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد 

: مدیر صندوق باید مدارک مثبته وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل پنج سال 8تبصره

مالی به صورت كاغذی یا داده پیام الكترونیكی موضوع قانون تجارت الكترونیک پس از پایان آن سال 

نگهداری نماید و پس از پایان این مدت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارایه این مدارک نخواهد داشت. 

این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیر جدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق بر عهده آخرین مدیر 

 ن خواهد بود. آ

این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در  9: مدیر باید برای اجرای بند 1تبصره

 گذاران، وجود داشته باشد. تارنمای صندوق باید امكان طرح سؤاالت و دریافت پاسخ آنها برای سرمایه

 پذیر است.  ی امكان: مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متول5تبصره
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 متولی صندوق:

متولی صندوق بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و از این پس در این : 41ماده 

 اساسنامه متولی نامیده میشود. 

: متولی باید كتباً قبول سمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه صندوق 4تبصره

كه جانشین متولی  ، مدیر و حسابرس هركدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتیسباو برای بپذیرد 

های صندوق را كه در  براساس اساسنامه تعیین شود، وی موظف است كلیه اطالعات، مدارک و دارایی

 اختیار دارد، بالفاصله به متولی جایگزین تحویل دهد. 

وسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه : پس از انتخاب متولی و قبولی سمت ت2تبصره

ارسال شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای  سباصندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به 

 صندوق منتشر شود. 

: در صورت ورشكستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف است 8تبصره

اب متولی جایگزین دعوت كرده و تشكیل دهد. قبول استعفای بالفاصله، مجمع صندوق را برای انتخ

متولی از سمت خود منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب متولی 

 های متولی قبلی به قوت خود باقی است. جایگزین، وظایف و مسئولیت

 های متولی به قرار زیر است: وظایف و مسئولیتعالوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه ذكر شده، : 42ماده 

االختیار و دارنده امضای مجاز از طرف  تعیین و معرفی یک نفر از كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تام - 4

 متولی در امور مربوط به صندوق

 های بانكی صندوق بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب - 4

 الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق - 2
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نظارت مستمر بر عملكرد مدیر و ضامن به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه  - 8

 صندوق

 ها و نظرات حسابرس بررسی و حصول اطمینان از ارایه به موقع گزارش - 1

 و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط مدیرنظارت  - 5

و پیگیری موضوع  سباطرح موارد تخلف مدیر، ضامن و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد  - 6

 تا حصول نتیجه نهایی

كه تخلف یاد شده جرم  طرح موارد تخلف مدیر، ضامن و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی  - 3

 محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی

گذاران و وكیل در  این ماده، متولی طبق این اساسنامه وكیل سرمایه 3و  3: در اجرای بندهای 4تبصره

گذاران با دارا بودن كلیه اختیارات الزم )از جمله  تواند از جانب سرمایه شود و می توكیل آنها محسوب می

اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و كیفری( برای اقامه هرگونه دعوای كیفری در هر یک 

 ها، دادسراها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید. از دادگاه

اجرای آنها  : در صورتیكه متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از2تبصره

خودداری كند، و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. 

 كند.  گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می حدود مسئولیت متولی در این

رابطه با  تواند هرگونه اطالعات و مدارک را در : متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می8تبصره

گذاری یا  صندوق از مدیر مطالبه كند یا از دفتر كار مدیر یا شعب آن بازرسی نماید. مدیر و مدیر سرمایه

اند در این رابطه همكاری كامل با متولی داشته  گذاری ملزم هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه

 باشند.
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 ضامن:

شود. ضامن باید كتباً قبول  اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب میضامن صندوق بر اساس مقررات و مفاد : 43ماده 

، مدیر، متولی و حسابرس سباسمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه بپذیرد و برای 

 هركدام یک نسخه ارسال دارد. 

وسط مدیر در امیدنامه : پس از انتخاب ضامن و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید ت4تبصره

ارسال شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای  سباصندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به 

 صندوق منتشر شود.

: در صورت ورشكستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای ضامن، مدیر موظف است 2تبصره

شین، اقدام نماید. قبول بالفاصله نسبت به دعوت و تشكیل مجمع صندوق برای تعیین ضامن جان

 استعفای ضامن منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.

روز كاری پس از استعفای ضامن، توسط مدیر دعوت  41كه مجمع صندوق ظرف  : در صورتی8تبصره

تواند رأساً و با رعایت تشریفات مذكور در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع صندوق  نشود، ضامن می

 دام و موضوع استعفای خود را در دستور كار این مجمع قرار دهد. اق

 8یا  2كه مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای ضامن براساس تبصره  : در صورتی1تبصره

این ماده دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت، تشكیل نشود یا نتواند ضامن جایگزین را تعیین 

تواند صندوق را منحل كند.  االجل فوق می روز پس از اتمام ضرب 21ف مهلت نماید، آنگاه ضامن ظر

پذیرد و ضامن باید تا تصفیه كامل صندوق  صورت تصفیه صندوق براساس اساسنامه صورت می در این

 به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید. 
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 های ضامن به قرار زیر است:  آمده است، مسئولیتهای ضامن كه در دیگر مواد اساسنامه  عالوه بر مسئولیت: 44ماده 

 این اساسنامه 21پرداخت مبالغ تعیین شده طبق ماده  - 4

های صندوق پس از دوره اولیه تصفیه به مبلغی كه در  پرداخت نقدی به صندوق در قبال دریافت تمامی دارایی - 2

 كار رفته است.گذاری در پایان این دوره ب محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه

 

 حسابرس:

سازمان پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق  حسابرس صندوق توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد: 45ماده 

رسد. مدت مأموریت حسابرس  الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می رسد. حق می

 كند. را مجمع صندوق تعیین می

: حسابرس صندوق باید كتباً قبول سمت كرده و طی آن متعهد شود تا كلیه وظایف حسابرس 4تبصره

صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها، و ضوابط حسابرسی كه به 

، سباتصویب مراجع ذیصالح رسیده است، به انجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای 

 ، و متولی هركدام یک نسخه ارسال كند.مدیر

: حسابرس به تقاضای متولی و با ذكر دالیل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، 2تبصره

مشروط به اینكه همزمان جایگزین او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت 

تغییر را استعالم نموده و نتیجه را به مؤسسه حسابرسی جانشین باید بالفاصله از حسابرس قبلی دالیل 

 اطالع دهد.  سبا

: پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه 8تبصره

 ثبت شده و در تارنمای صندوق منتشر شود. سباصندوق قید و ظرف یک هفته نزد 
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یا استعفای حسابرس، مدیر باید بالفاصله، : در صورت ورشكستگی، انحالل، سلب صالحیت 1تبصره

نسبت به دعوت و تشكیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفای 

حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و 

 های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.  مسئولیت

الزحمه حسابرس براساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات  حق: 5تبصره

شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره كافی  های صندوق پرداخت می مجمع صندوق از محل دارایی

 های صندوق منظور نماید.  های حسابرس را در حساب برای پوشش هزینه

 قرار زیر است:های حسابرس به  وظایف و مسئولیت: 46ماده 

های كنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذكور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص  بررسی اصول و رویه - 4

 های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی حل ها و ارایه راه كفایت یا ضعف این اصول و رویه

كنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و  های بررسی به منظور حصول اطمینان از اینكه اصول و رویه - 4

 خصوص شود و تهیه گزارش الزم در این متولی، در عمل رعایت می

های مالی و اطالعاتی كه مدیر طبق اساسنامه موظف است در رابطه با عملكرد یا  ها، صورت بررسی كلیه گزارش - 2

گذاری تهیه كند و  ر و قیمت ابطال واحدهای سرمایهوضعیت صندوق یا خالص ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدو

، متولی یا ضامن ارایه دهد یا منتشر نماید و اظهار نظر در خصوص سباگذاران، مجمع صندوق،  حسب مورد به سرمایه

 51ماده  3های سه ماهه و نه ماهه موضوع بند  آنها به استثنای گزارش

كه وقایع مالی صندوق به طور كامل و به  منظور حصول اطمینان از ایننظارت بر كلیه عملیات مالی صندوق به  - 8

آوری و به روش صحیح  شود و كلیه مدارک و مستندات مربوطه جمع های صندوق ثبت می روش صحیح در حساب

 شود نگهداری می
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اظهارنظر در خصوص محاسبات خالص ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای  - 1

 ای خود. های دوره گذاری در گزارش سرمایه

ای باشد كه از ثبت  این ماده بهخصوص باید به گونه 4های داخلی موضوع بند  كنترل تبصره:

های صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت كلیه وقایع  گذاری صادره در حساب های سرمایه گواهی

 شود. مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل 

مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود كه در این اساسنامه ذكر شده است، مسئولیت شخصی است كه به : 47ماده 

، مسئولیت بررسی و 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه سال  19ماده  8موجب بند 

 .اظهارنظر در خصوص مستندات و اطالعات را بر عهده دارد

 

 كارگزاران صندوق:

اند، یک یا چند كارگزار را به عنوان كارگزاران  دریافت كرده سبامدیر از بین كارگزارانی كه مجوز كارگزاری از : 48ماده 

ها و وظایف خود را طبق این  كند. كارگزار صندوق باید كتباً قبول سمت كرده و طی آن مسئولیت صندوق انتخاب می

 ، متولی، مدیر و حسابرس ارایه دهد.سبااساسنامه بپذیرد و به 

تواند هر یک از كارگزاران صندوق را عزل نماید مشروط به آنكه صندوق در هر  : مدیر می4تبصره

 زمان حداقل یک كارگزار داشته باشد. 

الزحمه و كارمزد كارگزار صندوق بر اساس قرارداد بین آن و صندوق و با رعایت سقف  : حق2تبصره

 از محل داراییهای صندوق پرداخت میشود. سباب های مصو نرخ

توانند شخصیت  : با رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه، مدیر و كارگزار صندوق می8تبصره

 حقوقی واحدی داشته باشند یا از اشخاص وابسته به یكدیگر محسوب شوند.
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های  اساسنامه آمده است، وظایف و مسئولیت های كارگزار صندوق كه در دیگر مفاد عالوه بر مسئولیت:  49ماده 

 كارگزار صندوق به قرار زیر است:

گذاری یا عضو منتخب این گروه در زمینه خرید و فروش  گذاری یا گروه مدیران سرمایه اجرای دستورات مدیر سرمایه - 4

 اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مقررات

اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و تسلیم آنها صرفاً به كارگزار دیگر صندوق های نقل و انتقال  نگهداری گواهی - 4

 به دستور مدیر

 تسلیم اوراق بهادار با نام پذیرفته نشده در بورس كه به نام صندوق خریداری كرده است به مدیر - 2

 نام صندوق به بانک تعیین شده توسط مدیر تسلیم اوراق بهادار بی - 8

 وه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانكی صندوق به دستور مدیرواریز وج - 1

 ارایه اطالعات مربوط به معامالت اوراق بهادار صندوق به مدیر، متولی و حسابرس به درخواست آنها - 5

 رعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به حرفه كارگزاری - 6

صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت كلیه عملیات مالی صندوق كه از طریق كارگزاری  افتتاح یک حساب به نام - 3

 گیرد در این حساب صورت می

 استفاده از ایستگاه معامالتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معامالت صندوق. - 3

 

 تشریفات معامالت اوراق بهادار به نام صندوق:

گذاری یا گروه مدیران  خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به امضای مدیر سرمایهتصمیم به : 51ماده 

گذاری یا عضو یا اعضای مجاز از طرف ایشان، مطابق مقررات به كارگزار صندوق ارایه شود تا كارگزار صندوق  سرمایه

ح و به موقع دستورهای خرید و فروش اوراق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید. مدیر باید بر اجرای صحی
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بهادار توسط كارگزار نظارت كند و در صورتی كه در اثر قصور، تقصیر یا تخلف كارگزار از اجرای به موقع و صحیح 

 دستورهای مذكور، خسارتی متوجه صندوق گردد مدیر باید:

 مصالحه نماید، یا  الف( با رعایت صرفه و صالح صندوق و توافق متولی، با كارگزار صندوق

ب ( موضوع را به عنوان شاكی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حكم و دریافت خسارت احتمالی و واریز به حساب 

 صندوق پیگیری كند.

مدیر صندوق باید وجوه الزم برای خرید اوراق بهادار را صرفاً به حساب جاری معامالتی آن كارگزار صندوق كه : 51ماده 

خرید داده است، واریز نماید. بازپرداخت تمام یا قسمتی از این وجوه یا وجوهی كه در اثر فروش اوراق بهادار  به او دستور

 شود، صرفاً به دستور مدیر و به حساب صندوق مجاز است. صندوق به حساب جاری معامالتی كارگزار صندوق واریز می

 

 های صندوق: هزینه

 های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارتند از: داراییهایی كه از محل  هزینه: 52ماده 

 كارمزد مدیر، متولی و ضامن كه میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است - 4

 الزحمه حسابرس كه توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعكس شده است حق - 2

قرارداد با كارگزار صندوق به خرید و فروش اوراق بهادار صندوق كارمزد معامالت اوراق بهادار كه طبق مقررات یا  - 8

 گیرد تعلق می

 مالیات فروش اوراق بهادار صندوق - 1

 های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق هزینه - 5

 ید شده استالزحمه تصفیه صندوق كه میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق ق كارمزد یا حق - 6

 های مالی تسهیالت اخذ شده برای صندوق هزینه - 3



 

659 
 

 های بانكی برای نقل و انتقاالت وجوه صندوق هزینه - 3

 ها نام صندوق توسط بانک های نگهداری اوراق بهادار بی هزینه - 9

 مجمع صندوقصالح به تصویب  هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از اركان صندوق در مراجع ذی - 41

 هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق - 44

 ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق. سایر هزینه - 42

خسارات وارده به های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران  پرداخت هزینه از محل دارایی

 باشد. گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده می صندوق یا سرمایه

های مدیر، حسابرس، متولی و ضامن صندوق به  های اجرای وظایف و مسئولیت تأمین هزینه: 1تبصره

 استثنای موارد مذكور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است.

های  ق یافته ولی پرداخت نشده صندوق باید در هر روز به حساب بدهیهای تحق هزینه :2تبصره

صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه كسر و در محاسبه خالص ارزش روز، قیمت صدور و 

 گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند. های سرمایه قیمت ابطال گواهی

% قابل پرداخت است و 91بار به میزان  ه یکكارمزد مدیر، متولی و ضامن صندوق هر سه ما: 3تبصره

شود. پرداخت كارمزد مدیر براساس این تبصره پس از  مانده در پایان هر سال مالی پرداخت می باقی

های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این كه در صورت نیاز به اظهارنظر  ارایه گزارش

ر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط ها، حسابرس نظ حسابرس راجع به این گزارش

 اهمیت باشد.  حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی كم

 

 رسانی: اطالع
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گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق  مدیر موظف است برای اطالع رسانی و ارایه خدمات اینترنتی به سرمایه: 53ماده 

طراحی كند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذكور به عنوان تارنمای 

 صندوق در امیدنامه ذكر شده است. 

نمای صندوق مدیر موظف است در طول دوره فعالیت صندوق اطالعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تار: 54ماده 

 منتشر نماید:

 سبامتن كامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به روزرسانی آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد  - 4

اطالعات بازدهی صندوق شامل بازدهی ساالنه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفكیک هر  - 4

از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش به طور روزانه، بازدهی صندوق در یک  سال شمسی، بازدهی ساالنه صندوق

سال، سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تأسیس در مقایسه با نمودار بازدهی 

 هفتگی كل بورس اوراق بهادار تهران و به روز رسانی آن در پایان هر هفته

اند تا  مجموع پنج ورقه بهاداری كه در پایان روز بیشترین درصد از دارایی صندوق را به خود اختصاص داده سهم - 2

 آن روز 43ساعت 

 آن روز 43گذاری در پایان هر روز تا ساعت  خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه - 8

همان روز كه براساس  43یان هر روز به طور روزانه تا ساعت گذاری در پا خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه - 1

گذاری در پایان  شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه ( این ماده محاسبه می4تبصره)

 همان روز

دوق تا پایان آن روز و گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صن تعداد واحدهای سرمایه - 5

 هر روز 43گذاران در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت  گذاری نزد سرمایه تعداد واحدهای سرمایه
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های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساالنه، حداكثر ظرف  های مالی صندوق در دوره گزارش عملكرد و صورت - 6

 روز كاری پس از پایان هر دوره 21مدت 

 تهیه و ارایه آنها ضروری باشد. سباهایی كه به تشخیص  كلیه گزارش - 3

این ماده براساس پیوست شماره چهار، تبدیل به  2های كمتر از یكسال موضوع بند  : بازدهی4تبصره

 شوند. سال شده و گزارش می

گذاری مشابه خالص ارزش روز هر واحد  : محاسبه خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه2تبصره

های پایانی اوراق بهادار  گذاری است، با این تفاوت كه در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت رمایهس

 شوند.  صندوق تعدیل نمی

متولی  سبا،ها و اطالعات مذكور در این ماده را برای  : مدیر باید همزمان یک نسخه از گزارش8تبصره

ی صندوق در رابطه با این صندوق به منزله و حسابرس ارسال كند و انتشار هرگونه اطالعات در تارنما

 است. سباارایه اطالعات به 

های مالی شش ماهه و ساالنه  ها و صورت : حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش1تبصره

روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارایه دهد. مدیر موظف است  21این ماده حداكثر ظرف  3بند 

 رس را بالفاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر كند. اظهارنظر حساب

( این ماده، باید در تارنمای صندوق در 6( تا )2: روند تاریخی اطالعات موضوع بندهای )5تبصره

 گذاران باشد. دسترس سرمایه

 

 پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:

 یابد: می فعالیت صندوق به یكی از طرق زیر پایان: 55ماده 
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 الف( در پایان دوره فعالیت صندوق

 سباب ( در صورت لغو مجوز صندوق توسط 

 ج ( در صورت صدور حكم دادگاه مبنی بر خاتمه فعالیت صندوق

گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی  د ( با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از كل واحدهای سرمایه

 مجمع صندوق

 18ماده  1م ضامن مطابق تبصره ه ( به تصمی

در صورتی كه یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مدیر،  سباو ( به تقاضای هر ذینفع و تأیید 

متولی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشكیل نشده یا در صورت تشكیل موفق 

 .به انتخاب جایگزین نشده باشد

نرسد، دوره اولیه تصفیه صندوق از  سبابه تصویب  53كه تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده  در صورتی: 56ماده 

كه فعالیت  یابد. در صورتی روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دوره فعالیت صندوق ادامه می 61

پایان پذیرد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره  55تا )و( ماده صندوق بنا به موارد مذكور در بندهای)ب( 

یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر  روز ادامه می 81فعالیت صندوق شروع شده و 

 پذیرد: صورت می

 شود. گذاری توسط مدیر متوقف می صدور واحدهای سرمایه - 4

ها از جمله مطالبات صندوق را حداكثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل  كند كه دارایی مدیر تالش می - 2

 كند.

 شود. های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق متوقف می خرید دارایی به نام صندوق و فروش دارایی - 8
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های  ه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، كلیه بدهیدر روز كاری بعد از پایان دوره اولیه تصفی - 1

پردازد. در صورتی كه قیمت ابطال  سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات كارمزد مدیر، متولی و ضامن می

توسط ضامن ها كفایت نكند، تفاوت  گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی واحدهای سرمایه

 شود. های صندوق بستانكار می تأمین خواهد شد و ضامن معادل مبالغ پرداختی در حساب

های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق تبدیل به نقد نشده  در صورتی كه كل دارایی - 5

ها تهیه كرده و برای  دوق، گزارشی از داراییروز كاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صن 5باشد، مدیر موظف است ظرف 

 ضامن، متولی و حسابرس ارسال كند. در این گزارش حداقل باید اطالعات زیر درج گردد:

الف( در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، كارگزار مربوطه و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی 

های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بكار رفته است بدون در نظر  وز داراییكه در محاسبه خالص ارزش ر

 ها، كارمزدها و مالیات فروش گرفتن هزینه

ب( در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهكار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به كار رفته هر یک از این مطالبات 

 صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوقهای  در محاسبه خالص ارزش روز دارایی

های صندوق در  ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بكار رفته در محاسبه خالص ارزش روز دارایی ج( در مورد سایر دارایی

 ها، كارمزدها و مالیات فروش.  پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه

های مالی و گزارش عملكرد  اری پس از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، صورتروز ك 21مدیر موظف است ظرف  - 4

 صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید.

 6و  5های مالی و گزارش موضوع بندهای  روز پس از دریافت صورت 21حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  - 2

 ارایه دهد.  سبامتولی، ضامن و به مدیر، 
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، اظهارنظر مقبول 5و گزارش موضوع بند  6های مالی صندوق موضوع بند  در صورتی كه حسابرس نسبت به صورت - 8

اهمیت باشد و مجمع صندوق  ارایه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی كم

روزكاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل قیمت  2نماید، آنگاه مدیر باید ظرف  های مالی را تصویب این صورت

گذاران  تصفیه صندوق را به حساب بانكی سرمایه گذاران در پایان دوره اولیه  گذاری نزد سرمایه ابطال واحدهای سرمایه

التفاوت باید قبالً توسط ضامن به  اشد، مابهواریز نماید. در صورتی كه وجوه نقد صندوق برای انجام این پرداخت كافی نب

حساب مذكور پرداخت شود. مدیر باید اطالعات الزم را برای انجام این پرداخت، ظرف یک روز كاری قبل از مهلت فوق 

 های صندوق بستانكار خواهد شد. به ضامن ارایه دهد. ضامن معادل مبالغ پرداختی طی این بند در حساب

گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.  های سرمایه ، تمامی گواهی3حله مذكور در بند پس از اجرای مر - 1

 ای در تارنمای صندوق منتشر نماید. گذاران از این امر، بالفاصله اطالعیه مدیر موظف است برای اطالع سرمایه

های صندوق از جمله  باقیمانده بدهی، به استثنای بدهی صندوق به ضامن 3پس از اجرای مرحله مذكور در بند  - 5

كه وجوه نقد صندوق برای  شود و در صورتی مطالبات مدیر و متولی بابت كارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می

های صندوق بابت مطالبات ضامن و  این پرداخت كافی نباشد، ضامن متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی

 آید. آن با نظارت متولی به مالكیت ضامن درمیازای خدمات  مابه

جلسه تصفیه صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخه آن  ، صورت41پس از اجرای مرحله مذكور در بند  - 6

 شود.  ارسال می سباتوسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به 

فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان روز مانده به پایان دوره  91حداقل : 57ماده 

تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصالحات مورد نیاز در  گذاری ممتاز دارای حق رأی، می واحدهای سرمایه

. برای تمدید دوره ، دوره فعالیت صندوق تمدید شودسباارایه دهد. در صورت موافقت  سبااساسنامه و امیدنامه صندوق به 

ها را  فعالیت صندوق مدیر، متولی، ضامن و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت
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با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای صندوق سبا  بپذیرند. در صورت موافقت

گذاری خود  نی كه قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایهگذارا منتشر كند. با سرمایه

 اقدام نكرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد.

 

 مرجع رسیدگی به تخلفات و اختالفات:

ن صندوق از مقررات، مفاد مرجع رسیدگی به كلیه تخلفات مدیر، ضامن، متولی، حسابرس و كارگزارا : سبا58ماده 

 اساسنامه و امیدنامه صندوق است.

گذاران صندوق  هرگونه اختالف بین مدیر، ضامن، متولی، حسابرس و كارگزاران صندوق با یكدیگر و با سرمایه: 59ماده 

لیت شود و هرگونه اختالف بین صندوق با سایر اشخاص ذیربط كه ناشی از فعا در مواردی كه مربوط به صندوق می

 شود. قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی می 86ای آنها باشد، مشمول ماده  حرفه

 سایر موارد:

های خود تقصیر، قصوریا تخلف  كه مدیر، حسابرس، متولی یا ضامن در انجام وظایف و مسئولیت در صورتی: 61ماده 

صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه 

 وارده خواهند بود.

درصد خالص  5تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداكثر  مدیر می: 61ماده 

)حداكثر یک سال( بگیرد. در مدت  گذاران، به نام صندوق تسهیالت كوتاه گذاری نزد سرمایه ارزش روز واحدهای سرمایه

گذاران، ارزش مانده تسهیالت دریافتی  گذاری نزد سرمایه كه در اثر كاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه صورتی 

 5گذاران برسد، مدیر موظف است حداكثر ظرف  گذاری نزد سرمایه درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه 3بیش از 

 درصد ارزش یاد شده اقدام نماید. 5ذكور تا سقف روز كاری به تسویه تسهیالت م
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های صندوق، كل  و سایر بدهی 64در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیالت ماده : 62ماده 

گذاران بیشتر  گذاری نزد سرمایه درصد ارزش روز واحدهای سرمایه 45تـواند از  های صندوق در هیچ زمان نمی بدهی

 سود. 

گذاران با منافع مدیر، حسابرس، متولی یا ضامن تعارض پیش آید، تأدیه  چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه: 63ماده 

 گذاران بر تأدیه حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.  حقوق سرمایه

تغییری در محدودیت كه صندوق به حكم مراجع صالح قضایی ورشكسته اعالم شود، این امر  در صورتی: 64ماده 

كند. در این صورت مانده مطالبات مدیر،  گذاری اعم از ممتاز و عادی، ایجاد نمی مسئولیت دارندگان واحدهای سرمایه

ها و تعهدات آنها منحصراً محدود به مواردی خواهد بود كه در مواد دیگر این  ضامن و متولی صفر تلقی شده و مسئولیت

 اساسنامه آمده است. 

 است. سبامرجع تفسیر مواد این اساسنامه، : 65ماده 

 پیوست و یک امیدنامه تنظیم شده است. 1تبصره و  69ماده،  66این اساسنامه در تاریخ ...................... در : 66ماده 

 

99 

 گذاری مشترک صندوقهای سرمایه "امیدنامه"و  "اساسنامه"

 در اندازه بزرگ 

 سازمان بورسمدیره  هیئت 3/3/33مصوب 
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 تعاریف اولیه:

 روند: های زیر به جای معانی مشروح بكار می در این اساسنامه اصطالحات و واژه: 1ماده 

 است. 2مذكور در ماده ........... گذاری مشترک  منظور صندوق سرمایه صندوق: - 1 

 گذاران است. سرمایهگذاری نزد  برابر جمع خالص ارزش روز واحدهای سرمایه سرمایه صندوق: - 2 

 منظور اساسنامه صندوق است.  اساسنامه: - 3 

منظور امیدنامه صندوق است كه محتویات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و  امیدنامه: - 4 

 شود.  ناپذیر این اساسنامه محسوب می جزء جدایی

گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از  شخصی است كه مطابق گواهی سرمایه گذار: سرمایه - 5 

گذاری صندوق مطابق مفاد  كه برای تملک تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری صندوق است یا این واحدهای سرمایه

 اساسنامه اقدام نموده است. 

 باشد. كوچكترین جزء سرمایه صندوق می گذاری: واحد سرمایه - 6 

گذاری است كه در یک زمان معین براساس  واحدهای سرمایه گذاران: گذاری نزد سرمایه واحدهای سرمایه - 7 

 گذاران است. گذاری صادره، در مالكیت سرمایه های سرمایه گواهی

در هر زمان عبارت از واحدهای  گذاری منتشرشده واحدهای سرمایه گذاری منتشرشده: واحدهای سرمایه - 8 

 نویسی تا آن زمان صادر نموده است. گذاری است كه صندوق از زمان شروع پذیره سرمایه

شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای  گذاری باطل واحدهای سرمایه شده: گذاری باطل واحدهای سرمایه - 9 

 است.  آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شدهنویسی تا  گذاری صندوق كه از زمان شروع پذیره سرمایه

شود و  گذار صادر می سندی است كه مطابق اساسنامه از طرف صندوق به نام یک سرمایه گذاری: گواهی سرمایه -41

 گذار است. گذاری در تملک آن سرمایه معرف تعداد واحدهای سرمایه
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گذاری صندوق به قیمت مبنا  برای فروش واحدهای سرمایه 3مهلتی است كه طبق ماده  نویسی اولیه: دوره پذیره -44

 و تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشكیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است. 

 گذاران بابت منظور كلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایههای صندوق:  دارایی -42

گذاری، اوراق بهاداری كه از محل این وجوه به نام  گذاری و صدور واحدهای سرمایه نویسی اولیه واحدهای سرمایه پذیره

ها، مطالبات صندوق از اشخاص و كارمزدهایی كه  شود و كلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آن صندوق خریداری می

 شود.  یمطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت م

مجلس  4831منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  قانون بازار اوراق بهادار)قبا(: -48

 شورای اسالمی است.

 قانون بازار اوراق بهادار است. 5: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده سبا -41

گذاری است كه توسط مراجع  های سرمایه منظور كلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق مقررات: -45

 شود. دار وضع شده و می صالحیت

ها  این اساسنامه است كه ممكن است فهرست آن 8منظور هر یک از شعب مذكور در پیوست شماره  شعبه: -46

 براساس همان پیوست اصالح شود.

اند از همسر آن شخص، اقربای درجه اول از طبقه  اشخاص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت ه:اشخاص وابست -43

 اند از: اول آن شخص و اقربای درجه اول از طبقه اول همسر آن شخص. اشخاص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت

ها( و همسر و اقربای درجه  تكننده شخص حقوقی )مانند اعضای هیأت مدیره شرك الف( مدیرعامل و اعضای اركان اداره

 ها اول از طبقه اول آن

 رأی آن شخص را مالک باشد  درصد اوراق بهادار دارای حق 21ب( هر شخصی كه همراه اشخاص وابسته خود حداقل

 كننده آن را انتخاب كند. گیرنده یا اداره ج( هر شخص حقوقی كه بتواند حداقل یكی از اعضای باالترین ركن تصمیم
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 كلیات:

 قبا( 4ماده ) 21گذاری موضوع بند  های سرمایه ، از مصادیق صندوقسبااین صندوق با دریافت مجوز تأسیس از : 2ماده 

 «گذاری مشترک ......  سرمایه صندوق»شود. نام صندوق،  شده و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می محسوب 

 باشد.  می

ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع  گذاران و اختصاص آن آوری وجوه از سرمایه هدف از تشكیل صندوق، جمع: 3ماده 

های ناشی از مقیاس و تأمین منافع  جویی گیری از صرفه گذاری، بهره ( به منظور كاهش ریسک سرمایه1ماده )

 گذاران است. سرمایه

كلیه اوراق بهاداری است كه خصوصیات آنها در های بانكی و  گذاری در سپرده موضوع فعالیت صندوق، سرمایه: 4ماده 

 امیدنامه ذكر شده است.

شروع شده و [به مدت حداقل  سبادوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز كاری بعد از دریافت مجوز فعالیت از : 5ماده 

مالی صندوق از شروع  تمدید است. [سال قابل 53یابد. این مدت مطابق ماده  یک و حداكثر پنج سال شمسی] ادامه می

 باشد. ] دوره فعالیت صندوق به مدت یكسال كامل شمسی می

محل اقامت صندوق همان محلی است كه مدیر در امیدنامه صندوق به عنوان مركز اصلی فعالیت صندوق اعالن : 6ماده 

 یل رسمی است. كرده است. روزهای كاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هرهفته به استثنای روزهای تعط

 

 گذاری: واحدهای سرمایه

گذاری قید  سرمایه های گذاری برابر یک میلیون ریال است كه باید روی گواهی واحد سرمایه ارزش مبنای هر: 7ماده 

 شود: گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود. واحدهای سرمایه
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گذاری صندوق] واحد  % حداكثر واحدهای سرمایه2ها ..... [حداقل  تعداد آنگذاری ممتاز كه  الف( واحدهای سرمایه

، كالً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق 3نویسی اولیه مطابق ماده  گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره سرمایه

 باشد. انتقال به غیر می ابطال ولی قابل گذاری غیرقابل شود. این نوع واحدهای سرمایه خریداری می

شود. این نوع  نویسی اولیه یا پس از تشكیل صندوق صادر می گذاری عادی كه در طول دوره پذیره ب( واحدهای سرمایه

گذاران  گذاری عادی نزد سرمایه باشد. حداكثر واحدهای سرمایه انتقال می ابطال ولی غیرقابل گذاری قابل واحدهای سرمایه

 در امیدنامه قید شده است.

گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت ثبت شده و به تأیید  نقل و انتقال واحدهای سرمایه تبصره:

دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از  گیرنده و انتقال انتقال

واحدهای گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال  درجه اعتبار ساقط كند و گواهی جدیدی برای انتقال

گذاری ممتاز را بالفاصله به مدیر و متولی اطالع دهد. مدیر باید قبل از تشكیل مجمع صندوق  سرمایه

 ارائه دهد. سبا  گذاری ممتاز را به هویت دارندگان واحدهای سرمایه

 گذاری مؤسسان: سرمایه

گذاری ممتاز صندوق را  دهای سرمایهنویسی اولیه، مؤسس یا مؤسسان باید تمام واح پیش از شروع دوره پذیره: 8ماده 

ها را نقداً به حساب صندوق در شرف تأسیس یا حسابی به نام مدیر كه تنها به این  خریداری كرده و معادل مبلغ مبنای آن

 ارائه دهند. سباامر اختصاص داده شده است، واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به 

مبنی بر رعایت این ماده و تشكیل مجمع  سبانویسی اولیه منوط به تأئید  شروع دوره پذیره تبصره:

 است: سباصندوق و ارایه مدارک زیر به 

 اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق - 4 

 قبولی سمت توسط مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن و حسابرس منتخب مجمع صندوق - 2 
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 ها شده توسط آن نویسی گذاری ممتاز پذیره اد واحدهای سرمایهفهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعد - 8 

 گذاری ممتاز.  تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه - 1 

 

 نویسی اولیه: پذیره

توسط مؤسسان تعیین شده و در اعالمیه  3مبنی بر رعایت ماده  سبانویسی اولیه پس از تأیید  دوره پذیره: 9ماده 

نویسی صددرصد ارزش مبنای واحدهای  نویسان باید در هنگام پذیره گردد. پذیره نویسی، درج و اعالم می پذیره

 اند، نقداً به حساب صندوق بپردازند. نویسی كرده گذاری را كه پذیره سرمایه

نویسی اولیه، تعداد واحدهای  كاری قبل از پایان دوره پذیرهكه تا یک روز  در صورتی تبصره:

شده در امیدنامه برای تأسیس صندوق  شده صندوق كمتر از حداقل تعیین نویسی گذاری پذیره سرمایه

نویسی برای مدت  نویسی را به مدت مذكور در اعالمیه پذیره توانند دوره پذیره باشد، مؤسسان می

 نویسی را مجدداً تعیین نمایند.  خ و ساعت پایان دوره پذیرهبار تمدید كرده و تاری یک

گذار باید به یكی از شعب مراجعه نموده و مراحل  گذاری، سرمایه های سرمایه نویسی واحد برای پذیره: 11ماده 

 به انجام برساند. 4نویسی را مطابق پیوست شماره  پذیره

نویسی، صدور، ابطال و سایر  فهرست، نشانی و شماره تلفن شعب كه در آن عملیات پذیره تبصره:

پذیرد، به همراه اسامی نمایندگان مدیر ثبت در هر شعبه در  وظایف مذكور در این اساسنامه انجام می

 شود. درج شده است و بر اساس همین پیوست اصالح می 8شماره   پیوست

نویسی  نویسی گردید، عملیات پذیره گذاری مطابق امیدنامه پذیره  حداكثر تعداد واحدهای سرمایهكه  پس از آن: 11ماده 

نویسی شود، اولویت با كسانی خواهد بود  كه به هر دلیل بیش از حداكثر مذكور اقدام به پذیره شود. در صورتی متوقف می
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روز پس  5مدیر موظف است وجوه مازاد را ظرف حداكثر اند.  كه زودتر وجوه خود را به حساب بانكی مربوطه واریز نموده

 كنندگان مسترد كند. هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است.  نویسی اولیه به پرداخت از پایان دوره پذیره

د و به نویسی را بررسی كن نویسی اولیه، مدیر ثبت باید نتایج پذیره حداكثر دو روزكاری پس از پایان دوره پذیره: 12ماده 

 پذیرد:  مدیر و متولی اطالع دهد. سپس حسب مورد یكی از مجموعه اقدامات )الف( یا )ب( به شرح زیر صورت می

نویسی شده باشد، آنگاه مدیر باید  شده در امیدنامه، پذیره گذاری تعیین كه حداقل واحدهای سرمایه الف( در صورتی

ارسال كرده و  سباتأییدیه بانک به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق، برای بالفاصله نتیجه بررسی را به همراه 

 دهد. رونوشت آن را به مؤسسان ارایه 

 نویسی نشده باشد، آنگاه: شده در امیدنامه، پذیره گذاری تعیین كه حداقل واحدهای سرمایه ب( در صورتی

 اطالع دهد. و مؤسسان  سبا( مدیر باید بالفاصله نتیجه بررسی را به 4-ب 

 نویسان بازپرداخت كند. روز كاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیره 5( مدیر باید ظرف 2-ب 

 

 گذاری: خالص ارزش، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه

در پایان  های صندوق گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی خالص ارزش روز هر واحد سرمایه: 13ماده 

گذاران در پایان  گذاری نزد سرمایه های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه آن روز، منهای بدهی

 همان روز.

قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در پایان هر روز مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت  :1تبصره    

 شود.  تعیین می سباگذاری مصوب  رمایههای س خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق

های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق،  ارزش روز دارایی :2تبصره    

نشده  یافته دریافت قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق )نظیر سود تحقق
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ی صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای ها های بانكی و سهام( و ارزش سایر دارایی سپرده

ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشاركت، از نرخ سود همان سپرده  محاسبه

یا ورقه مشاركت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود 

 شود. درصد استفاده می 5عالوه  الحساب آخرین اوراق مشاركت دولتی به علی

گذاران در پایان هر روز، تعداد  گذاری نزد سرمایه برای محاسبه تعداد واحدهای سرمایه :3تبصره    

 شود. شده تا پایان آن روز از تعداد واحدهای صادر شده تا پایان آن روز كسر می واحدهای ابطال

های پرداخت سود واحدهای  گذار در نظر باشد، مبالغ و زمان سرمایهكه پرداخت سود به واحدهای  در صورتی: 14ماده 

 شود. بینی می گذاری در امیدنامه پیش سرمایه

 عمل خواهد شد. 21در صورت نبود وجه نقد كافی برای پرداخت موضوع این ماده، مطابق ماده تبصره: 

 گذاری برابر است. ی سرمایهگذاری با خالص ارزش روز واحدها قیمت ابطال واحدهای سرمایه: 15ماده 

شود،  محاسبه می 48گذاری در پایان هر روز كه مطابق ماده  چنانچه در محاسبه خالص ارزش روز واحد سرمایه: 16ماده 

ها در پایان آن روز منظور شود، قیمت صدور هر واحد  به جای قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آن

 آید.  وز به دست میگذاری در پایان آن ر سرمایه

قیمت خرید اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق  تبصره:

 شود. گذاری تعیین می های سرمایه بهادار در صندوق

 گذاری: تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه

روز كاری درخواست صدور واحدهای در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر : 17ماده 

همان روز به مدیر و متولی اطالع دهد. مدیر موظف است مطابق  46گذاری را در شعب دریافت كرده و تا ساعت  سرمایه

گذاران مذكور در  گذاری نزد سرمایه و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداكثر تعداد واحدهای سرمایه 4پیوست شماره 
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گذاری درخواست شده حداكثر ظرف یک روز كاری بعد از ارائه درخواست  به تأیید صدور واحدهای سرمایهامیدنامه، نسبت 

اقدام كند. مدیر ثبت موظف است حداكثر ظرف یک روز كاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای 

 اقدام كند. گذار، مطابق پیوست یک اساسنامه، گذاری و ارایه مدارک مربوطه به سرمایه سرمایه

گذاری در پایان روز كاری بعد  گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه در صدور واحدهای سرمایه :1تبصره 

 از ارائه درخواست به عالوه كارمزد صدور، مالک عمل خواهد بود. 

مدیر ثبت موظف است به درخواست ضامن از پذیرش درخواست صدور واحدهای  :2تبصره 

 خودداری نماید.گذاری جدید  سرمایه

گذاری تحت مالكیت  دهنده تعداد كل واحدهای سرمایه گذاری بانام بوده و نشان های سرمایه گواهی: 18ماده 

گذار بر روی گواهی  گذاری شخصی است كه نام وی تحت عنوان سرمایه سرمایه  باشد. مالک گواهی گذار می سرمایه

گذاری خود از كل  گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه رمایههای س گذاری درج شده است. مالكان گواهی سرمایه

گیری در مورد  اند، ولی حق تصمیم های صندوق سهیم گذاران، در خالص دارایی گذاری نزد سرمایه واحدهای سرمایه

های  منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالكان گواهی های صندوق در چارچوب این اساسنامه  دارایی

 گذاری آنها در صندوق است. گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه سرمایه

گذاری عادی باید در  گذاری برای واحدهای سرمایه های سرمایه غیرقابل انتقال بودن گواهی تبصره:

 گواهی قید شود.

هر روز كاری،  46تا ساعت  2پیوست شماره در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق : 19ماده 

گذاری را در شعب دریافت كرده و تا پایان روز كاری بعد از دریافت درخواست ابطال،  درخواست ابطال واحدهای سرمایه

روز  3گذاری اقدام كرده و به مدیر و متولی اطالع دهد. مدیر موظف است حداكثر ظرف  نسبت به ابطال واحدهای سرمایه
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گذاری در  س از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایهكاری پ

 گذار واریز كند. پایان روز ابطال را پس از كسر كارمزدهای ابطال، به حساب بانكی سرمایه

گذاری، وجوه نقد كافی در اختیار نداشته  كه صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه در صورتی تبصره:

 عمل خواهد شد.  21باشد، مطابق ماده 

گذاران مطابق مواد  كه صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه در صورتی: 21ماده 

های صندوق به نقد اقدام كند تا  یاساسنامه وجوه نقد كافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارای

های بانكی صندوق فراهم شود. در صورتی كه دو روز كاری قبل از  ها در حساب وجوه نقد كافی برای انجام این پرداخت

های بانكی صندوق برای انجام  بینی كند كه وجوه نقد كافی در موعد مقرر در حساب موعد مقرر برای پرداخت، مدیر پیش

فراهم نخواهد شد، موظف است تا پایان همان روز، كسری وجوه نقد را به ضامن اطالع دهد. در این  ها این پرداخت

صورت، ضامن موظف است حداكثر تا پایان روز بعد، میزان كسری وجوه مذكور را به حساب صندوق واریز كرده و 

گذاری به تعداد  دهد تا واحدهای سرمایه گذاری را از محل این وجوه به مدیر ثبت ارایه درخواست صدور واحدهای سرمایه

 ( به نام ضامن صادر گردد.4متناسب با وجوه پرداخت شده، براساس پیوست شماره)

گذاری برای ضامن صرفاً در اجرای این ماده،  در محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه تبصره:

 شود. های خرید اوراق بهادار منظور نمی هزینه

 بینی شده است.  گذاری در امیدنامه پیش و ابطال واحدهای سرمایه كارمزد صدور: 21ماده 

 

 حداقل و حداكثر میزان مشاركت در صندوق:

 گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود:  در تملک واحدهای سرمایه: 22ماده 
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مالک واحدهای  توانند ها، نمی الف( متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها، در زمان تصدی خود به این سمت

 گذاری صندوق باشند. سرمایه

ب( مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک درصد میزان حداقل تعداد واحدهای 

% حداقل تعداد 21گذاری صندوق در تملک مدیر تا  گذاری صندوق را مالک باشد. [سقف واحدهای سرمایه سرمایه

گذاران هركدام بیشتر باشد، است.] واحدهای  گذاری نزد سرمایه تعداد واحدهای سرمایه %41گذاری یا  واحدهای سرمایه

 تواند عادی یا ممتاز باشد. گذاری در مالكیت مدیر می سرمایه

درصد  4/1گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل  ج( [هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه

گذاری صندوق در تملک  گذاری صندوق را مالک باشند. سقف واحدهای سرمایه واحدهای سرمایه میزان حداقل تعداد

گذاری نزد  % تعداد واحدهای سرمایه4گذاری یا  % حداقل تعداد واحدهای سرمایه2گذاری تا  اعضای گروه مدیران سرمایه

گذاری  ت اعضای گروه مدیران سرمایهگذاری در مالكی گذاران هركدام بیشتر باشد، است. واحدهای سرمایه سرمایه

 تواند عادی یا ممتاز باشد.] می

گذار در هر زمان باید  گذاری و مؤسسان، هر سرمایه د( به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه

 گذاری را مالک باشد.  واحد سرمایه 41حداقل 

 گذاری صندوق را مالک شوند.] حداكثر واحدهای سرمایه درصد 41توانند جمعاً حداكثر تا  هـ( [مؤسسان می

% حداكثر 5تواند حداكثر  گذار می گذاری، مؤسسان و ضامن هر سرمایه و( به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه

 گذاری را مالک شود.  واحدهای سرمایه

تـواند واحدهای  می 21كه مدیر و ضامن شخص واحدی باشند، در اجرای ماده  در صورتی :1تبصره 

 گذاری در مالكیت مدیر از سقف تعیین شده در بند)ب( این ماده بیشتر شود. سرمایه
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های مذكور در بندهای )ب( یا )هـ(  تواند از نصاب كه مدیر جزو مؤسسان باشد می در صورتی :2تبصره 

 هر كدام بیشتر باشد استفاده نماید. 

مؤسسان باشد، واحدهای تحت تملک آن در بررسی نصاب بند كه ضامن جزو  در صورتی  :3تبصره 

 )هـ( این ماده مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت.

گذاری صندوق  كه با اصالح اساسنامه یا امیدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمایه در صورتی :4تبصره  

 دهد.  گذاری خود را افزایش افزایش یابد، مدیر موظف است متناسباً واحدهای سرمایه

گذاری كه براساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان  حداقل واحدهای سرمایه: 5تبصره 

گذاری پس از استعفا یا سلب  شود. ابطال یا آزادسازی این واحدهای سرمایه وثیقه نزد متولی تودیع می

تواند با  ر یاد شده میسمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب دوره مأموریت مدیر است. مدی

گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد  ای معادل مبلغ ریالی ابطال واحدهای سرمایه نامه تودیع ضمانت

 گذاری خود اقدام نماید.  نسبت به ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه

گذاران ظرف ده روز  نزد سرمایهگذاری  گذاری، تعداد واحدهای سرمایه های سرمایه چنانچه در اثر ابطال واحد: 23ماده 

اطالع  سباشده در امیدنامه برسد، مدیر باید بالفاصله موضوع را به  كاری متوالی در پایان هر روز به كمتر از حداقل تعیین

گیری در خصوص انحالل یا ادامه فعالیت  روز نسبت به دعوت و تشكیل مجمع صندوق جهت تصمیم 41دهد و ظرف 

 صندوق اقدام كند. 

 ها: ها و پرداخت های بانكی صندوق و نظارت بر دریافت حساب

های بانكی به نام صندوق یا مدیر و تحت  به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد الزم حساب یا حساب: 24ماده 

صدور نویسی اولیه و  های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره ها و پرداخت شود. كلیه دریافت نظارت متولی افتتاح می

گذاری و خرید اوراق  های سرمایه نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد گذاری پس از پذیره های سرمایه واحد
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های بانكی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به  بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده

 پذیرد.  ها انجام می وط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حسابهای مرب گذاران، و پرداخت هزینه سرمایه

( به دستور مدیر و تأئید 21های بانكی صندوق موضوع ماده ) های صندوق از حساب یا حساب كلیه پرداخت: 25ماده 

فاد اساسنامه، دستور پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با م متولی صورت می

 ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود: پرداخت را تأیید نماید. بررسی متولی در مورد پرداخت

 ، متولی باید كنترل نماید كه:41های موضوع ماده  الف( در مورد پرداخت

د، منطبق با فهرست ( فهرست اشخاصی كه از طرف مدیر برای اخذ سود تعیین شده، براساس اطالعات و مدارک موجو4)

 گذاری صندوق است.  دارندگان واحدهای سرمایه

 است.   گذاری به طور صحیح محاسبه شده گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه پرداخت به هر سرمایه ( مبالغ قابل2)

 شود. گذاران واریز می ها صرفاً به حساب بانكی سرمایه ( كلیه پرداخت8)

 گذاری، متولی باید كنترل نماید كه: گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه سرمایهب( در مورد پرداخت به 

 گذاری را ارایه داده باشد گذار قبالً درخواست ابطال واحدهای سرمایه ( سرمایه4)

 باشد  گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده ( واحدهای سرمایه2)

 وی، براساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشدشده برای پرداخت به  ( مبلغ تعیین8)

 گذار واریز شود. ( پرداخت صرفاً به حساب بانكی سرمایه1)

 ج ( در خصوص پرداخت به كارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید كنترل نماید كه:

 ز حد الزم نباشد( مانده وجوه نقد صندوق نزد كارگزار به تشخیص متولی بیش ا4)

 پذیرد ( پرداخت صرفاً به حساب جاری معامالتی كارگزار صورت 2)

 باشد.  باشد و به عنوان كارگزار صندوق قبول سمت كرده سبا( كارگزار دارای مجوز كارگزاری از 8)
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 های صندوق، متولی باید كنترل نماید كه: د( در خصوص پرداخت كارمزدها و هزینه

 با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است( پرداخت مطابق 4)

 پذیرد. های بانكی اشخاص مربوطه صورت می ها به حساب ( این پرداخت2)

 است، متولی باید كنترل كند كه:  هـ( در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری كه در بورس پذیرفته نشده

 است  ها توسط مدیر معین شده ده آن( مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشن4)

 های مندرج در امیدنامه است ( اوراق بهادار دارای ویژگی2)

 ( فروشنده معتبر است8)

 شود. ( مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانكی فروشنده پرداخت 1)

به منظور اجرای بند)ج( این ماده، متولی باید معامالت روزانه هر یک از كارگزاران صندوق را  :1تبصره 

از طریق سامانه مكانیزه بورس دریافت كرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از كارگزاران 

 صندوق را جداگانه نگه دارد. 

ر مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه د :2تبصره 

 الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست. 

 های صندوق: تركیب دارایی

های مذكور در امیدنامه را  های مختلف فعالیت، نصاب های صندوق در دوره مدیر باید در انتخاب تركیب دارایی: 26ماده 

 رعایت كند.

مذكور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطالع به    كه به هر دلیل، نصاب در صورتی تبصره:

ها را انجام دهد. در صورتی كه این نقض در  متولی و حسابرس، اقدامات الزم برای رعایت این نصاب
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ساسنامه تلقی گذاری صورت گرفته باشد، به منزله تخلف از مفاد ا اثر فعل یا ترک فعل مدیر سرمایه

 شود. می

 شده: چگونگی استفاده از درآمدهای كسب

 :27ماده 

های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق بكار  ها، جزو دارایی گذاری كل درآمد حاصل از سرمایه

 شود.  گرفته می

 مجمع صندوق:

گذاری ممتاز دارای حق رأی  واحدهای سرمایهمجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوه یک : 28ماده 

 یابد، و دارای اختیارات زیر است:  صندوق تشكیل شده و رسمیت می

 سباتعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن صندوق با تأیید  - 4 

 سباتغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن صندوق به شرط تعیین جانشین آنها با تأیید  - 2 

 الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق - 8 

 سباتصویب تغییرات الزم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید  - 1 

 گیری راجع به انحالل صندوق تصمیم - 5 

 های مالی ساالنه صندوق تصویب صورت - 6 

 گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملكرد صندوق در هر سال مالیاستماع  - 3 

 های مالی و گزارش وضعیت و عملكرد صندوق استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت - 3 

 تعیین روزنامه كثیراالنتشار صندوق - 9 

 های تشكیل مجمع صندوق. های تأسیس صندوق و هزینه تصویب هزینه-41 - 41 
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 مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر در هر زمان قابل تشكیل است:: 29ماده 

 مدیر صندوق - 4 

 متولی صندوق - 2 

 گذاری ممتاز صندوق دارندگان بیش از  از واحدهای سرمایه - 8 

 .سبا - 4 

، 22لغایت  6محل و زمان تشكیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت  تبصره:

 شود.  می كننده تعیین توسط دعوت

ها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند.  گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آن دارندگان واحدهای سرمایه :31ماده 

كننده است. دعوت كننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد  مسئولیت احراز مالكیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت

گذاری ممتاز در مالكیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأئید  واحدهای سرمایه

 گیرد. كننده در اختیار رئیس مجمع قرار می دعوت

گذاری ممتاز حاضر، توسط مجمع صندوق  رئیس مجمع صندوق با اكثریت آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایه: 31ماده 

ناظران مجمع  سبارئیس مجمع وظیفه اداره جلسه مجمع صندوق را به عهده دارد. نمایندگان متولی و شود.  انتخاب می

 كند.  ها، مجمع جایگزین ناظر را انتخاب می صندوق خواهند بود و در غیاب هر یک از آن

ر رعایت اساسنامه رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران ب: 32ماده 

 كنند.  ها نظارت می گیری و مقررات و صحت رأی

گذاری  كننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشكیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه دعوت: 33ماده 

ارندگان كه كلیه د ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه كثیراالنتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتی

گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای  واحدهای سرمایه
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 سباكننده مجمع باید ده روز قبل از تاریخ تشكیل مجمع، متولی و  گذاری ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت سرمایه

مانع از تشكیل  سباید. عدم حضور نمایندگان متولی و را نیز از محل و زمان تشكیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نما

 جلسه مجمع نخواهد بود.

را از محل و زمان تشكیل سبا كه دعوت كننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و  در صورتی تبصره:

 و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشكیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است.

گذاری ممتاز یک حق رأی  گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه: 34ماده 

گذاری ممتاز صندوق را  درصد از كل واحدهای سرمایه 5گذاری ممتاز حداقل  دارند؛ [مشروط بر اینكه دارنده واحد سرمایه

 دارا باشد.]

ق با موافقت نصف به عالوه یک از كل حق رأی حاضران اتخاذ تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندو :35ماده 

شود، مگر اینكه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذكر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع  می

سخه ارائه ، متولی و مدیر هركدام یک نسباای در سه نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به  صورتجلسه

 كند. 

مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر تسلیم  فهرست اسامی حاضران در جلسه  :1تبصره 

 شود تا مدیر بالفاصه آن را در تارنمای صندوق منتشر كند. 

مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداكثر  :2تبصره 

به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خالصه تصمیمات را در روزنامه كثیراالنتشار  سباهفته نزد  ظرف یک

در روزنامه رسمی  سباكند، و به تشخیص  و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می

 دهد. كشور آگهی می
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ل سمت مجدد در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد كرد كه قبالً قبو سبا :3تبصره 

گذاری، متولی، ضامن و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را  مدیر، مدیر ثبت، مدیر سرمایه

 دریافت كرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

بالفاصله قابل  اسب تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن و حسابرس پس از ثبت نزد :36ماده 

و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خالصه آن در روزنامه  سبااجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد 

 كثیراالنتشار صندوق، قابل اجرا است.

 های صندوق قابل پرداخت است و های تشكیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی هزینه :37ماده 

های صندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر كدام كمتر باشد،  توسط مدیر در حساب

های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذكور در اعالمیه  شود. هزینه به طور روزانه مستهلک می

های صندوق  ل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق قاب نویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی پذیره

 شود.  ثبت شده و ظرف مدت پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر كدام كمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می

 

 مدیر صندوق:

شده و در  و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب  سبامدیر صندوق، به تأئید : 38ماده 

 شود. این اساسنامه مدیر نامیده می

مدیر باید كتباً قبول سمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه  :1تبصره 

، متولی، ضامن و حسابرس هركدام یک نسخه ارسال كند. مدیر بالفاصله پس از سبابپذیرد و برای 

های صندوق را كه در اختیار دارد، به مدیر  و دارایی خاتمه مأموریت موظف است كلیه اطالعات، مدارک

 جایگزین تحویل دهد. 
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گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و  مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه :2تبصره 

 مقررات، همواره صرفه و صالح آنها را رعایت كند.

پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامه صندوق قید  :3تبصره 

 ثبت شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود. سباشده و ظرف یک هفته نزد 

در صورت ورشكستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای مدیر، متولی موظف است در  :4تبصره 

مع صندوق را برای انتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشكیل دهد. قبول استعفای مدیر اسرع وقت، مج

منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب مدیر جدید صندوق وظایف 

 های مدیر قبلی به قوت خود باقی است. و مسئولیت

 گروه»گذاری در اوراق بهادار را به عنوان  مرتبط با سرمایه مدیر حداقل سه نفر شخص حقیقی خبره در زمینه: 39ماده 

 نماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند:  صندوق معرفی می« گذاری مدیران سرمایه

 گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالكیت گذاری صندوق و تصمیم مشی سرمایه گذاری و تعیین خط سیاست - 4 

 های صندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق دارایی

تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق  - 2 

های هر  دارایی، به منظور محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص سباگذاری، مصوب  های سرمایه بهادار در صندوق

 گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه واحد سرمایه

 سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق. - 8 

 پذیرد. گذاری با اكثریت آراء صورت می گیری گروه مدیران سرمایه تصمیم: 1تبصره 

ید، فروش یا حفظ گیری در مورد خر تواند اختیارتصمیم گذاری می گروه مدیران سرمایه: 2تبصره 

های صندوق را به هر یک از اعضای خود واگذار نماید؛ مشروط به اینكه روش  مالكیت دارایی
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گیری در این زمینه و حدود اختیارات عضو مذكور را صراحتاً تعیین كرده باشد. در هر حال  تصمیم

گذاری خواهد بود.  همسئولیت حقوقی كلیه اعمال و تصمیمات عضو مذكور به عهده گروه مدیران سرمای

پذیر  گذاری به غیر از آنچه در این تبصره قید شده، امكان تفویض اختیارات گروه مدیران سرمایه

 باشد.  نمی

گذاری را از  تواند در هر زمان هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه مدیر صندوق می :3تبصره 

 یط دیگری را جایگزین وی نماید.زمان فرد واجد شرا سمت خود عزل كند، مشروط به اینكه هم

نامه اصول مقدماتی  گذاری باید حداقل گواهی هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه: 4تبصره 

كارگزاری )نمایندگی دو كارگزاری( و به تشخیص مدیر حداقل یک سال سابقه كاری در امور مرتبط با 

 برسد. سباگذاری در اوراق بهادار داشته باشد و صالحیت وی به تأیید  سرمایه

گذاری،  مدیر موظف است بالفاصله پس از انتصاب هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه :5تبصره 

، متولی و ضامن ارسال سبانام و مشخصات آنان به عالوه مدركی دال بر قبولی سمت توسط آنان را به 

 كند. 

تواند قبل از اجرا یا ملغی كردن  گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی روه مدیران سرمایهگ :6تبصره 

دستور خرید یک ورقه بهادار معین برای صندوق، دستور فروش همان ورقه بهادار را با قیمت یكسان 

 برای صندوق صادر كند و بالعكس.

ز اعضای این گروه موضوع تبصره گذاری یا هریک ا افشای تصمیمات گروه مدیران سرمایه :7تبصره 

این ماده در مورد خرید، فروش یا حفظ مالكیت اوراق بهادار به نام صندوق پیش از انتشار اولین  2

باشد مگر آنكه افشای این اطالعات به موجب سایر مقررات مجاز  گزارش مالی صندوق، مجاز نمی

 شناخته شده باشد. 



 

686 
 

وق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صالحیت هر یک از در صورت حجر، محرومیت از حق :8تبصره 

گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی  اعضای گروه مدیران سرمایه

 نماید.

 های مدیر به قرار زیر است: عالوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه ذكر شده، وظایف و مسئولیت: 41ماده 

 ] مترمربع فضای مناسب اداری با امكانات و تجهیزات الزم به منظور انجام امور صندوق11اختصاص [حداقل  - 4 

گذاری مطابق مفاد  های سرمایه نویسی، صدور و ابطال واحد مشاركت در مراحل اجرایی صندوق از جمله پذیره - 2 

 اساسنامه

گذاری صادره و  الغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایهگذار شامل مب ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه - 8 

 گذاری در تملک وی شده و تعداد واحدهای سرمایه ابطال

،متولی، سباتعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها و اطالع موضوع به  - 1 

 مدیر ثبت، ضامن و حسابرس

تعیین كارگزار یا كارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خرید و فروش اوراق بهادار صندوق توسط  - 5 

 آنها

اطالع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین كارگزاران آن حداكثر ظرف دو روز كاری پس از  - 6 

 انجام

گذاران حداكثر ظرف یک روز كاری پس از هر  ه پرداختی به هر یک از سرمایهاطالع به مدیر ثبت در مورد وجو - 3 

 پرداخت

آوری و نگهداری كلیه مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول و  جمع - 3 

 های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه های حسابداری و تهیه گزارش رویه
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گذاری و تعیین نحوه جبران خدمات آنان كه باید متناسب با كارمزد مدیریت یا با  یران سرمایهمعرفی گروه مد - 9 

 عملكرد صندوق باشد

 گذاران پاسخگویی به سؤاالت متعارف سرمایه - 41 

 افزارهای الزم و بكارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق افزارها و سخت تهیه نرم - 44 

 ام تبلیغات الزم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزومانج - 42 

گذاران، كلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و  نمایندگی صندوق در برابر سرمایه - 48 

 حقوقی

و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه ها از طرف صندوق  اقامه هرگونه دعوای حقوقی و كیفری و دفاع از آن - 41 

ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن كلیه اختیارات مندرج  علیه صندوق در هر یک از دادگاه

نامه دیوان عدالت  آن(، قانون آیین دادرسی كیفری و قانون و آیین 86و  85دادرسی مدنی)باالخص مواد   در قانون آیین

 اری.اد

گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و  كلیه اعمال و اقدامات مدیر و گروه مدیران سرمایه :1تبصره 

توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنها را  معتبر است و نمی

 غیر معتبر دانست. 

مدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه  :2تبصره 

 ارسال كند. سباامضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد 

مدیر صندوق باید مدارک مثبته وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل پنج  :3تبصره 

صورت كاغذی یا داده پیام الكترونیكی موضوع قانون تجارت  الی بهسال پس از پایان آن سال م

الكترونیک نگهداری نماید و پس از پایان این مدت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارایه این مدارک 



 

688 
 

نخواهد داشت. این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیرجدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به 

 خواهد بود.عهده آخرین مدیر آن 

این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در  41مدیر باید برای اجرای بند  :4تبصره 

 گذاران، وجود داشته باشد. تارنمای صندوق باید امكان طرح سؤاالت و دریافت پاسخ آنها برای سرمایه

 پذیر است.  ی امكانمصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متول :5تبصره 

 

 گذاری: مدیر امور ثبت واحدهای سرمایه

و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط  سباگذاری صندوق، به تأئید  مدیر امور ثبت واحدهای سرمایه: 41ماده 

 شود. شده و در این اساسنامه مدیر ثبت نامیده می مجمع صندوق انتخاب 

مدیر ثبت باید كتباً قبول سمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه  :1تبصره 

 ، مدیر، متولی، ضامن و حسابرس هركدام یک نسخه ارسال كند. سبابپذیرد و برای 

پس از انتخاب مدیر ثبت و قبولی سمت توسط وی، هویت مدیر ثبت باید در امیدنامه  :2تبصره 

ثبت شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق  سباف یک هفته نزد صندوق قید شده و ظر

 منتشر شود.

در صورت ورشكستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای مدیر ثبت، مدیر موظف است در  :3تبصره 

اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر ثبت جدید دعوت نموده و تشكیل دهد. قبول استعفای 

نوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب مدیر ثبت جدید مدیر ثبت م

 های مدیر ثبت قبلی به قوت خود باقی است. صندوق وظایف و مسئولیت

 های مدیر ثبت به قرار زیر است: عالوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه ذكر شده، وظایف و مسئولیت: 42ماده 
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 گذاری شعبه به منظور انجام امور صدور و ابطال واحدهای سرمایه 5اختصاص حداقل  - 4 

االختیار و دارنده امضای مجاز از طرف مدیر  تعیین و معرفی یک نفر از كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تام - 2 

 ثبت در امور مربوط به صندوق

گذار و ارایه  گذار یا نماینده وی و مشخصات حساب بانكی هر سرمایه ایهدریافت و ثبت مشخصات هویتی هر سرم - 8 

 این اطالعات به مدیر و متولی

 ها گذاری مطابق مفاد اساسنامه و پیوست های سرمایه نویسی و صدور و ابطال گواهی مشاركت در پذیره - 1 

گذاری صادره به نام  دریافتی، تعداد واحدهای سرمایهگذار شامل مبالغ پرداختی و  ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه - 5 

گذاری در تملک وی طبق  شده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابطال وی، تعداد واحدهای سرمایه

 های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه های حسابداری و تهیه گزارش اصول و رویه

 

 متولی صندوق:

اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این اساسنامه متولی متولی صندوق بر : 43ماده 

 شود.  نامیده می

متولی باید كتباً قبول سمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه صندوق  :1تبصره 

كه جانشین متولی  ، مدیر و حسابرس هركدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتیسبابپذیرد و برای 

های صندوق را كه در اختیار  براساس اساسنامه تعیین شود، موظف است كلیه اطالعات، مدارک و دارایی

 دارد، بالفاصله به متولی جایگزین تحویل دهد. 
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پس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه  :2تبصره 

ارسال شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای  سباهفته برای ثبت به  صندوق قید و ظرف یک

 صندوق منتشر شود. 

در صورت ورشكستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف است  :3تبصره 

بالفاصله، مجمع صندوق را برای انتخاب متولی جایگزین دعوت كرده و تشكیل دهد. قبول استعفای 

مت خود منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب متولی متولی از س

 های متولی قبلی به قوت خود باقی است.  جایگزین، وظایف و مسئولیت

 های متولی به قرار زیر است: عالوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه ذكر شده، وظایف و مسئولیت: 44ماده 

االختیار و دارنده امضای مجاز از طرف  تعیین و معرفی یک نفر از كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تام - 4 

 متولی در امور مربوط به صندوق

 های بانكی صندوق بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب - 2 

 مطابق اساسنامه های صندوق ها و پرداخت بررسی و تأئید دریافت - 8 

گذار به منظور انجام كلیه عملیات دریافت  دریافت و نگهداری اطالعات هویتی و اطالعات حساب بانكی هر سرمایه - 1 

 گذار و صندوق و پرداخت وجوه میان سرمایه

به نام وی،  گذاری صادره گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه نگهداری حساب هر سرمایه - 5 

 گذاری در تملک وی شده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابطال تعداد واحدهای سرمایه

دریافت اطالعات مربوط به معامالت روزانه صندوق در پایان هر روز كاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد  - 6 

 كارگزار یا كارگزاران صندوق
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وراق بهادار صندوق كه در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آنها و واریز وجوه به دریافت و نگهداری ا - 3 

 حساب بانكی صندوق

 الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق - 3 

مقررات، مفاد اساسنامه و  نظارت مستمر بر عملكرد مدیر، مدیر ثبت و ضامن به منظور حصول اطمینان از رعایت - 9 

 امیدنامه صندوق

 ها و نظرات حسابرس بررسی و حصول اطمینان از ارایه به موقع گزارش - 41 

 نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط مدیر - 44 

و سایر  سبامه و امیدنامه نزد طرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت، ضامن و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنا - 42 

 مراجع ذیصالح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی

كه طبق قوانین  طرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت، ضامن و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی - 48 

 موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی

گذاران و وكیل در توكیل  این ماده، متولی طبق این اساسنامه وكیل سرمایه 48و  42در اجرای بندهای  :1تبصره  - 14 

گذاران با دارا بودن كلیه اختیارات الزم )از جمله اختیارات مندرج در  تواند از جانب سرمایه شود و می آنها محسوب می

ها، دادسراها، مراجع  رگونه دعوای كیفری در هر یک از دادگاهقوانین آیین دادرسی مدنی و كیفری( برای اقامه ه

 اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید. 

كه متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها  در صورتی :2تبصره 

شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. خودداری كند، و از این بابت خسارتی به صندوق وارد 

 كند.  گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می حدود مسئولیت متولی در این
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این  6نظارت متولی برمانده وجوه صندوق نزد كارگزار یا كارگزاران صندوق )موضوع بند  :3تبصره 

نزد كارگزار یا كارگزاران صندوق در هر گیرد كه مانده وجوه صندوق  ماده( به این منظور صورت می

زمان به تشخیص متولی بیش از حد الزم برای انجام معامالت اوراق بهادار به نام صندوق نبوده و مبالغ 

 های بانكی صندوق پرداخت شود. صندوق نزد كارگزار یا كارگزاران صندوق صرفاً به حساب

تواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با  متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می :4تبصره 

صندوق از مدیر و مدیر ثبت مطالبه كند یا از دفتر كار مدیر و مدیر ثبت یا شعب آن بازرسی نماید. مدیر، 

 اند در این رابطه همكاری كامل با متولی داشته باشند. گذاری ملزم مدیر ثبت و گروه مدیران سرمایه

 

 ضامن:

شود. ضامن باید كتباً قبول  صندوق بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب میضامن : 45ماده 

، مدیر، متولی و حسابرس هركدام یک سباسمت كند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه بپذیرد و برای 

 نسخه ارسال دارد. 

ان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه پس از انتخاب ضامن و قبولی سمت توسط ایش :1تبصره 

ارسال شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای  سباصندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به 

 صندوق منتشر شود.

در صورت ورشكستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای ضامن، مدیر موظف است : 2تبصره 

برای تعیین ضامن جانشین، اقدام نماید. قبول شدن بالفاصله نسبت به دعوت و تشكیل مجمع صندوق 

 استعفای ضامن منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.
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روز پس از استعفای ضامن، توسط مدیر دعوت و  41كه مجمع صندوق ظرف  در صورتی :3تبصره 

نسبت به دعوت مجمع  تواند رأساً و با رعایت تشریفات مذكور در اساسنامه، تشكیل نشود، ضامن می

 صندوق اقدام و موضوع استعفای خود را در دستور كار این مجمع قرار دهد. 

یا  2كه مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای ضامن براساس تبصره  در صورتی :4تبصره 

تعیین  این ماده دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشكیل نشود یا نتواند ضامن جایگزین را 8

تواند صندوق را منحل كند.  االجل فوق می روز پس از اتمام ضرب 21نماید، آنگاه ضامن ظرف مهلت 

پذیرد و ضامن باید تا تصفیه كامل صندوق  صورت تصفیه صندوق براساس اساسنامه صورت می در این

 به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید. 

 های ضامن به قرار زیر است:  كه در دیگر مواد اساسنامه آمده است، مسئولیت های ضامن عالوه بر مسئولیت: 46ماده 

 ( این اساسنامه21پرداخت مبالغ تعیین شده طبق ماده ) - 4 

تصفیه به مبلغی كه در محاسبه  های نقدنشده صندوق پس از دوره اولیه پرداخت نقدی در قبال دریافت تمامی دارایی - 2 

 گذاری در پایان این دوره بكار رفته است.  سرمایهقیمت ابطال واحدهای 

گذاران در شرایط خاص، برای جبران بازدهی آنها تا میزان ساالنه ...... درصد. برای اینكه  [پرداخت نقدی به سرمایه - 8 

 گذار مشمول دریافت مبلغ جبرانی به شرح این بند شود، الزم است كلیه شرایط زیر محقق شده باشد: سرمایه

گذاری  نویسی تا تاریخ تعیین شده در امیدنامه، درخواست صدور واحدهای سرمایه گذار از تاریخ شروع پذیره سرمایه 8-4

 گذاری عادی برای وی صادر شده باشد.  عادی را ارائه داده باشد و براساس این درخواست، واحدهای سرمایه

گذار اقدام به ابطال   امل شمسی گذشته باشد و سرمایهسال ك گذاری عادی، یک از تاریخ صدور واحدهای سرمایه 8-2

 گذاری خود نكرده باشد. واحدهای سرمایه
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گذاری، درخواست ابطال  سال كامل شمسی از تاریخ صدور واحدهای سرمایه گذار ظرف ده روز از گذشت یک سرمایه 8-8

 گذاری را طبق پیوست این اساسنامه ارائه داده باشد.  واحدهای سرمایه

اند، براساس فرمول زیر كمتر از  گذاری عادی كه باطل شده گذار بابت آن بخش از واحدهای سرمایه بازدهی سرمایه 8-1

 ........ درصد شده باشد:

 گذار بازدهی سرمایه 

 عبارتند از: Iو  Cكه در آن، 

Cهای مربوطه گذاری پس از كسر هزینه گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه : مبلغ پرداختی به سرمایه 

Iهای صدور. گذاری باطل شده با در نظر گرفتن هزینه گذار برای صدور واحدهای سرمایه : مبلغ پرداختی سرمایه 

گذار، ضامن باید مبلغی را كه از   در این صورت ظرف یک روز كاری پس از پرداخت مبالغ حاصل از ابطال به سرمایه

گذاران  یز نماید تا توسط مدیر ظرف روز كاری بعد، به حساب سرمایهآید، به حساب صندوق وار فرمول زیر به دست می

 مربوط، واریز شود. 

 گذار توسط ضامن  مبلغ جبرانی قابل پرداخت به هر سرمایه 

 منظور از ...%، سود تضمین شده از سوی صندوق است.

 8گذاری ممتاز، مشمول پرداخت جبرانی به شرح بند   گذاری در واحدهای سرمایه سرمایه :1[تبصره 

 این ماده نخواهد بود.[ 

 8گذار در روز كاری قبل از مهلت مذكور در بند  فهرست و مبالغ قابل پرداخت به هر سرمایه :2[تبصره 

 این ماده، باید توسط مدیر تهیه شده و برای ضامن و متولی ارسال شود.[
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گذاری عادی خود را قبل از موعد  گذار بخشی از واحدهای سرمایه كه سرمایه در صورتی :3[تبصره 

، در صورت 8این ماده ابطال نموده باشد، مبلغ جبرانی قابل پرداخت موضوع بند  2-8مذكور در بند 

 شود.[ احراز سایر شرایط این بند، فقط در مورد بخش ابطال نشده محاسبه و توسط ضامن پرداخت می

 حسابرس:

سازمان پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق  برس صندوق توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمدحسا: 47ماده 

رسد. مدت مأموریت حسابرس  الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می رسد. حق می

 كند. را مجمع صندوق تعیین می

ه و طی آن متعهد شود تا كلیه وظایف حسابرس حسابرس صندوق باید كتباً قبول سمت كرد :1تبصره 

صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها، و ضوابط حسابرسی كه به 

، سباصالح رسیده است، به انجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای  تصویب مراجع ذی

 مدیر، و متولی هركدام یک نسخه ارسال كند.

حسابرس به تقاضای متولی و با ذكر دالیل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است،  :2تبصره 

مشروط به اینكه همزمان جایگزین او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت 

ه مؤسسه حسابرسی جانشین باید بالفاصله از حسابرس قبلی دالیل تغییر را استعالم نموده و نتیجه را ب

 اطالع دهد.  سبا

پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در  :3تبصره 

ثبت شده و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق  سباامیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته نزد 

 منتشر شود.
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رس، مدیر باید بالفاصله، در صورت ورشكستگی، انحالل، سلب صالحیت یا استعفای حساب: 4تبصره 

نسبت به دعوت و تشكیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفای 

حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و 

 های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است. مسئولیت

س براساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات الزحمه حسابر حق: 5تبصره 

شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره كافی  های صندوق پرداخت می مجمع صندوق از محل دارایی

 های صندوق منظور نماید.  های حسابرس را در حساب برای پوشش هزینه

 های حسابرس به قرار زیر است: وظایف و مسئولیت: 48ماده 

های كنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذكور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص  بررسی اصول و رویه - 4 

 های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی حل ها و ارایه راه كفایت یا ضعف این اصول و رویه

ی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، های كنترل داخلی طراح بررسی به منظور اطمینان از اینكه اصول و رویه - 2 

 خصوص شود و تهیه گزارش الزم در این در عمل رعایت می

 بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر: - 8 

های مالی[ شش ماهه و ساالنه] صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظرگرفتن استانداردهای  صورت 8-4

 های ابالغی از سوی سبا حسابداری كشور و دستورالعململی 

 ماهه و ساالنه] های شش های مدیر صندوق در مورد عملكرد صندوق [در دوره صحت گزارش 8-2

گذاری [برای  صحت محاسبات خالص ارزش روز؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه 8-8

 ای مطابق استانداردهای حسابرسی.  سی نمونهماهه و ساالنه] با برر های شش دوره
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ای باشد كه تا از ثبت  خصوص باید به گونه این ماده به 4های داخلی موضوع بند  كنترل تبصره:

چنین ثبت كلیه وقایع  های صندوق و گزارش آنها و هم گذاری صادره در حساب های سرمایه گواهی

 ی حاصل شود. مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقول

مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود كه در این اساسنامه ذكر شده است، مسئولیت شخصی است كه به : 49ماده 

، مسئولیت بررسی و 4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه سال  19ماده  8موجب بند 

 عهده دارد.اظهارنظر در خصوص مستندات و اطالعات را بر 

 

 كارگزاران صندوق:

اند، یک یا چند كارگزار را به عنوان كارگزار  دریافت كرده سبامدیر از بین كارگزارانی كه مجوز كارگزاری از : 51ماده 

ها و وظایف خود را طبق این  كند. كارگزار صندوق باید كتباً قبول سمت كرده و طی آن مسئولیت صندوق انتخاب می

 ، متولی، مدیر و حسابرس ارایه دهد.سبااساسنامه بپذیرد و به 

كه صندوق در هر  تواند هر یک از كارگزاران صندوق را عزل نماید مشروط به آن مدیر می: 1تبصره 

 زمان حداقل یک كارگزار داشته باشد. 

قرارداد بین آن و صندوق و با رعایت سقف  الزحمه و كارمزد كارگزار صندوق بر اساس حق :2تبصره 

 شود. های صندوق پرداخت می از محل دارایی سباهای مصوب  نرخ

توانند شخصیت  با رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه، مدیر و كارگزار صندوق می :3تبصره 

 حقوقی واحدی داشته باشند یا از اشخاص وابسته به یكدیگر محسوب شوند. 

های كارگزار  های كارگزار صندوق كه در دیگر مفاد اساسنامه آمده است، وظایف و مسئولیت عالوه بر مسئولیت: 51ماده 

 صندوق به قرار زیر است:
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گذاری یا عضو منتخب این گروه در زمینه خرید و فروش اوراق بهادار به نام  اجرای دستورات گروه مدیران سرمایه - 4 

 صندوق در چارچوب مقررات

های نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و تسلیم آنها به كارگزار دیگر صندوق به  نگهداری گواهی - 2 

 دستور مدیر

 تسلیم اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس كه به نام صندوق خریداری كرده است به متولی - 8 

 شده توسط متولی نام صندوق به بانک تعیین تسلیم اوراق بهادار بی - 1 

 واریز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانكی صندوق به دستور مدیر - 5 

 ارایه اطالعات مربوط به معامالت اوراق بهادار صندوق به مدیر، متولی و حسابرس به درخواست آنها - 6 

 زاریرعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به حرفه كارگ - 3 

افتتاح یک حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت كلیه عملیات مالی صندوق كه از طریق كارگزاری  - 3 

 گیرد در این حساب صورت می

 استفاده از ایستگاه معامالتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معامالت صندوق. - 9 

 

 به نام صندوق:تشریفات معامالت اوراق بهادار 

گذاری یا عضو یا  تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به امضای گروه مدیران سرمایه: 52ماده 

اعضای مجاز از طرف ایشان، مطابق مقررات به كارگزار صندوق ارائه شود تا كارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت 

راجرای صحیح و به موقع دستورهای خرید و فروش اوراق بهادار توسط كارگزار نظارت مقررات، عمل نماید. مدیر باید ب

كند و در صورتی كه در اثر قصور، تقصیر یا تخلف كارگزار از اجرای به موقع و صحیح دستورهای مذكور، خسارتی متوجه 

 صندوق گردد مدیر باید:
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 گزار صندوق مصالحه نماید، یا الف( با رعایت صرفه و صالح صندوق و توافق متولی، با كار

ب ( موضوع را به عنوان شاكی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حكم و دریافت خسارت و واریز به حساب صندوق 

 پیگیری كند.

مدیر صندوق باید وجوه الزم برای خرید اوراق بهادار را صرفاً به حساب جاری معامالتی آن كارگزار صندوق كه : 53ماده 

ور خرید داده است، واریز نماید. بازپرداخت تمام یا قسمتی از این وجوه یا وجوهی كه در اثر فروش اوراق بهادار به او دست

 شود، صرفاً به دستور مدیر و به حساب صندوق مجاز است. صندوق به حساب جاری معامالتی كارگزار صندوق واریز می

 رید به ترتیب زیر است:داری ورقه بهادار به نام صندوق پس از خ نگه: 54ماده 

الف( در صورتی كه ورقه بهادار مذكور با نام بوده و در بورس پذیرفته شده باشد، گواهی سپرده و نقل و انتقال آن نزد 

ماند و صرفاً به دستور مدیر و تأئید متولی به كارگزار دیگر صندوق  می  كارگزار صندوق كه اقدام به خرید نموده است باقی

 است.قابل انتقال 

ب( در صورتی كه ورقه بهادار مذكور با نام بوده و در بورس پذیرفته نشده باشد، كارگزار بالفاصله پس از خرید آن را نزد 

 كند.  سپارد و رسید آن را كه حاوی تعداد و مشخصات اوراق بهادار است به مدیر تسلیم می متولی می

ارگزار بالفاصله پس از خرید آن را نزد بانک مورد تأیید متولی نام باشد، ك بهادار مذكور بی كه ورقه ج ( در صورتی

 كند.  سپارد و رسید بانک مربوطه را به مدیر تسلیم می می

 

 های صندوق: هزینه

 های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارتند از: هایی كه از محل دارایی هزینه: 55ماده 

 ه میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده استكارمزد مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن ك - 4 

 الزحمه حسابرس كه توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعكس شده است حق - 2 
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كارمزد معامالت اوراق بهادار كه طبق مقررات یا قرارداد با كارگزار صندوق به خرید و فروش اوراق بهادار صندوق  - 8 

 گیرد تعلق می

 مالیات فروش اوراق بهادار صندوق - 1 

 های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق هزینه - 5 

 الزحمه تصفیه صندوق كه میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است كارمزد یا حق - 6 

 های مالی تسهیالت اخذ شده برای صندوق هزینه - 6 

 های بانكی برای نقل و انتقاالت وجوه صندوق هزینه - 3 

 ها نام صندوق توسط بانک های نگهداری اوراق بهادار بی هزینه - 3 

 صالح به تصویب مجمع صندوق هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از اركان صندوق در مراجع ذی - 9 

 هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق - 41 

 ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق. سایر هزینه - 44 

ده به های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وار پرداخت هزینه از محل دارایی

 باشد. گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده می صندوق یا سرمایه

های مدیر، مدیر ثبت، حسابرس، متولی و ضامن  های اجرای وظایف و مسئولیت تأمین هزینه: 1تبصره

 صندوق به استثنای موارد مذكور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است.

های  تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق باید در هر روز به حساب بدهیهای  هزینه :2تبصره

صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه كسر و در محاسبه خالص ارزش روز، قیمت صدور و 

 گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند. های سرمایه قیمت ابطال گواهی
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% قابل 91بار تا سقف  صندوق هر سه ماه یک یافته مدیر، متولی، و ضامن كارمزد تحقق: 3تبصره

شود. پرداخت كارمزد مدیر براساس این تبصره  مانده در پایان هر سال پرداخت می پرداخت است و باقی

های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این كه در صورت نیاز به  پس از ارایه گزارش

سابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر ها، ح اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش

 اهمیت باشد.  مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی كم

 

 رسانی: اطالع

گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق  مدیر موظف است برای اطالع رسانی و ارایه خدمات اینترنتی به سرمایه: 56ماده 

تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذكور به عنوان تارنمای طراحی كند یا قسمت مجزایی از 

 صندوق در امیدنامه ذكر شده است.

مدیر موظف است در طول دوره فعالیت صندوق اطالعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق : 57ماده 

 منتشر نماید:

 سباق و به روزرسانی آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد متن كامل اساسنامه و امیدنامه صندو - 4 

 روز بعد از انقضای دوره موردنظر منتشر شود:  43اطالعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر كه باید تا ساعت  - 2 

مقایسه با بازدهی ساالنه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفكیک هر سال شمسی؛ در  2-4

 بازدهی بازار در دوره مشابه

بازدهی ساالنه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفكیک هر سال مالی؛ در مقایسه با بازدهی  2-2

 بورس اوراق بهادار تهران در دوره مشابه

 بازار در هر روز مشابه بازدهی روزانه صندوق از ابتدای تأسیس به صورت ساده و ساالنه شده در مقایسه 2-8
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 روز گذشته در مقایسه با بازدهی بازار در دوره مشابه 865و  91، 81، 3بازدهی صندوق در  2-1

 های مشابه. نمودار بازدهی صندوق در هر هفته تقویمی در مقایسه با نمودار بازدهی بازار در دوره 2-5

اند تا  شترین درصد از دارایی صندوق را به خود اختصاص دادهسهم مجموع پنج ورقه بهاداری كه در پایان هر روز بی - 4 

 آن روز 43ساعت 

 42گذاری در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت  خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه - 2 

 روز كاری بعد

( این 4روز كاری بعد كه براساس تبصره) 42گذاری در پایان هر روز تا ساعت  خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه - 8 

 گذاری در پایان همان روز شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه ماده محاسبه می

گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن روز و  تعداد واحدهای سرمایه - 1 

 آن روز 43گذاران در پایان هر روز تا ساعت  گذاری نزد سرمایه واحدهای سرمایهتعداد 

های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساالنه، حداكثر ظرف  های مالی صندوق در دوره گزارش عملكرد و صورت - 5 

 روز كاری پس از پایان هر دوره 21مدت 

 ه آنها ضروری باشد.تهیه و ارای سباهایی كه به تشخیص  كلیه گزارش - 6 

این ماده براساس پیوست شماره چهار، تبدیل به  2های كمتر از یكسال موضوع بند  بازدهی :1تبصره

 شوند. سال شده و گزارش می

گذاری مشابه خالص ارزش روز هر واحد  محاسبه خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه :2تبصره

های پایانی اوراق بهادار  خالص ارزش آماری، قیمتگذاری است، با این تفاوت كه در محاسبه  سرمایه

 شوند. صندوق تعدیل نمی
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 سبا،ها و اطالعات مذكور در این ماده را برای  زمان یک نسخه از گزارش مدیر باید هم :3تبصره

متولی و حسابرس ارسال كند و انتشار هرگونه اطالعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به 

 است. سباه اطالعات به منزله ارای

های مالی شش ماهه و ساالنه  ها و صورت حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش :4تبصره

روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است  21این ماده حداكثر ظرف  3بند 

 وق منتشر كند. اظهارنظر حسابرس را بالفاصله پس از دریافت، در تارنمای صند

( این ماده، باید در تارنمای صندوق در 6( تا )2روند تاریخی اطالعات موضوع بندهای ) :5تبصره

 گذاران باشد. دسترس سرمایه

 

 پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:

 یابد: فعالیت صندوق به یكی از طرق زیر پایان می: 58ماده 

 الف( در پایان دوره فعالیت صندوق

 سباب ( در صورت لغو مجوز صندوق توسط 

 ج ( در صورت صدور حكم دادگاه مبنی بر خاتمه فعالیت صندوق

گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی  د ( با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از كل واحدهای سرمایه

 مجمع صندوق

 15ماده  1ه ( به تصمیم ضامن مطابق تبصره 
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در صورتی كه یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مدیر،  سبانفع و تأیید  هر ذی و ( به تقاضای

مدیر ثبت، متولی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشكیل نشده یا در صورت 

 تشكیل موفق به انتخاب جایگزین نشده باشد.

نرسد، دوره اولیه تصفیه صندوق از  سبابه تصویب  53ره فعالیت صندوق مطابق ماده كه تمدید دو در صورتی: 59ماده 

كه فعالیت  یابد. در صورتی روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دوره فعالیت صندوق ادامه می 61

ه اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره پایان پذیرد، دور 53صندوق بنا به موارد مذكور در بندهای)ب( تا )و( ماده 

یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر  روز ادامه می 81فعالیت صندوق شروع شده و 

 پذیرد: صورت می

 شود. گذاری توسط مدیر ثبت متوقف می دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه - 4 

ها از جمله مطالبات صندوق را حداكثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل  كند كه دارایی مدیر تالش می - 2 

 كند.

 شود. های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق متوقف می خرید دارایی به نام صندوق و فروش دارایی - 8 

های  ه تصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، كلیه بدهیدر روز كاری بعد از پایان دوره اولی - 1 

پردازد. در صورتی كه قیمت  سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات كارمزد مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن می

ایت نكند، تفاوت توسط ها كف گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی ابطال واحدهای سرمایه

 شود. های صندوق بستانكار می ضامن تأمین خواهد شد و ضامن معادل مبالغ پرداختی در حساب

های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق تبدیل به نقد نشده  در صورتی كه كل دارایی - 5 

ها تهیه كرده و برای  ره اولیه تصفیه صندوق، گزارشی از داراییروز كاری بعد از پایان دو 5باشد، مدیر موظف است ظرف 

 ضامن، متولی و حسابرس ارسال كند. در این گزارش حداقل باید اطالعات زیر درج گردد:
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الف( در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، كارگزار مربوطه و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی 

های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بكار رفته است بدون در نظر  حاسبه خالص ارزش روز داراییكه در م

 ها، كارمزدها و مالیات فروش گرفتن هزینه

ب( در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهكار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به كار رفته هر یک از این مطالبات 

 های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق اراییدر خالص ارزش روز د

های صندوق در  ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بكار رفته در محاسبه خالص ارزش روز دارایی ج( در مورد سایر دارایی

 ها، كارمزدها و مالیات فروش. پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه

های مالی و گزارش عملكرد  روز كاری پس از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، صورت 21ف مدیر موظف است ظر - 4 

 شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید. صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی

 6و  5های مالی و گزارش موضوع بندهای  روز پس از دریافت صورت 21حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  - 2 

 ارایه دهد.  سبابه مدیر، متولی، ضامن و 

، اظهارنظر مقبول 5و گزارش موضوع بند 6های مالی صندوق موضوع بند  در صورتی كه حسابرس نسبت به صورت - 8 

باشد و مجمع صندوق  اهمیت ارایه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی كم

روزكاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل قیمت  2های مالی را تصویب نماید، آنگاه مدیر باید ظرف  این صورت

گذاران  تصفیه صندوق را به حساب بانكی سرمایه گذاران در پایان دوره اولیه  گذاری نزد سرمایه ابطال واحدهای سرمایه

التفاوت باید قبالً توسط ضامن به  وجوه نقد صندوق برای انجام این پرداخت كافی نباشد، مابه واریز نماید. در صورتی كه

حساب مذكور پرداخت شود. مدیر باید اطالعات الزم را برای انجام این پرداخت، ظرف یک روز كاری قبل از مهلت فوق 

 ی صندوق بستانكار خواهد شد.ها به ضامن ارایه دهد. ضامن معادل مبالغ پرداختی طی این بند در حساب
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گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.  های سرمایه ، تمامی گواهی3پس از اجرای مرحله مذكور در بند  - 1 

 ای در تارنمای صندوق منتشر نماید. گذاران از این امر، بالفاصله اطالعیه مدیر موظف است برای اطالع سرمایه

های صندوق از جمله  ، به استثنای بدهی صندوق به ضامن باقیمانده بدهی3ذكور در بند پس از اجرای مرحله م - 5 

كه وجوه نقد صندوق برای  شود و در صورتی مطالبات مدیر و متولی بابت كارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می

ای صندوق بابت مطالبات ضامن و ه این پرداخت كافی نباشد، ضامن متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی

 آید. ازای خدمات آن با نظارت متولی به مالكیت ضامن درمی مابه

جلسه تصفیه صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخه آن  ، صورت41پس از اجرای مرحله مذكور در بند  - 6 

 شود.  ارسال می سباتوسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به 

روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان  91حداقل : 61ماده 

تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصالحات مورد نیاز در  گذاری ممتاز دارای حق رأی، می واحدهای سرمایه

شود. برای تمدید  ، دوره فعالیت صندوق تمدید میسبادر صورت موافقت  ارایه دهد. سبااساسنامه و امیدنامه صندوق به 

دوره فعالیت صندوق مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این 

امیدنامه جدید را در  با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه وسبا  ها را بپذیرند. در صورت موافقت مسئولیت

گذارانی كه قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای  تارنمای صندوق منتشر كند. با سرمایه

 گذاری خود اقدام نكرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد. سرمایه

 

 مرجع رسیدگی به تخلفات و اختالفات:

جع رسیدگی به كلیه تخلفات مدیر، مدیر ثبت، ضامن، متولی، حسابرس و كارگزاران صندوق از مقررات، مر : سبا61ماده 

 مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق است.
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هرگونه اختالف بین مدیر، مدیر ثبت، ضامن، متولی، حسابرس و كارگزاران صندوق با یكدیگر و با : 62ماده 

شود و هرگونه اختالف بین صندوق با سایر اشخاص ذیربط  ربوط به صندوق میگذاران صندوق در مواردی كه م سرمایه

قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی  86ای آنها باشد، مشمول ماده  كه ناشی از فعالیت حرفه

 شود. می

 

 سایر موارد:

های خود تقصیر،  انجام وظایف و مسئولیتكه مدیر، مدیر ثبت، حسابرس، متولی یا ضامن در  در صورتی: 63ماده 

قصوریا تخلف داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول 

 شود.  ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می جبران خسارت وارده خواهند بود. حدود مسئولیت

درصد خالص  5وع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداكثر تواند برای اجرای موض مدیر می: 64ماده 

مدت )حداكثر یک سال( بگیرد. در  گذاران، به نام صندوق تسهیالت كوتاه گذاری، نزد سرمایه ارزش روز واحدهای سرمایه

ه تسهیالت دریافتی به گذاران، ارزش ماند گذاری نزد سرمایه كه در اثر كاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه صورتی 

 5گذاران برسد، مدیر موظف است حداكثر ظرف  گذاری نزد سرمایه درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه 3بیش از 

 درصد ارزش یاد شده اقدام نماید. 5روز كاری به تسویه تسهیالت مذكور تا سقف 

های صندوق، كل  و سایر بدهی 61هیالت ماده در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تس: 65ماده 

گذاران بیشتر  گذاری نزد سرمایه درصد ارزش روز واحدهای سرمایه 45تـواند از  های صندوق در هیچ زمان نمی بدهی

 شود. 

در صورتی كه هر یک از اركان صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر اركان از مقررات و مفاد اساسنامه : 66ماده 

 گزارش كند. سبامطلع شود، ملزم است تا مراتب را در اسرع وقت به متولی و 
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عارض پیش آید، تأدیه گذاران با منافع مدیر، حسابرس، متولی یا ضامن ت چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه: 67ماده 

 گذاران بر تأدیه حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.  حقوق سرمایه

 است. سبامرجع تفسیر مواد این اساسنامه، : 68ماده 

 پیوست و یک امیدنامه تنظیم شده است. 1تبصره،  33ماده،  69این اساسنامه در تاریخ ...................... در : 69ماده 

 

100 

 نمونه "امیدنامه"و "اساسنامه“

 صندوق زمین و ساختمان 

 مدیره سازمان بورس هیئت 29/4/33مصوب  

 

 
 تعاریف اولیه:

 روند: های زیر در معانی مشروحه بكار می در این اساسنامه اصطالحات و واژه: 1ماده 

این اساسنامه است؛ كه در قالب موسسه غیرتجاری  2منظور صندوق زمین و ساختمان، موضوع ماده  صندوق: -1

 كند. تأسیس و فعالیت می

 گذاران به قیمت مبنا است. گذاری نزد سرمایه برابر جمع ارزش واحدهای سرمایه ی صندوق: سرمایه -2

 ی صندوق است.  منظور اساسنامه اساسنامه: -3

ی صندوق است كه محتویات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و  منظور امیدنامه امیدنامه: -4

 شود.  ناپذیر اساسنامه محسوب می جزء جدایی

گذاری صادر شده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از  شخصی است كه مطابق گواهی سرمایه گذار: سرمایه -5

 ق است. گذاری صندو واحدهای سرمایه

 شود. گذاری صادر می كوچكترین جزء سرمایه صندوق است، كه برای آن گواهی سرمایه گذاری: واحد سرمایه -6
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شود و  گذار صادر می سندی است كه مطابق اساسنامه از طرف صندوق به نام یک سرمایه گذاری: گواهی سرمایه -3

 ر است.گذا گذاری در تملک آن سرمایه معرف تعداد واحدهای سرمایه

 پذیرد.  نویسی عمومی صندوق صورت می مهلتی است كه طی آن اولین پذیره نویسی اولیه: ی پذیره دوره -3

گذار برای تملک هر واحد  این اساسنامه تعیین شده است و سرمایه 41مبلغی است كه در ماده  قیمت مبنا: -9

 گذاری جدید، باید آن را به حساب صندوق بپردازد.  سرمایه

های دستیابی مشروع  عبارت است از حقوق صندوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راه های صندوق: دارایی -41

ی اموال و  به آن منافع كه در نتیجه معامالت یا سایر رویدادهای گذشته به كنترل صندوق درآمده است و شامل كلیه

گذاری، زمین، ساختمان و  بال صدور واحدهای سرمایهحقوق مادی و معنوی صندوق است؛ از جمله وجوه دریافتی در ق

ی حقوق، منافع و سود  شود و كلیه مصالح ساختمانی و دیگر مواردی كه مطابق مفاد اساسنامه به نام صندوق خریداری می

 شود. متعلق به آنها، مطالبات صندوق از اشخاص و كارمزدهایی كه مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت می

های  های صندوق است. ارزش انواع دارایی های صندوق پس از كسر بدهی ارزش دارایی خالص دارایی صندوق: -44

های زمین و ساختمان  گذاری در صندوق ی خالص ارزش واحدهای سرمایه ی محاسبه صندوق مطابق دستورالعمل نحوه

 شود. تعیین می

ی  دستورالعمل نحوه»گذاری است كه براساس  ارزش هر واحد سرمایه گذاری: خالص ارزش واحدهای سرمایه -42

 شود. محاسبه و اعالم می« های زمین و ساختمان گذاری در صندوق ی خالص ارزش واحدهای سرمایه محاسبه

 باشد. ی ساختمانی است كه موضوع فعالیت صندوق اجرای آن می پروژه پروژه: -48

مجلس  4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه ب.ا.(: قانون بازار اوراق بهادار )ق. -41

 شورای اسالمی است.

 قانون بازار اوراق بهادار است. 5: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده سازمان -45

 باشند. رعایت آن میهای زمین و ساختمان ملزم به  دار است كه صندوق تمامی مصوبات مراجع صالحیت مقررات: -46

 هر یک از شعب معرفی شده در پیوست امیدنامه است، كه برای اجرای بعضی وظایف انتخاب شده است. شعبه: -43

اشخاص وابسته به هر شخص حقیقی عبارتند از افراد تحت تكفل )همسر و فرزندان( آن شخص  اشخاص وابسته: -43

 و اشخاص وابسته به هر شخص حقوقی عبارتند از:

ی یا  ها(، مدیران بالفصل باالترین مقام اجرایی، اعضای هیأت مدیره الف( باالترین مقام اجرایی )نظیر مدیرعامل شركت

 ها هیأت امنای شخص حقوقی؛ و اشخاص تحت تكفل )همسر و فرزندان( آن

 ب( اشخاص حقوقی تحت كنترل
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این بند كنترل آن شخص حقوقی را در اختیار ج( هر شخصی كه به تنهایی یا همراه اشخاص موضوع بندهای الف و ب 

 داشته باشد؛.

های مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور كسب منافع از  عبارتست از توانایی راهبری سیاست كنترل: -49

 های آن. فعالیت

آن قیمت  گذاری را در صورت عرضه به قیمتی است كه بازارگردان حاضر است، واحدهای سرمایه ی خرید: مظنه -21

 خریداری كند.

گذاری را در صورت تقاضا به آن قیمت  قیمتی است كه بازارگردان حاضر است واحدهای سرمایه ی فروش: مظنه -24

 بفروشد. 

گذاری  گذاری نسبت به قیمت پایانی واحد سرمایه ی خرید واحد سرمایه تفاوت مجاز مظنه ی مجاز نوسان: دامنه -22

 در روزكاری قبل است.

 گذاری است. ی فروش واحدهای سرمایه ی خرید و مظنه تفاوت مجاز بین مظنه ی مظنه: دامنه -28

گذاری است كه بازارگردان متعهد است در صورت  حداقل تعداد واحدهای سرمایه حداقل حجم معامالت روزانه: -21

 ی فروش بفروشد.  ی خرید، بخرد یا در صورت تقاضا به مظنه عرضه به مظنه

 كلیات:

( قانون بازار 4ی ) ماده 24، از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند سازمانصندوق با دریافت مجوز تأسیس از : 2ماده 

شود. نام این  شده و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می های زمین و ساختمان محسوب  اوراق بهادار و از نوع صندوق

 د. ش با می «زمین و ساختمان...  صندوق»صندوق، 

گذاری صادره طبق تشریفات این اساسنامه  سرمایه صندوق در هر زمان برابر جمع قیمت مبنای واحدهای سرمایه: 3ماده 

 است. تغییرات سرمایه باید نزد سازمان ثبت و به اطالع عموم برسد.

ی ساختمانی  وژهگذاری در صندوق و ساخت پر آوری وجوه از متقاضیان سرمایه موضوع فعالیت صندوق، جمع: 4ماده 

ی صندوق از محل وجوه یاد شده، و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یادشده و در نهایت  مندرج در امیدنامه

های اجرای  بندی و هزینه گذاران صندوق است. مشخصات، مراحل و زمان تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه

 . پروژه در امیدنامه و پیوست آن مندرج است

شروع شده و  سازمانی فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز كاری بعد از دریافت مجوز فعالیت صندوق از  دوره: 5ماده 

 یابد. ی صندوق ادامه می تا پایان تصفیه
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شود و در  ی مالی صندوق برابر یک سال شمسی است كه از ابتدای روز ...... ماه ...... هر سال آغاز می دوره: 6ماده 

ی مالی فعالیت صندوق از تاریخ تأسیس تا پایان روز ......  رسد. اولین دوره سال به پایان می انتهای روز ...... ماه ...... همان

 ماه ...... سال تأسیس خواهد بود.

ی صندوق به  صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق همان محلی است كه مدیر صندوق در امیدنامه: 7ماده 

وان مركز اصلی فعالیت صندوق اعالن كرده است. روزهای كاری صندوق با تصویب هیأت مدیره صندوق تعیین عن

 شود.  می

 

 گذاری: ها و واحدهای سرمایه گواهی

گذار  گذاری مطابق دستورالعمل مصوب سازمان، به نام سرمایه گذاری در صندوق، گواهی سرمایه در قبال سرمایه: 8ماده 

گذاری تحت  ی تعداد كل واحدهای سرمایه دهنده گذاری بانام بوده و نشان سرمایه  شود. گواهی تسلیم میصادر و به وی 

گذار بر روی  گذاری شخصی است كه نام وی تحت عنوان سرمایه سرمایه  باشد. مالک گواهی گذار می مالكیت سرمایه

گذاری خود از  ، به نسبت تعداد واحدهای سرمایهگذاری های سرمایه گذاری درج شده است. مالكان گواهی گواهی سرمایه

های  ی دارایی ی اداره اند، ولی نحوه های صندوق سهیم گذاران، در خالص دارایی گذاری نزد سرمایه كل واحدهای سرمایه

گذاران در قبال  تعیین شده است. مسئولیت سرمایه ها در چارچوب این اساسنامه  گیری در مورد آن صندوق و تصمیم

 گذاری آنها در صندوق است. هدات صندوق، صرفاً محدود به قیمت مبنای هر واحد سرمایهتع

باشند. انتقال دهنده وانتقال گیرنده یا نماینده آنها باید دفتر  انتقال به غیر می گذاری قابل واحدهای سرمایه: 9ماده 

گذاری كه به  نویس باید گواهی سرمایه پذیره نویس در شعبه است، امضاء نماید و متعهد مخصوصی را كه نزد متعهد پذیره

گذاری جدید به نام انتقال گیرنده  دهنده صادر شده است، را دریافت و از درجه اعتبار ساقط كند. گواهی سرمایه نام انتقال

شود. در  های زمین و ساختمان مصوب سازمان صادر می گذاری صندوق براساس دستورالعمل صدور واحدهای سرمایه

گذاری در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس پذیرفته شوند، تشریفات نقل وانتقال  كه واحدهای سرمایه  یصورت

 گذاری تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است.  واحدهای سرمایه

...................................( ریال است، كه باید روی گذاری برابر ... )به حروف  قیمت مبنای هر واحد سرمایه: 11ماده 

 گذاری قید شود. های سرمایه گواهی

 

 گذاری: صدور واحدهای سرمایه
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گذاری برای تأمین منابع مالی صندوق، براساس دستورالعمل مربوطه و با دریافت قیمت  صدور واحدهای سرمایه: 11ماده 

 پذیرد.  گذاری، صورت می زای هر واحد سرمایهگذاری در ا مبنای واحدهای سرمایه

ی منابع مالی موضوع این ماده به صورت آورده نقد یا غیرنقدی است كه نحوه  تأدیه تبصره:

 ارزشگذاری آن به تائید سازمان رسیده باشد.

الزامی  گذاری صندوق، رعایت مقررات عرضه عمومی اوراق بهادار های عمومی واحدهای سرمایه در عرضه: 12ماده 

 است.

گذاری درخواست شده، با تعداد   گذاری، هرگاه تعداد واحدهای سرمایه نویسی واحدهای سرمایه ی پذیره در دوره: 13ماده 

كه به هر دلیل  شود. در صورتی گذاری، متوقف می مورد نظر برابر شود، عملیات دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه

گذاری بیش از تعداد مورد نظر شود، اولویت با كسانی خواهد بود  دور واحدهای سرمایههای ص مبالغ واریزی و درخواست

 5اند. مدیر صندوق موظف است وجوه مازاد را ظرف حداكثر  كه زودتر وجوه خود را به حساب بانكی مربوطه واریز نموده

ی واریز نماید. هرگونه استفاده از وجوه گذار نویسان/متقاضیان سرمایه روز كاری پس از پایان این دوره، به حساب پذیره

 مازاد ممنوع است.

گذاری كمتر از  نویسی اولیه، درخواست صدور واحدهای سرمایه ی پذیره كه در دوره درصورتی تبصره:

نویس موظف است ظرف یک روز كاری پس از گزارش مدیرصندوق،  تعداد موردنظر شود، متعهد پذیره

نام خود ارائه دهد و مبالغ الزم را به حساب  گذاری باقیمانده را به درخواست صدور واحدهای سرمایه

 صندوق واریز نماید.

ی  گذاری در صندوق، به منزله نویسی اولیه در قبال سرمایه ی پذیره گذاری پس از دوره صدور واحدهای سرمایه: 14ماده 

شود.  بینی می ی صندوق پیش ق در امیدنامهی صندو بندی و مبالغ افزایش سرمایه ی صندوق است. زمان افزایش سرمایه

ی  مدیر صندوق باید با توجه به نیاز صندوق به وجوه نقد برای اجرای پروژه و با توجه به زمانبندی و مبالغ افزایش سرمایه

ی صندوق را به همراه گزارش توجیهی خود به هیأت  ی صندوق، پیشنهاد افزایش سرمایه بینی شده در امیدنامه پیش

ی  ی گزارش توجیهی افزایش سرمایه به هیأت مدیره دهد. مدارک واطالعات زیر باید به ضمیمه ی صندوق ارائه  رهمدی

 ارائه شود:

های پیشرفت فیزیكی و مالی پروژه كه توسط مدیر ساخت تهیه شده است. گزارش پیشرفت فیزیكی پروژه  الف( گزارش

ها نباید  پروژه باید به تأیید حسابرس رسیده باشد. از تاریخ تائید این گزارشباید به تائید مدیر ناظر و گزارش پیشرفت مالی 

ها  ها باید در این گزارش ها تا تاریخ تائید آن روز سپری شده باشد. وقایع مهم پس از تاریخ تهیه این گزارش81بیش از 

 افشاء شده باشد.
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روز سپری نشده 91ها توسط حسابرس بیش از  نی صندوق كه از تاریخ تائید آ های مالی حسابرسی شده ب ( صورت

 باشد.

گذاری كه برای  گذاری جدید، و تعداد واحدهای سرمایه ج ( مبلغ افزایش سرمایه، قیمت مبنا برای صدور هر واحد سرمایه

 تأمین مبلغ افزایش سرمایه قصد صدور آنها وجود دارد. 

عمومی را   ی مدیر صندوق درخواست صدور مجوز عرضهی صندوق،  پس از تصویب افزایش سرمایه توسط هیأت مدیره

گذاری توسط   ی عمومی واحدهای سرمایه دهد. پس از صدور مجوز عرضه ارائه می سازمانبه همراه مدارک الزم به 

گذاری جدید  نویسی واحدهای سرمایه ی پذیره ، مدیر صندوق باید با رعایت مقررات مربوطه، تاریخ شروع و خاتمهسازمان

نویسی  ی پذیره و عموم برساند. تاریخ شروع دوره سازماننویسی درج و به اطالع  ی پذیره تعیین كرده و در اعالمیهرا 

كه  فاصله داشته باشد. در صورتی سازمان روز از تاریخ مجوز صادره توسط61تواند بیش از  گذاری نمی واحدهای سرمایه

نویس  گذاری باقیمانده به فروش نرسند، متعهد پذیره واحدهای سرمایهاین ماده،  8ی پس از انقضای مهلت مقرر در تبصره

گذاری باقیمانده را به  موظف است ظرف یک روز كاری پس از گزارش مدیر صندوق، درخواست صدور واحدهای سرمایه

 نام خود ارائه دهد و مبالغ الزم را به حساب صندوق واریز نماید. 

گذاران صندوق به  گذاری جدید موضوع این ماده، سرمایه رمایهنویسی واحدهای س در پذیره :1تبصره

گذاری تحت تملک خود حق تقدم دارند. این حق تقدم قابل انتقال به غیر است  نسبت واحدهای سرمایه

توانند حق تقدم خود را به دیگران واگذار كنند یا خود  نویسی می ی پذیره گذاران در دوره و سرمایه

گذاری را ارائه كرده و مراحل الزم را مطابق دستورالعمل مربوطه  ی سرمایهدرخواست صدور واحدها

نویس ثبت شده و به  ها باید در دفتر مخصوصی نزد متعهد پذیره تقدم انجام دهند. نقل و انتقال حق

گذاری در  گیرنده یا نمایندگان آنها برسد. در صورتی كه واحدهای سرمایه دهنده و انتقال امضای انتقال

ها، تابع  رس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس پذیرفته شوند، تشریفات نقل و انتقال حق تقدمبو

 مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است. 

گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس، فهرست  در صورت پذیرش واحدهای سرمایه: 2تبصره

ت بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه تعیین و به مدیر صندوق و گذاران، براساس مقررا نهایی سرمایه

 شود.  نویس اعالم می متعهد پذیره

ها به غیر وجود  نویسی موضوع این ماده، امكان انتقال حق تقدم ی پذیره پس از انقضای دوره :3تبصره

ده از حق تقدم خود به ندارد و در صورتی كه تعدادی از دارندگان حق تقدم در این مدت اقدام به استفا

روز  45گذاری صندوق ننموده باشند، مدیر صندوق موظف است ظرف  منظور تملک واحدهای سرمایه
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كه  گذاری باقیمانده، اقدام نماید. درصورتی كاری نسبت به انجام مزایده و فروش واحدهای سرمایه

باشند، مزایده طبق مقررات گذاری در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شده  واحدهای سرمایه

ی مزایده كمتر از پنج روز  صورت دوره بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه خواهد بود، در غیراین

گذاری باقیمانده به كمتر از قیمت مبنا، قابل قبول  نخواهد بود. درهرحال پیشنهاد خرید واحدهای سرمایه

های  باقیمانده پس از كسر قیمت مبنا و هزینه گذاری نیست. مبالغ حاصل از فروش واحدهای سرمایه

روز 41شود و مدیر صندوق موظف است ظرف  ی حق تقدم منظور می انتشار به حساب مطالبات دارنده

ها واریز نماید. پس از انجام مزایده یاد شده،  گذاران از این بابت را به حساب آن كاری، مطالبات سرمایه

گذاری باقیمانده، موضوع را  م فروش كامل واحدهای سرمایهمدیر صندوق موظف است در صورت عد

 نویس گزارش نماید. ظرف دو روز كاری به متعهد پذیره

 

 گذاری: خالص ارزش و قیمت صدور واحد سرمایه

بر اساس دستورالعمل مصوب « روز ارزش»و « شده تمام بهای»گذاری به تفكیک  خالص ارزش هر واحد سرمایه: 15ماده 

 شود: زیر تعیین و منتشر می 2و  4( این ماده و براساس بندهای 4ی ) مقاطع زمانی مندرج در تبصره در ،سازمان

 گذاری به بهای تمام شده: ی خالص ارزش هر واحد سرمایه برای محاسبه -4

ن، بر گذاری به بهای تمام شده را مطابق دستورالعمل مصوب سازما ( مدیر صندوق باید خالص ارزش هر واحد سرمایه4-4

های مالی صندوق استخراج  های صندوق كه از صورت ی پروژه و سایر اقالم دارایی و بدهی مبنای بهای تمام شده

گذاری به بهای تمام شده را تهیه نماید. در  ی خالص ارزش هر واحد سرمایه اند، محاسبه كرده و گزارش محاسبه شده

ی گزارش و تاریخ صورتهای مالی كه گزارش براساس  كننده بعنوان تهیهگزارش مذكور، تاریخ تهیه گزارش، مدیر صندوق 

گذاری به بهای تمام شده و  گذاری صادره، و خالص ارزش هر واحد سرمایه آن تنظیم شده است، تعداد واحدهای سرمایه

 گردد. ی آن، قید می جزئیات محاسبه

تهیه شده باشد، این گزارش باید به حسابرس  ( برای مقاطع شش ماهه4-4كه گزارش موضوع بند ) ( درصورتی4-2

روز كاری پس از دریافت گزارش، صحت محاسبات  5صندوق تسلیم شود. حسابرس صندوق موظف است حداكثر ظرف 

گذاری را براساس صورتهای مالی موردنظر، و دستورالعمل مربوطه كه به تصویب سازمان  خالص ارزش هر واحد سرمایه

 كند. اجع به آن اظهارنظر رسیده است، بررسی و ر
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گذاری به بهای  در صورت عدم توافق بین حسابرس و مدیر صندوق درخصوص محاسبات خالص ارزش هر واحد سرمایه

گذاری  تمام شده، حسابرس باید در اظهارنظر خود، اصالحات موردنظر و اثرات هریک را بر خالص ارزش هر واحد سرمایه

 قید نماید.

گذاری را به همراه اظهارنظر حسابرس درصورت  ی خالص ارزش هر واحد سرمایه ارش محاسبه( مدیر صندوق، گز4-8

 كند. این ماده، در تارنمای )پایگاه الكترونیكی( صندوق منتشر می 4ی  وجود، در مواعد تعیین شده در تبصره

 گذاری به ارزش روز: ( برای محاسبه خالص ارزش هر واحد سرمایه 2

های زمین و  گذاری صندوق ی خالص ارزش واحدهای سرمایه ید با توجه به دستورالعمل محاسبه( مدیر صندوق با2-4

ی  های صندوق از جمله پروژه های تخصصی الزم برای ارزیابی دارایی ساختمان مصوب سازمان، و با در نظر گرفتن رشته

ی هریک  الزحمه انتخاب و به همراه حق ساختمانی صندوق، به تعداد كافی كارشناس رسمی دادگستری در رشته مورد نیاز

ی صندوق، به  شده هریک براساس صورتهای مالی حسابرسی شده تمام های صندوق و بهای و فهرست تفصیلی دارایی

تواند كارشناس رسمی مورد نیاز  ی صندوق پیشنهاد نماید. هریک از اركان صندوق نیز می منظور تصویب به هیأت مدیره

 ی پیشنهادی به هیأت مدیره معرفی كند. حمهالز را به همراه حق

ی صندوق به دعوت مدیر صندوق تشكیل جلسه داده و كارشناسان رسمی دادگستری معرفی شده،  ( هیأت مدیره2-2

ها به تعداد كافی كارشناس  ها را بررسی كرده و از بین آن ی پیشنهادی آن الزحمه ی تخصصی و حق سوابق كاری، رشته

ی تخصصی وی  نتخاب كرده و اقالم دارایی مورد ارزیابی هر كارشناس رسمی را با توجه به رشتهرسمی دادگستری ا

 نماید. تعیین می

های مورد ارزیابی هریک از كارشناسان رسمی منتخب، توسط مدیر صندوق تهیه شده و در  ( فهرست اقالم دارایی2-8

های مشهود، آنها را ارزیابی  اند ضمن رویت دارایی ی موظفگیرد. كارشناسان رسم اختیار كارشناس رسمی مربوطه قرار می

ی مدیر صندوق است. مدیر  ی ساختمانی، به عهده ها از جمله بازدید از پروژه نمایند. هماهنگی الزم برای رویت دارایی

ارک اند در این زمینه همكاری الزم را داشته باشند و هرگونه اطالعات و مد ساخت و دیگر اركان صندوق موظف

 درخواستی كارشناس رسمی منتخب را در اختیار وی قرار دهند.

های  روز كاری پس از ارجاع موضوع، ارزش جایگزینی هریک از دارایی3( هر كارشناس رسمی موظف است ظرف 2-1

به مدیر  های روز تعیین كرده و ضمن گزارش ارزیابی ها و هزینه مشهود و نامشهود مورد ارزیابی خود را با توجه به قیمت

ی تخصصی  صندوق تسلیم كند. گزارش ارزیابی باید حاوی تاریخ ارزیابی، مشخصات كارشناس رسمی دادگستری، رشته

های تاریخ ارزیابی  وی، مشخصات دارایی مورد ارزیابی، محل استقرار دارایی در صورت لزوم، و ارزش جایگزینی به قیمت

 باشد.
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های جایگزینی تعیین شده توسط كارشناسان رسمی دادگستری برای  ش( مدیر صندوق موظف است براساس ارز2-5

گذاری صندوق را به قیمت روز مطابق دستورالعمل مصوب سازمان،  های صندوق، خالص ارزش هر واحد سرمایه دارایی

ق گذاری به قیمت روز، به حسابرس صندو ی خالص ارزش هر واحد سرمایه محاسبه كرده و تحت عنوان گزارش محاسبه

ی گزارش، تاریخ صورتهای مالی كه  كننده ی گزارش، مدیر صندوق به عنوان تهیه تسلیم كند. در این گزارش، تاریخ تهیه

گزارش براساس آن تنظیم شده است، اسامی كارشناسان رسمی دادگستری و اقالم دارایی مورد ارزیابی هریک، قید 

 گردد. می

(، صحت 5-2روز كاری پس از دریافت گزارش موضوع بند )5( حسابرس صندوق موظف است حداكثر ظرف 2-6

ی كارشناس رسمی  گذاری را براساس صورتهای مالی موردنظر، نظریه محاسبات خالص ارزش هر واحد سرمایه

 كند. ها و دستورالعمل مصوب سازمان، بررسی و راجع به آن اظهارنظر  دادگستری در مورد ارزش جایگزینی دارایی

گذاری به  دم توافق بین حسابرس و مدیر صندوق درخصوص محاسبات ارزش خالص هر واحد سرمایه( در صورت ع2-3

گذاری را  قیمت روز، حسابرس باید در اظهارنظر خود، اصالحات مورد نظر و اثرات هریک بر خالص ارزش هر واحد سرمایه

 قید كند.

گذاری را به همراه اظهارنظر حسابرس، در مواعد  سرمایهی خالص ارزش هر واحد  ( مدیر صندوق، گزارش محاسبه2-3

 كند. این ماده، در تارنمای صندوق منتشر می 4ی  تعیین شده در تبصره

گذاری به قرار زیر  مقاطع زمانی برای تهیه و انتشار گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه :1تبصره

 است:

 15ی سه ماهه، حداكثر ظرف  بهای تمام شده برای پایان هر دورهگذاری به  گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه - 4 

 ی مربوطه. ی سه ماهه روز پس از پایان دوره

روز  15ی شش ماهه، حداكثر ظرف  گذاری به ارزش روز، برای پایان هر دوره گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه - 2 

 ی مربوطه. ی شش ماهه پس از پایان دوره

( این تبصره 2( و )4های بندهای ) افزایش سرمایه صندوق در هر زمان، الزم است تاریخ تهیه گزارش عالوه بر این برای

روز فاصله نداشته باشد، در  15گذاری جدید، بیش از  نویسی واحدهای سرمایه با تاریخ صدور حق تقدم پذیره

 ها به روز شوند. صورت الزم است این گزارش غیراین

تاریخ تائید حسابرس در مورد صورتهای مالی كه مبنای محاسبه خالص ارزش هر واحد  :2تبصره

ی گزارش محاسبه خالص ارزش هر  روز با تاریخ تهیه 21گیرند، نباید بیش از  گذاری قرار می سرمایه
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گذاری، فاصله داشته باشد. وقایع مالی پس از تاریخ صورتهای مالی تا تاریخ اظهارنظر  واحد سرمایه

 های همراه این صورتهای مالی، افشا شده باشند. حسابرس باید به نحو مناسب در یادداشت

 

 گذاری: های تملک واحدهای سرمایه محدودیت

توانند مالک واحدهای  ها نمی متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت: 16ماده 

 گذاری صندوق باشند. سرمایه

 

 دوق:اركان صن

 اند از: اركان صندوق عبارت: 17ماده 

 مجمع صندوق - 4 

 مدیر صندوق - 2 

 مدیر ساخت - 8 

 مدیر ناظر - 1 

 متولی - 5 

 نویس متعهد پذیره - 6 

 بازارگردان - 3 

 حسابرس - 3 

 هیأت مدیره. - 9 

 

 مجمع صندوق:

گذاری تحت تملک خود، دارای حق رأی است.  سرمایهگذار به تعداد واحدهای  در مجمع صندوق، صرفاً سرمایه: 18ماده 

گذاران به هر دلیل در مجمع شركت ننموده و حق رأی خود را رسماً به دیگری منتقل  كه هر یک از سرمایه درصورتی

رأی متولی برابر حق رأی متعلق به این اشخاص   یابد و حق ننماید، متولی به نمایندگی از آنها در مجمع حضور می

 د. متولی در اعمال حق رأی خود باید منافع و مصالح اشخاص یاد شده را رعایت كند.باش می
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در مورد انتخاب یا عزل متولی، متولی در مجمع صندوق دارای حق رأی نیست. همچنین در  تبصره:

گذاری صندوق باشد، در مورد انتخاب یا عزل خود،  ی واحد سرمایه كه یک ركن صندوق دارنده صورتی

 در مجمع صندوق حق رأی نخواهد داشت. 

بینی شده در اساسنامه،  ی مقدمات الزم برای تشكیل آن در مواعد پیش ی دعوت مجمع صندوق و تهیه وظیفه: 19ماده 

 نیز در هر زمان قابل تشكیل است: ی مدیر صندوق است، لیكن مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر به عهده

 متولی - 4 

 گذاری صندوق دارندگان بیش از یک پنجم)( از واحدهای سرمایه - 2 

 سازمان - 3 

كننده تعیین  ی مجمع در شهر محل اقامت صندوق، توسط دعوت محل، زمان و تاریخ تشكیل جلسه تبصره: - 4 

 ، شهر دیگری برای تشكیل جلسه تعیین گردد.انسازمشود، مگر در شرایط استثنایی كه به تائید  می

، حق سازمانگذاران صندوق، یا نمایندگان آنها و همچنین نماینده یا نمایندگان حسابرس و  متولی و سرمایه: 21ماده 

كننده است. دعوت  ی دعوت ی مجمع صندوق را دارند. مسئولیت احراز حق شركت این اشخاص برعهده شركت در جلسه

گذاری در مالكیت هر یک و در مورد متولی، تعداد  فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه كننده باید

شود، تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند.  ی آنها محسوب می گذاری اشخاصی را كه وی نماینده واحدهای سرمایه

 گیرد.  كننده در اختیار رئیس مجمع قرار می فهرست حاضران با تائید دعوت

تواند اشخاص دیگر از جمله دیگر اركان صندوق را به  ی مجمع در صورت نیاز می دعوت كننده تبصره:

 وت كند.منظور ادای توضیحات برای حضور در مجمع دع

گذاران حاضر،  ی متولی است و در غیاب وی با اكثریت نسبی آرا از بین سرمایه رئیس مجمع صندوق نماینده: 21ماده 

ی مجمع صندوق را به عهده دارد. دو ناظر  ی جلسه ی اداره شود. رئیس مجمع وظیفه توسط مجمع صندوق انتخاب می

 شود.  اكثریت نسبی آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب میگذاران حاضر و یک منشی، با  نیز از بین سرمایه

 : 22ماده 

گذاران ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذكور  برای رسمیت یافتن مجمع، حضور اقال بیش از نصف سرمایه

ت یافته و گذارانی كه حق رأی دارند رسمی حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سرمایه

گیری كند، به شرط آنكه در دعوت دوم نتیجه دعوت  ی اول تصمیم نامه تواند برای همان موضوعات مذكور در دعوت می

 اول قید شده باشد.

 شود. در محاسبه حدنصابهای مذكور در این ماده، آرای در اختیار متولی منظور نمی تبصره:
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گذاران را از طریق نشر  ده روز قبل از تاریخ تشكیل مجمع، سرمایهی مجمع موظف است حداقل  كننده دعوت :23ماده 

كه  ی كثیراالنتشار صندوق و درصورت امكان در تارنمای صندوق، به مجمع دعوت نماید. در صورتی آگهی در روزنامه

ی  ندهكن گذاران صندوق، در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت ضروری نیست. دعوت ی سرمایه متولی و كلیه

، متولی و حسابرس را نیز از محل، تاریخ و زمان تشكیل و سازمانمجمع باید ده روز قبل از تاریخ تشكیل مجمع، 

متولی و حسابرس  سازمان،ی  ی مجمع مطلع و برای حضور در جلسه دعوت كند. عدم حضور نماینده موضوع جلسه

 ی مجمع نخواهد بود. مانع از تشكیل جلسه

را از محل، تاریخ و سازمان كه دعوت كننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و  در صورتی تبصره:

زمان تشكیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید یا برای حضور در جلسه دعوت نكند، تشكیل 

 ی اعتبار ساقط است.  ی مجمع و تصمیمات آن از درجه جلسه

ی یک از كل حق رأی آراء حاضران  موافقت نصف به عالوهی رسمی مجمع صندوق با  تصمیمات در جلسه: 24ماده 

شود، مگر اینكه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذكر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات  اتخاذ می

، متولی و مدیر صندوق سازمانای در سه نسخه تهیه و امضاء نماید و به تائید ناظران برساند و به  مجمع صورتجلسه

 هركدام یک نسخه ارائه كند.

مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر صندوق  ی  فهرست اسامی حاضران در جلسه :1تبصره

 تسلیم شود تا مدیر صندوق یک روز كاری پس از تشكیل مجمع، آن را در تارنمای صندوق منتشر كند. 

دنامه و سایر تصمیمات مجمع : مدیر صندوق موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و امی2تبصره

به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر صندوق جزئیات  سازمانصندوق را حداكثر ظرف یک هفته نزد 

ی رسمی كشور  كند و عنداالقتضاء در روزنامه تصمیمات را به تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می

 دهد. می آگهی 

یدنامه را ثبت خواهد كرد كه اوالً این تغییرات مورد تغییرات اساسنامه و ام  در صورتی سازمان: 8تبصره

باشند ثانیاً قبول سمت مجدد مدیر صندوق، متولی، مدیر ساخت، مدیر ناظر، متعهد  سازمانتائید 

ی  نویس، بازارگردان و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را براساس اساسنامه و امیدنامه پذیره

 جدید، دریافت كرده باشد. 

 مجمع صندوق دارای اختیارات زیر است: : 25ماده 

نویس صندوق به شرط تعیین جانشین  تغییر متولی، مدیر صندوق، مدیر ساخت، مدیر ناظر، بازارگردان و متعهد پذیره - 4 

 سازمانآنها و ذكر دالیل به تأیید 
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ی وی و چگونگی پرداخت  الزحمه به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت، حق - 2 

 آن

فروش و فروش واحدهای ساختمانی پروژه و  های بازاریابی و تبلیغات پیش ی هزینه گیری راجع به بودجه تصمیم - 8 

ای كمتر از میزان مقرر در  ائید متولی تخصیصی بودجهكه به پیشنهاد مدیر صندوق و ت چگونگی مصرف آن، درصورتی

 گذاران باشد. به صرفه و صالح سرمایه 51ی ماده  تبصره

 گیری راجع به انحالل صندوق تصمیم - 1 

 ی صندوق های مالی ساالنه تصویب صورت - 5 

 استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملكرد صندوق در هر سال مالی - 6 

 های مالی و گزارش وضعیت و عملكرد صندوق ستماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتا - 3 

 ی كثیراالنتشار صندوق تعیین روزنامه - 3 

 های تشكیل مجمع صندوق های تأسیس صندوق و هزینه تصویب هزینه - 9 

 حضور اعضای هیأت مدیره. تعیین حق - 41 

نویس و  اولین متولی، مدیر صندوق، مدیر ساخت، مدیر ناظر، بازارگردان، متعهد پذیره :1تبصره

 رسند. می سازمانحسابرس صندوق قبل از صدور مجوز تأسیس صندوق تعیین و به تائید 

نویس و حسابرس، باید  : متولی، مدیر صندوق، مدیر ساخت، مدیر ناظر، بازارگردان، متعهد پذیره2تبصره

، سازمانل سمت كنند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرند و برای كتباً قبو

ی مأموریت  متولی و حسابرس هركدام یک نسخه ارسال كنند. این اركان بالفاصله پس از خاتمه

های صندوق را كه در اختیار دارند، به اشخاص جایگزین  ی اطالعات، مدارک و دارایی اند كلیه موظف

 حویل دهند. ت

نویس و  : پس از انتخاب متولی، مدیر صندوق، مدیر ساخت، مدیر ناظر، بازارگردان، متعهد پذیره8تبصره

ی صندوق قید شده و ظرف  ها باید در امیدنامه حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، مشخصات آن

 ود.ثبت و بالفاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر ش سازمانیک هفته نزد 

: در صورت ورشكستگی، انحالل، قبول استعفا یا سلب صالحیت متولی، مدیر صندوق، مدیر 1تبصره

نویس یا حسابرس، اشخاص جایگزین باید بر اساس مقررات  ساخت، مدیر ناظر، بازارگردان، متعهد پذیره

مجمع صندوق انتخاب شوند. قبول استعفای  ظرف یک ماه توسطسازمان و مفاد اساسنامه و با تائید 
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توسط مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب  سازمان،این اركان منوط به تعیین جانشین وی به تائید 

 های اركان قبلی به قوت خود باقی است.  اركان جایگزین، وظایف و مسئولیت

های صندوق قابل پرداخت است و  داراییهای تشكیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل  هزینه: 26ماده 

 شود. های صندوق ثبت می توسط مدیر صندوق در حساب

 

 مدیر صندوق: 

مدیر صندوق، یک شخص حقوقی از بین نهادهای مالی است كه در این اساسنامه مدیر یا مدیر صندوق نامیده : 27ماده 

 ل تغییر است.و تصویب مجمع صندوق، قاب سازمانشود؛ مدیر صندوق با تائید  می

گذاری موظف است با رعایت مفاد این  مدیر صندوق در قبال دارندگان واحدهای سرمایه تبصره:

 اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صالح آنها را رعایت كند. 

 است:های مدیر صندوق به قرار زیر  عالوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه ذكر شده، وظایف و مسئولیت :28ماده 

 اختصاص فضای مناسب اداری با امكانات و تجهیزات الزم به منظور انجام امور صندوق به تشخیص و تائید سازمان - 4 

 گذاری های سرمایه انجام وظایف تعیین شده در اساسنامه و دستورالعمل مربوطه برای اجرای مراحل صدور واحد - 2 

گذاری صادره به نام  مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه گذار شامل ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه - 8 

 گذاری در تملک وی وی و تعداد واحدهای سرمایه

تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها با تائید متولی و اعالم كتبی  - 1 

 ، متولی و حسابرسسازمانموضوع به 

ی آن به متولی جهت تائید و  های صندوق مطابق مفاد اساسنامه و ارائه تورات پرداخت از محل داراییصدور دس - 5 

 پرداخت مبالغ تائید شده

ی مدارک مثبته مربوط به رویدادهای مالی صندوق، ثبت رویدادهای مالی صندوق طبق  آوری و نگهداری كلیه جمع - 6 

های مورد نیاز طبق مفاد  های مالی و گزارش ی صورت ، تهیهسازمانای ه های حسابداری و دستورالعمل اصول و رویه

 اساسنامه

 های پیشرفت مالی پروژه و تائید یا تعیین موارد نقص یا اشكال آنها مطابق مفاد اساسنامه وضعیت  بررسی صورت - 3 

ی آن به حسابرس  مقرر و ارائهشده در مواعد  های تعیین گذاری به روش واحدهای سرمایه  خالص ارزش  ی محاسبه - 3 

 به منظور اظهارنظر
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ی  ی آن به هیأت مدیره گذاری جدید و ارائه ی صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه پیشنهاد افزایش سرمایه - 9 

 صندوق به همراه مدارک و مستندات مربوطه، جهت تصویب

ی صندوق پس از طی تشریفات مربوط به تصویب و ثبت تغییرات نزد  انجام اصالحات الزم در اساسنامه وامیدنامه - 41 

 و سایر مراجع ذیصالح سازمان

ی گزارش  ها و سایر اعطاكنندگان تسهیالت برای دریافت تسهیالت الزم برای اجرای پروژه و تهیه مذاكره با بانک - 44 

و انجام اقدامات الزم برای اخذ تسهیالت  ی صندوق جهت تصویب مدیره ی آن به هیأت توجیهی در این زمینه وارائه

 ی صندوق مذكور پس از تصویب هیأت مدیره

 ی صندوق انجام عملیات مزایده و مناقصه مطابق مصوبات مجمع و هیأت مدیره - 42 

 خرید و فروش اوراق بهادار به نام صندوق با رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه - 48 

 چگونگی نگهداری اوراق بهادار صندوق اطالع به متولی در مورد - 41 

 گذاران پاسخگویی به سؤاالت متعارف سرمایه - 45 

 اندازی تارنمای صندوق و انتشار اطالعات صندوق در مواعد مقرر از طریق آن راه - 46 

 وقافزارهای الزم و بكارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صند افزارها و سخت ی نرم تهیه - 43 

ی تعیین شده در امیدنامه و انجام تبلیغ برای فروش  انجام تبلیغات الزم برای معرفی صندوق در چارچوب بودجه - 43 

 ی مصوب مجمع صندوق واحدهای ساختمانی صندوق در چارچوب بودجه

سایر اشخاص حقیقی  ی ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و گذاران، كلیه نمایندگی صندوق در برابر سرمایه - 49 

 و حقوقی

 ی مجمع ی مقدمات و امكانات الزم برای تشكیل جلسه دعوت از مجمع صندوق در مواعد مقتضی و تهیه - 21 

ی هرگونه دعوای حقوقی و كیفری از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در  اقامه - 24 

  ی اختیارات مندرج در قانون آیین ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن كلیه هر یک از دادگاه

 ی دیوان عدالت اداری. نامه رسی كیفری و قانون و آیینآن(، قانون آیین داد 86و  85دادرسی مدنی)باالخص مواد 

توان  ی اعمال و اقدامات مدیر صندوق در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی كلیه :1تبصره

 به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب وی، اعمال و اقدامات وی را غیر معتبر دانست. 

ت مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه : مدیر صندوق موظف اس2تبصره

 ارسال كند. سازمانامضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد 
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: مدیر صندوق باید مدارک مثبته رویدادها مالی هر سال مالی صندوق را به مدت تعیین شده در 8تبصره

یا داده پیام الكترونیكی مطمئن موضوع قانون تجارت الكترونیک  قوانین و مقررات به صورت كاغذی

نگهداری نماید. این مسئولیت با تغییر مدیر صندوق به مدیر صندوق جدید منتقل شده و پس از پایان 

 ی آخرین مدیر صندوق خواهد بود.  عمر صندوق بر عهده

ک خط تلفن اختصاص دهد. این ماده حداقل ی 45: مدیر صندوق باید برای اجرای بند 1تبصره

گذاران، وجود  همچنین در تارنمای صندوق باید امكان طرح سؤاالت و دریافت پاسخ آنها برای سرمایه

 داشته باشد.

پذیر  ی دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر صندوق و با موافقت متولی امكان : صلح در كلیه5تبصره

 است. 

 

 مدیر ساخت صندوق:

ها و  نامه صندوق، شخص حقوقی است كه مطابق قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آیین مدیر ساخت: 29ماده 

ی اشتغال به كار اجرای ساختمان در سطح پایه یک است كه در این اساسنامه مدیر ساخت  مقررات مربوطه، دارای پروانه

 یر است. و تصویب مجمع صندوق قابل تغی سازمانشود. مدیر ساخت با تائید  نامیده می

 های مدیر ساخت به قرار زیر است: عالوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه ذكر شده، وظایف و مسئولیت :31ماده 

های  اجرای پروژه رأساً یا از طریق عقد قرارداد با پیمانكاران ذیصالح براساس مراحل، زمانبندی، مصالح و نقشه - 4 

 با رعایت مقررات ملی ساختمان بینی شده در طرح توجیهی پروژه و پیش

 های پیشرفت پروژه به مدیر ناظر، در مواعد مقرر در اساسنامه ارایه صورت وضعیت - 2 

 های پیشرفت مالی پروژه به مدیر صندوق در مواعد مقرر در اساسنامه وضعیت ی صورت ارائه - 8 

 برای بازدید از مراحل اجرای پروژه.همكاری با مدیر ناظر، متولی و كارشناس رسمی دادگستری منتخب  - 1 

صالحیت مدیر ساخت یا پیمانكاران انتخابی از طرف ایشان برای اجرای هر مرحله از پروژه  :1تبصره

ی صندوق برسد. بررسی صالحیت مدیر ساخت و پیمانكاران پیشنهادی از  باید به تأئید هیأت مدیره

یسات برقی، تأسیسات مكانیكی و سازه باشد. ی كلی شامل تأس طرف ایشان باید صرفاً در سه حوزه

ی بررسی صالحیت موضوع این تبصره را حداكثر ظرف ده روز كاری  ی صندوق باید نتیجه هیأت مدیره

صورت به ازای هر روز تأخیر، یک روز به  پس از درخواست مدیر ساخت، به وی اعالم نماید؛ در غیر این

ها،  كه تأخیر در بررسی این صالحیت شود. در صورتی ه میمهلت مدیر ساخت برای اجرای پروژه افزود
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ناشی از عدم دعوت به موقع مدیر صندوق از اعضای هیأت مدیره یا ناشی از عدم تشكیل به موقع 

هیأت مدیره به علت غیبت اعضای آن باشد، مدت تأخیر به مهلت مدیر ساخت برای اجرای پروژه 

ی شخص یا اشخاص مقصر در ایجاد این تأخیر خواهد  عهده های تأخیر به شود ولی جریمه اضافه نمی

 بود. 

: پرداخت مبالغ الزم به پیمانكاران برای انجام مراحل پروژه یا پرداخت مبالغ الزم برای خرید 2تبصره

ی مدیر ساخت است كه در قراردادهای  مصالح یا استخدام نیروی انسانی برای اجرای پروژه به عهده

شود. مدیرساخت با  بینی می ساخت و پیمانكاران، فروشندگان یا مستخدمان پیشجداگانه بین مدیر 

اجرای هر مرحله، صرفاً مبالغ مندرج در قرارداد خود با صندوق را كه منطبق با طرح توجیهی است، پس 

های پیشرفت مالی  های تأخیر احتمالی و پس از تائید صورت وضعیت از كسر كسورات قانونی و جریمه

 در مواعد مقرر در اساسنامه، دریافت خواهد كرد.پروژه 

: مسئولیت نظارت بر پیمانكاران برای اجرای پروژه و مدیریت مراحل اجرای آن و هماهنگی 8تبصره

ی مدیر ساخت است و انتخاب پیمانكاران و واگذاری تمام یا بخشی از كار به  بین پیمانكاران به عهده

 كاهد.  ( این ماده ذكر شده است و مسئولیت مدیر ناظر، نمی4بند) آنها، از مسئولیت مدیر ساخت كه در

 

 مدیر ناظر صندوق:

ها و  نامه مدیر ناظر صندوق، شخص حقوقی است كه مطابق قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آیین: 31ماده 

شود؛ مدیر  سنامه مدیر ناظر نامیده میمقررات مربوط به این قانون، دارای پروانه اشتغال نظارت پایه یک است و در این اسا

 و تصویب مجمع صندوق قابل تغییر است. سازمان ناظر با تائید 

 مدیر ناظر و مدیر ساخت نباید از جمله اشخاص وابسته به یكدیگر محسوب شوند. تبصره:

 ناظر به قرار زیر است:های مدیر  عالوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه ذكر شده، وظایف و مسئولیت :32ماده 

ها، مراحل ساخت و درصدهای پیشرفت فیزیكی كه انجام هر مرحله به صورت  تائید طرح توجیهی پروژه شامل نقشه - 4 

 افزاید تجمعی به پیشرفت فیزیكی كل پروژه می

ی تذكرات  نظارت بر اجرای پروژه جهت تطبیق با طرح توجیهی پروژه و استانداردها و مقررات ملی ساختمان و ارایه - 2 

 های الزم در این زمینه به مدیر صندوق و متولی الزم به مدیر ساخت برای اصالح انحرافات احتمالی و ارایه گزارش

یكی تهیه شده توسط مدیر ساخت با انجام بازدیدهای الزم از پروژه های پیشرفت فیز بررسی و تائید صورت وضعیت - 8 

 54ی  مطابق ماده
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روز كاری  41های تائید شده در هرماه، حداكثر  ای پیشرفت پروژه براساس صورت وضعیت های دوره تهیه گزارش - 1 

 پس از پایان هرماه

ی  ها و مقررات مربوطه، برعهده نامه ل ساختمان و آیینمهندسی و كنتر ی وظایفی كه مطابق قانون نظام  انجام كلیه - 5 

 ناظر آن است. 

ای  ای و اعالم نشده خود را به گونه ( این ماده، ناظر باید بازدیدهای دوره2در اجرای بند) تبصره:

ریزی كرده و انجام دهد، كه هرگونه انحراف از طرح توجیهی پروژه و استانداردها و مقررات ملی  برنامه

مدیر ساخت بدهد.  ساختمان را به موقع شناسایی كرده و تذكرات الزم را برای انجام اصالحات كتباً به

كه مدیر ساخت اقدام مقتضی را برای اصالح انحراف صورت ندهد، مدیر ناظر موظف است  در صورتی

موضوع را به متولی و مدیر صندوق گزارش نماید. در این صورت متولی باید اقدامات مقتضی از جمله 

گی به تخلفات را انجام پیشنهاد تغییر مدیر ساخت به مجمع صندوق و پیگیری موضوع در مرجع رسید

 دهد. 

كه بین مدیر ناظر صندوق و مهندس ناظری كه در اجرای قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان  درصورتی: 33ماده 

برای پروژه صندوق انتخاب شده است در خصوص نحوه اجرای قانون مذكور و مقررات اجرایی قانون اختالف نظر به 

 براساس قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مجری است. وجود آید، نظر ناظر انتخاب شده

 

 متولی صندوق:

شود. متولی  است كه در این اساسنامه متولی نامیده می سازمانمتولی صندوق، یک شخص حقوقی مورد تائید : 34ماده 

 قابل تغییر است.  سازمانبا تصویب مجمع صندوق و تائید 

 های متولی به قرار زیر است: اساسنامه ذكر شده، وظایف و مسئولیت عالوه بر آنچه در سایر مواد: 35ماده 

ی امضای مجاز از طرف  االختیار و دارنده ی تام تعیین و معرفی یک نفر از كاركنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده - 4 

 متولی در امور مربوط به صندوق

 های بانكی صندوق یا حساب بررسی و تائید تقاضای مدیر صندوق برای افتتاح حساب - 2 

 های صندوق، مطابق مفاد اساسنامه بررسی و تائید دستورات پرداخت مدیر صندوق از محل دارایی - 8 

 تائید صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات و مسئولیت هریک از آنها به پیشنهاد مدیر صندوق  - 1 

ی  ور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامهنظارت مستمر بر عملكرد دیگر اركان به منظ - 5 

 صندوق و قراردادهای مربوطه
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 فروش واحدهای ساختمانی پروژه نظارت بر اجرای صحیح فرآیند مزایده در موقع فروش یا پیش - 6 

 نظارت بر اجرای صحیح فرآیند مناقصه در صورت اجرا - 3 

 ها و نظرات حسابرس ی به موقع گزارش بررسی و حصول اطمینان از ارایه - 3 

 نظارت و حصول اطمینان از تهیه و انتشار به موقع اطالعات صندوق توسط دیگر اركان - 9 

كه مطابق صرفه و صالح  بررسی و تائید صلح در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر صندوق در صورتی - 41 

 ران باشدگذا سرمایه

 داری اوراق بهادار صندوق و نظارت بر انجام آن تعیین شیوه نگه - 44 

مراجع ذیصالح و پیگیری  سازمانطرح موارد تخلف دیگر اركان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد  - 42 

 ی نهایی موضوع تا حصول نتیجه

كه تخلف یاد شده جرم محسوب شود یا  ذیصالح در صورتی  طرح موارد تخلف دیگر اركان صندوق نزد مراجع - 48 

 ی نهایی منجر به خسارت به صندوق شده باشد و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه

گذاران و وكیل در توكیل  این ماده، متولی طبق این اساسنامه وكیل سرمایه 48و  42در اجرای بندهای  :1تبصره - 14 

ی اختیارات الزم )از جمله اختیارات مندرج در  گذاران با دارا بودن كلیه تواند از جانب سرمایه شود و می آنها محسوب می

ها، دادسراها، مراجع  ای كیفری و حقوقی در هر یک از دادگاهی هرگونه دعو قوانین آیین دادرسی مدنی و كیفری( اقامه

 قضایی اختصاصی یا عمومی و مراجع اداری و غیرقضایی نماید یا به مقامات انتظامی مراجعه كند.

كه متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها  : در صورتی2تبصره

بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.  خودداری كند، و از این

 كند.  گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می حدود مسئولیت متولی در این

تواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با  : متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می8تبصره

وق مطالبه كند یا از دفتر كار یا شعب آنها یا پروژه بازرسی نماید. اركان صندوق از اركان دیگر صند

 اند در این رابطه همكاری كامل با متولی داشته باشند. صندوق ملزم

 

 نویس صندوق: متعهدپذیره

شود؛  نویس نامیده می نویس صندوق، یک شخص حقوقی است كه در این اساسنامه متعهدپذیره متعهدپذیره: 36ماده 

 و تصویب مجمع صندوق قابل تغییر است. سازماننویس به تائید  تعهدپذیرهم

 نویس به قرار زیر است: ها متعهد پذیره وظایف و مسئولیت :37ماده 
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گذاری  نویس، موظف است ظرف یک روز كاری پس از گزارش مدیر صندوق در مورد واحدهای سرمایه الف( متعهد پذیره

گذاری جدید باقیمانده را مطابق دستورالعمل  (، درخواست صدور واحدهای سرمایه41ماده  8مانده )موضوع تبصره  باقی

 مربوطه ارائه كرده و معادل قیمت مبنای آنها را به حساب صندوق كه به این منظور تعیین شده است، واریز نماید.

تر از تعداد مورد نظر باشد، متعهد گذاری كم كه درخواست صدور واحدهای سرمایه نویسی، درصورتی ی پذیره ب( در مرحله

گذاری  نویس موظف است ظرف یک روز كاری پس از گزارش مدیر صندوق، درخواست صدور واحدهای سرمایه پذیره

 ها را به حساب صندوق واریز نمایند. باقیمانده را به نام خود ارائه دهد و معادل قیمت مبنای آن

بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس پذیرفته نشده باشند، انجام گذاری در  كه واحدهای سرمایه ج( درصورتی

 نویس است. تشریفات نقل و انتقال آنها بر عهده متعهد پذیره

گذاری  نویس در دستورالعمل صدور واحدهای سرمایه بینی شده برای متعهد پذیره نویس باید وظایف پیش د( متعهد پذیره

نویس در دستورالعمل بازارگردانی  بینی شده برای متعهد پذیره مچنین وظایف پیشهای زمین و ساختمان و ه صندوق

 را به ترتیب مقرر انجام دهد. سازمانهای زمین و ساختمان مصوب  گذاری صندوق واحدهای سرمایه

 

 بازارگردان صندوق:

شود. بازارگردان به  ده میبازارگردان صندوق، یک شخص حقوقی است كه در این اساسنامه بازارگردان نامی: 38ماده 

 تصویب مجمع صندوق قابل تغییر است. وسازمان تائید 

 های بازارگردان به قرار زیر است: وظایف و مسئولیت :39ماده 

گذاری صندوق در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس داخلی، بازارگردان  الف( در صورت پذیرش واحدهای سرمایه

ی فعالیت، بازارگردانی واحدهای  گذاران در پایان دوره گذاری سرمایه ابطال واحدهای سرمایهموظف است تا زمان 

گذاری در تملک اركان صندوق را براساس دستورالعمل بازارگردانی  واحدهای سرمایه  گذاری صندوق به استثناء سرمایه

ی واحدهای  حداقل حجم معامالت روزانه ی مظنه و مربوطه، انجام دهد. برای این منظور دامنه مجاز نوسان، دامنه

 شود. گذاری توسط بازارگردان در امیدنامه ذكر می سرمایه

گذاری صندوق در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس داخلی،  ب ( در صورت عدم پذیرش واحدهای سرمایه

ی فعالیت )به استثناء  در پایان دوره گذاران گذاری سرمایه بازارگردان موظف است تا زمان ابطال واحدهای سرمایه

گذاری صندوق  گذاری در تملک اركان صندوق(، در چارچوب دستورالعمل بازارگردانی واحدهای سرمایه واحدهای سرمایه

 گذاری را انجام دهد.  ، بازارگردانی واحدهای سرمایهسازمانزمین و ساختمان مصوب 

 حسابرس صندوق:



 

728 
 

سال شمسی  سازمان بورس و اوراق بهادار، برای مدت یک بین مؤسسات حسابرسی معتمدحسابرس صندوق از : 41ماده 

طور متوالی برای حداكثر سه دوره، بالمانع است. حسابرس  شود. انتخاب مجدد یک مؤسسه حسابرسی به تعیین می

مع صندوق تعیین ی حسابرس توسط مج الزحمه صندوق به پیشنهاد متولی و تصویب مجمع صندوق قابل تغییر است. حق

 شود. می

 های حسابرس به قرار زیر است: عالوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه آمده، وظایف و مسئولیت :41ماده 

كه رویدادهای مالی صندوق به طور كامل و  ی عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این نظارت بر كلیه - 4 

آوری و به روش صحیح  ی مدارک و مستندات مربوطه جمع شود و كلیه ت میهای صندوق ثب به روش صحیح در حساب

 شود نگهداری می

های مالی  بررسی و اظهارنظر راجع به گزارش مدیر صندوق به مجمع درخصوص عملكرد و وضعیت صندوق، صورت - 2 

 سرمایه ماهه و ساالنه، و گزارش مدیر صندوق به هیأت مدیره درخصوص افزایش صندوق در مقاطع شش

گذاری براساس دستورالعمل  ی محاسبات خالص ارزش واحدهای سرمایه بررسی و اظهارنظر در خصوص نحوه - 8 

 ی این محاسبات. های پشتوانه و همچنین صحت/مستدل بودن اسناد و مدارک و گزارش سازمانمصوب 

حسابرس در بررسی و اظهارنظر راجع به صورتهای مالی صندوق باید اصول، استانداردها و  :1تبصره

 صالح رسیده است را رعایت نماید. ضوابط حسابرسی كه به تصویب مراجع ذی

تواند هرگونه اطالعات و مدارک را در رابطه با صندوق از  : حسابرس در اجرای وظایف خود می2تبصره

اند  لبه كند یا از دفتر كار یا شعب آنها یا پروژه بازرسی نماید. اركان صندوق ملزماركان دیگر صندوق مطا

 در این رابطه همكاری كامل با حسابرس داشته باشند. 

كه حسابرس در تهیه اسناد، مدارک، اطالعات و امثال آنها و نیز در بررسی و اظهارنظر یا تهیه  درصورتی :42ماده 

اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطالعات مذكور از قانون بازار اوراق بهادار تخلف نماید، های مالی، فنی یا  گزارش

 این قانون خواهد بود. 19ی  قانون بازار اوراق بهادار مشمول مجازات مقرر در ماده 19ی  ماده 8به استناد بند 

 

 ی صندوق: هیأت مدیره

نویس و متولی است كه  صندوق، مدیر ساخت، مدیر ناظر، متعهد پذیرهی صندوق متشكل از مدیر  هیأت مدیره: 43ماده 

موظفند ظرف ده روز پس از انتخاب، نمایندگان حقیقی خود را برای حضور در جلسات هیأت مدیره معرفی نموده و نزد 

 ثبت كنند. سازمان
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عهده  های مذكور در این ماده را به كه یک شخص بیش از یک سمت از سمت در صورتی :1تبصره

 ها، نماینده معرفی كند. تواند به تعداد آن سمت داشته باشد، آن شخص می

ی خود را عزل كند مشروط به اینكه  تواند در هر زمان نماینده مدیره می : هر عضو هیأت2تبصره

 جانشین وی را قبالً معرفی و نزد سازمان ثبت نموده باشد.

ی  ها در مورد تخلف از اساسنامه و امیدنامه گان آنمدیره و نمایند : اشخاص حقوقی عضو هیأت8تبصره

 گذاران و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. صندوق و مقررات مصوب، در قبال سرمایه

 ی صندوق به شرح زیر است: های هیأت مدیره عالوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه آمده، وظایف و مسئولیت :44ماده 

 تائید صالحیت مدیر ساخت یا پیمانكاران معرفی شده توسط وی، برای اجرای مراحلی از پروژه. - 4 

های  های اجرای پروژه و سایر هزینه ی مورد نیاز در هر مرحله برای پرداخت هزینه تصویب مبلغ افزایش سرمایه - 2 

 صندوق با توجه به طرح توجیهی و پیشنهاد مدیر صندوق

خریداران یا  فروش و فروش واحدهای ساختمانی و نمونه قراردادهایی كه با پیش ی پیش ناد مزایدهتصویب اس - 8 

 سازمانشود با تائید  خریداران واحدهای ساختمانی منعقد می

فروش واحدهای ساختمانی پروژه از  ی فروش و پیش اتخاذ تصمیمات الزم در فرآیند مناقصه یا در فرآیند مزایده - 1 

 ی صرف آن، با رعایت مقررات مربوطه فروش واحدهای ساختمانی و نحوه ی تبلیغات فروش یا پیش یب بودجهجمله تصو

كه  گیری درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت صندوق درخصوص تأخیر در اجرای پروژه، در صورتی تصمیم - 5 

 به ادعای مدیر ساخت این تأخیر ناشی از تقصیر وی نبوده است.

 بندی اجرای پروژه در شرایط استثنایی به تقاضای مدیر ساخت.  ها یا زمان گیری راجع به تغییر هزینه متصمی - 6 

ی مدیر ساخت  مسئولیت انعقاد قرارداد با پیمانكاران و پرداخت مبلغ قراردادهای آنها، به عهده :1تبصره

هت بر صندوق تحمیل ی صندوق مسئولیتی از این ج است و تأیید صالحیت آنها توسط هیأت مدیره

 كند. نمی

های مورد نیاز در راستای اجرای وظایف  اند در مواقع لزوم گزارش : تمامی اركان صندوق موظف2تبصره

 هیأت مدیره صندوق را در اختیار آن قرار دهند.

موافقت سه یابد. تصمیمات هیأت مدیره صندوق با  مدیره با حضور اكثریت اعضاء رسمیت می ی هیأت جلسه :45ماده 

 نفر از اعضا معتبر خواهد بود مگر در مواردی كه حد نصاب آن در سایر مواد اساسنامه ذكر شده است.

 : 46ماده 
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صندوق در هر سال باید به تصویب هیأت مدیره برسد. جلسات هیأت مدیره   ی ی تشكیل جلسات هیأت مدیره برنامه

گاه صندوق یا هر محل دیگری كه به اتفاق آراء  مدیر صندوق در اقامت العاده به دعوت براساس این برنامه یا به طور فوق

ی مذكور، تاریخ، ساعت، محل تشكیل و  نامه گردد. مدیر صندوق باید در دعوت توسط هیأت مدیره تعیین شود، تشكیل می

به ضمیمه كه گزارش یا مداركی برای طرح در جلسه تهیه شده است   موضوعات جلسه را درج نماید و در صورتی

ای ارسال شود كه تشریفات ارسال و دریافت آن توسط اعضاء، حداقل  نامه باید به گونه نامه ارسال كند. این دعوت دعوت

 یک روز قبل از تشكیل جلسه، به پایان برسد.

ی هیأت مدیره را به طور  تواند درخواست تشكیل جلسه هر یک از اعضای هیأت مدیره می :1تبصره

ه مدیر صندوق ارائه دهد. مدیر صندوق موظف است ظرف ده روز تشریفات برگزاری العاده، ب فوق

های مذكور در این اساسنامه كه ناشی  صورت مسئولیت ی هیأت مدیره را انجام دهد؛ در غیر این جلسه

تواند  ی مدیر صندوق خواهد بود و عضو مذكور خود می از تأخیر در برگزاری هیأت مدیره است به عهده

 ی اقدام كند. عایت تشریفات مذكور در این ماده نسبت به دعوت هیأت مدیرهبا ر

ی هیأت مدیره، رعایت تشریفات  ی اعضای هیأت مدیره در جلسه : در صورت حضور كلیه2تبصره

 دعوت مذكور در این ماده ضروری نیست.

: اعتراض هریک از اعضای هیأت مدیره مبنی بر عدم رعایت تشریفات مذكور در این ماده 8تبصره

برای دعوت و تشكیل جلسات هیأت مدیره، توسط متولی بررسی شده و در صورتی كه متولی اعتراض 

 اعتبار خواهد بود.  را وارد تشخیص دهد، تصمیمات هیأت مدیره در جلسه مربوطه بی

گیری راجع به یک  ی هیأت مدیره برای دو بار متوالی برای تصمیم كه جلسه: در صورتی 1تبصره

بار سوم در رابطه با همان موضوع با حضور هر تعداد  ی هیأت مدیره برای  موضوع تشكیل نشود، جلسه

 یابد به شرط اینكه این موضوع و نتایج دعوت اول و دوم در دعوت سوم درج شود.  از اعضاء رسمیت می

ی عضو هیأت مدیره در سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در  در صورتی كه هر نماینده: 5تبصره

طول یک سال، غیبت داشته باشد، خود به خود از نمایندگی عضویت در هیأت مدیره معزول خواهد بود 

 ی دیگری را طبق مفاد اساسنامه، به عنوان عضو جایگزین معرفی كند. و ركن مربوطه باید نماینده

ی عضو دیگری است كه  ی متولی و در غیاب وی به عهده ی نماینده ریاست جلسات هیأت مدیره به عهده :47ماده 

ی مدیر صندوق و در صورت  ای توسط نماینده شود. برای هر جلسه هیأت مدیره، صورتجلسه توسط هیأت مدیره تعیین می

شود و  مدیره توسط یكی دیگر از اعضای هیأت مدیره، تنظیم میی متولی یا به انتخاب هیأت  غیبت ایشان توسط نماینده

شود تا به امضای تعدادی از اعضاء برسد كه مطابق سایر مفاد اساسنامه برای  برای اعضای حاضر در جلسه ارسال می
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اء ی هیأت مدیره، تنظیم و امض اعتبار تصمیمات الزم است. این صورتجلسه باید ظرف یک هفته پس از تشكیل جلسه

 و هریک از اركان صندوق یک نسخه ارسال شود و یک نسخه نیز در مدارک صندوق بایگانی شود. سازمانشده و برای 

 

 امور مالی و معامالتی:

گذاری وجوه مازاد صندوق از جمله تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام  گیری راجع به سرمایه تصمیم: 48ماده 

 ی صندوق و مقررات مصوب، از اختیارات مدیر صندوق است.  ساسنامه و امیدنامهصندوق در چارچوب مفاد ا

های مالی صندوق در مقاطع زمانی  ی صورت های صندوق و تهیه ثبت رویدادهای مالی صندوق در حساب: 49ماده 

رات قانونی، بینی شده در این اساسنامه، از وظایف مدیر صندوق است و وی موظف است در انجام این امر، مقر پیش

شود را  های اجرایی كه توسط سازمان ابالغ می ها و دستورالعمل نامه دهی مالی و آیین استانداردهای حسابداری و گزارش

 رعایت نماید.

های مذكور در  های مختلف فعالیت، نصاب های صندوق در دوره مدیر صندوق باید در انتخاب تركیب دارایی: 51ماده 

مذكور در امیدنامه نقض گردد، مدیر صندوق باید ضمن    های كه به هر دلیل، نصاب د. در صورتیامیدنامه را رعایت كن

 ها، انجام دهد. روز كاری، اقدامات الزم را برای رعایت این نصاب 41اطالع به متولی و حسابرس، ظرف حداكثر 

 

 ها: ها و ثبت حساب تشریفات تهیه و تائید صورت وضعیت

 های صندوق به قرار زیر است:  های پیشرفت پروژه و ثبت آنها در حساب یه و تأیید صورت وضعیتتشریفات ته: 51ماده 

شود و جهت تأیید  بار توسط مدیر ساخت تهیه وامضاء می الف( صورت وضعیت پیشرفت فیزیكی پروژه حداقل هر ماه یک

پیشرفت فیزیكی پروژه و تأیید آن و همچنین ی مدیر ناظر، رؤیت  شود. با توجه به اینكه وظیفه به مدیر ناظر تقدیم می

بینی  تأیید كیفیت كار انجام شده و تطبیق نوع و كیفیت مصالح به كار رفته با استانداردهای ملی ساختمان و مصالح پیش

بعد، مصالح و كار انجام   ی گزارش پیشرفت فیزیكی ماه كه تا زمان تهیه شده در طرح توجیهی پروژه است، لذا در صورتی

شدن مصالح و كار انجام شده، صورت   شود، مدیر ساخت موظف است قبل از پوشانده شده توسط سایر مصالح پوشانده می

 وضعیت پیشرفت فیزیكی پروژه را تهیه و به تأیید مدیر ناظر برساند. صورت وضعیت پیشرفت فیزیكی پروژه باید شامل

 موارد زیر باشد: 

ی  ی گزارش، تاریخ تهیه كننده الف( شماره مسلسل، عنوان صورت وضعیت، نام پروژه، نام مدیر ساخت به عنوان تهیه-4

 ی قبلی گزارش، تاریخ آخرین گزارش تأیید شده

 استبینی شده  شده در قالب مراحل اجرای پروژه كه در طرح توجیهی پروژه پیش  های انجام الف( فعالیت-2
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ی گزارش، جمع درصد  ی قبلی تا تاریخ تهیه الف( درصد پیشرفت هر مرحله از تاریخ آخرین گزارش تأیید شده-8

ی گزارش و جمع درصد پیشرفت فیزیكی كل پروژه با توجه به وزن اجرای هر مرحله در  پیشرفت هر مرحله تا تاریخ تهیه

 پیشرفت پروژه

ته از تاریخ آخرین گزارش تأیید شده قبلی تا تاریخ تهیه گزارش به تفكیک هر الف( فهرست و میزان مصالح به كار رف-1

 مرحله

بینی شده در طرح توجیهی، میزان تأخیر یا تعجیل در اجرای هر  بندی پیش ی پیشرفت هر مرحله با زمان الف( مقایسه-5

بندی اجرای كل پروژه  چه اثری بر زمانی جبران تأخیرات و توضیح اینكه تأخیر یا تعجیل،  مرحله، دالیل تأخیرات، نحوه

 دارد. 

 ب( سایر اطالعات به تشخیص مدیر ناظر. -5

ب ( مدیر ناظر باید بالفاصله پس از دریافت صورت وضعیت پیشرفت فیزیكی پروژه، از محل پروژه بازدید به عمل آورده 

 اظ موارد زیر بررسی نماید:و صحت اطالعات مندرج در صورت وضعیت پیشرفت فیزیكی پروژه را بخصوص از لح

 ب( تطبیق درصدهای پیشرفت واقعی مراحل اجرای پروژه، با اطالعات مندرج در صورت وضعیت-4

 ب( تطبیق مراحل اجرا شده از پروژه با طرح توجیهی-2

 ب( رعایت مقررات ملی ساختمان در اجرای پروژه-8

پیشرفت فیزیكی پروژه درج شده است از نظر كیفیت و ب( تطبیق مصالح به كار رفته با آنچه در صورت وضعیت -1

 كمیت

 بینی شده در طرح توجیهی پروژه. ب( تطبیق كیفیت و كمیت مصالح به كار رفته با مصالح پیش-5

كه به تشخیص مدیر ناظر اطالعات مندرج در صورت وضعیت پیشرفت فیزیكی پروژه صحیح باشد، وی موظف  در صورتی

رت وضعیت مذكور را تأئید كرده و ضمن بایگانی یک نسخه از آن، یک نسخه را به مدیر روز كاری صو 5است ظرف 

صورت وی باید در مهلت مذكور موارد عدم تطبیق را به  ساخت و یک نسخه را به مدیر صندوق تحویل دهد، در غیر این

 مدیر ساخت گزارش كند.

دیر ناظر، مدیر ساخت نباید مصالح و قبل از بررسی و تائید پیشرفت فیزیكی پروژه توسط م :1تبصره

های  كه مدیر ناظر، بررسی صورت وضعیت كار انجام شده را توسط سایر مصالح بپوشاند. در صورتی

پیشرفت فیزیكی پروژه را در مهلت مذكور به انجام نرساند و برای این امر دالیل موجه مورد قبول 

ی صندوق منجر به تأخیر در اجرای  د هیأت مدیرهی صندوق ارائه ندهد و این امر به تأیی هیأت مدیره

ی مدیر ناظر خواهد بود. مدیر صندوق موظف است  های تأخیر از این بابت به عهده پروژه گردد، جریمه
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ی الزم را از محل مطالبات مدیر ناظر بابت كارمزد خود تا سقف  با گزارش مدیر ساخت، بالفاصله ذخیره

ی مذكور حداكثر تا گزارش بعدی  های صندوق منظور نماید. ذخیره حسابی تأخیر احتمالی، در  جریمه

ی صندوق به حساب مطالبات  مدیره  راجع به پیشرفت مالی پروژه تعیین تكلیف شده و با نظر هیأت

 گردد. های تأخیر مدیر ناظر تأمین می شود یا از محل آن، جریمه مدیر ناظر بازگردانده می

ی از صورت وضعیت پیشرفت فیزیكی مورد تأیید مدیر ناظر و بخشی دیگر كه بخش : در صورتی2تبصره

های مورد تأیید و درصد آنها از كل صورت وضعیت را تعیین  مورد تأیید وی نباشد، وی ملزم است بخش

 نماید.

كه تمام یا بخشی از گزارش پیشرفت فیزیكی پروژه توسط مدیر ناظر مورد تأیید  : در صورتی8تبصره

ی مدیر ساخت بوده و از محل  رد، كارمزد مدیر ناظر برای بررسی مجدد آن بخش، به عهدهقرار نگی

 مطالبات وی از صندوق قابل كسر است. 

ج ( مدیر ساخت باید صورت وضعیت مالی پروژه را براساس صورت وضعیت پیشرفت فیزیكی پروژه كه توسط مدیر ناظر 

های مالی پروژه دارای شماره  اختیار مدیر صندوق قرار دهد. صورت وضعیتتأئید شده است، تهیه كرده و پس از امضاء در 

باشند. مدیر صندوق موظف است نسبت به بررسی صحت اطالعات مندرج در این صورت وضعیت،  مسلسل جداگانه می

 بخصوص از لحاظ موارد زیر، اقدام كند:

ی  های تأیید شده ضعیت یا صورت وضعیتج( تطبیق اطالعات مندرج در صورت وضعیت مالی پروژه با صورت و-4

 پیشرفت فیزیكی پروژه.

ج( تطبیق مبالغی كه برای اجرای هر مرحله باید از منابع مالی صندوق به مدیر ساخت پرداخت شود با مبالغ مندرج در -2

 مرحله.  طرح توجیهی پروژه و قرارداد منعقده با مدیر ساخت، و كنترل محاسبات با توجه به درصدهای پیشرفت هر

در صورت صحت اطالعات مندرج در صورت وضعیت مالی پروژه، مدیر صندوق موظف است ظرف ده روز كاری از زمان 

های صندوق ثبت كند و یک نسخه از آن را همراه  ارسال این صورت وضعیت، نسبت به تأئید آن اقدام كرده و در حساب

ی دیگر را به مدیر ساخت تحویل  دوق بایگانی نماید و نسخههای پیشرفت فیزیكی پروژه، جزو اسناد صن صورت وضعیت

رسد. در صورت احراز عدم صحت  ی صندوق می ی توزیع سایر نسخ در صورت نیاز به تأیید هیأت مدیره دهد. نحوه

اطالعات مندرج در صورت وضعیت مالی پروژه، مدیر صندوق باید ظرف مهلت مذكور، موارد نقص و عدم صحت 

 تباً به مدیر ساخت اعالم نماید.اطالعات را ك

بینی شده در اساسنامه و امیدنامه،  های تأئید شده پس از كسر كسورات قانونی و سایر كسورات پیش د ( صورت وضعیت

 روز پس از تأیید، توسط صندوق و با رعایت تشریفات مربوطه، تسویه شوند. 41باید ظرف 
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 ها: و پرداخت ها های بانكی صندوق و نظارت بر دریافت حساب

های بانكی به نام صندوق افتتاح  به تشخیص مدیر صندوق و توافق متولی، به تعداد الزم حساب یا حساب: 52ماده 

پذیرد.  ی مدیر صندوق صورت می ی متولی و نماینده های بانكی با امضای مشترک نماینده شود. پرداخت از این حساب می

گذاری، وجوه حاصل از دریافت  های سرمایه شامل وجوه حاصل از صدور واحد های صندوق ها و پرداخت ی دریافت كلیه

ها انجام  های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حساب های بانكی و پرداخت هزینه سودهای سپرده

 پذیرد.  می

، به دستور مدیر 52ی  های بانكی صندوق موضوع ماده های صندوق از حساب یا حساب ی پرداخت كلیه: 53ماده 

پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد  صندوق و تأیید متولی صورت می

 ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود: اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی متولی در مورد پرداخت

 های ساخت پروژه به مدیر ساخت، متولی باید كنترل نماید كه:  ط به هزینههای مربو الف( در مورد پرداخت

های  اند و با صورت وضعیت های مالی توسط مدیر ساخت امضاء و توسط مدیر صندوق تائید شده صورت وضعیت - 4 

اند و همچنین طرح توجیهی پروژه و قرارداد منعقده با مدیر ساخت،  پیشرفت فیزیكی پروژه كه توسط مدیر ناظر تائید شده

 تطبیق دارند.

 ، تطبیق دارد4در بند  مبلغ پرداختی با مبلغ اسناد یاد شده-2

 پذیرد. ها صرفاً از طریق واریز به حساب بانكی مدیر ساخت، صورت می ی این پرداخت كلیه-8

 های صندوق، متولی باید كنترل نماید كه: ب( در خصوص پرداخت كارمزدها و هزینه

 پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است - 4 

 پذیرد. های بانكی اشخاص مربوطه، صورت می ها از طریق واریز به حساب پرداختاین  - 2 

 ج ( در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس به نام صندوق، متولی باید كنترل نماید كه:

 پذیرد پرداخت صرفاً به حساب جاری معامالتی كارگزار صورت  - 4 

 نقد صندوق نزد كارگزار به تشخیص متولی بیش از حد الزم نباشدی وجوه  مانده - 2 

 باشد. سازمانكارگزار دارای مجوز كارگزاری از  - 8 

 است، متولی باید كنترل كند كه: هـ( در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری كه در بورس پذیرفته نشده 

 است  ها معین شدهی آن مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده - 4 

 های مندرج در امیدنامه است اوراق بهادار دارای ویژگی - 2 
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 فروشنده معتبر است - 8 

 شود. مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانكی فروشنده واریز می - 1 

رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر  تبصره:

 زامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر صندوق نیست. صندوق ال

 

 تشریفات برگزاری مزایده:

فروش یا فروش واحدهای ساختمانی پروژه، براساس مزایده صورت خواهد گرفت. اسناد مزایده و مراحل  پیش: 54ماده 

ی قراردادهایی كه  ی تبلیغات، چگونگی تبلیغ و نمونه محل تأمین بودجهی تبلیغات،  های پایه، بودجه انجام مزایده، قیمت

توسط مدیر صندوق تهیه شده و  سازمانشود، باید مطابق دستورالعمل مصوب  با خریداران واحدهای ساختمانی منعقد می

گی، بر اجرای های هفت برسد. متولی موظف است با دریافت گزارش سازمانی صندوق و تأیید  مدیره به تصویب هیأت

 مدیره در این زمینه نظارت نماید.  صحیح مصوبات هیأت

فروش یا فروش واحدهای ساختمانی كمتر از  بینی شده هزینه تبلیغات و پیش ی پیش بودجه تبصره:

های صندوق نخواهد بود؛ مگر اینكه به تأیید متولی و  ( درصد ذخیره مربوطه در حساب31هشتاد)

ی كمتر، به صرفه و صالح دارندگان واحدهای  ذكر دالیل، اختصاص بودجهتصویب مجمع صندوق و با 

 گذاری باشد.  سرمایه

 

 های صندوق: هزینه

های صندوق شناسایی كرد و در مقابل آن برای صندوق  ها یا دارایی توان به عنوان هزینه صرفاً موارد زیر را می: 55ماده 

گذاری جدیدپرداخت كرد، مشروط به  یی صندوق یا با صدور واحدهای سرمایهها ایجاد تعهد نمود یا آنها را از محل دارایی

 بینی شده باشند: ی آنها در امیدنامه و طرح توجیهی پروژه پیش ی محاسبه اینكه مبالغ یا نحوه

 های تأسیس صندوق هزینه - 4 

 تی آن در امیدنامه قید شده اس ی محاسبه كارمزد اركان صندوق كه میزان و نحوه - 2 

 های ساختمان پروژه های طراحی نقشه هزینه - 8 

 های اخذ مجوزهای الزم برای اجرای ساختمان پروژه هزینه - 1 

 های نقل و انتقال آن به نام صندوق ها و هزینه زمین پروژه و مالیات - 5 
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های  ی هزینه ی كلیه دهنده پوششی اجرای پروژه براساس مبالغ ثابت مندرج در قرارداد با مدیر ساخت كه  هزینه - 6 

آالت و  ساخت پروژه اعم از دستمزد نیروی انسانی، مصالح ساختمانی، تجهیزات و تأسیسات مكانیكی و برقی، ماشین

 اقالم مورد نیاز و هزینه قرارداد با پیمانكاران فرعی، باشد

 حدهای ساختمانیفروش یا فروش وا های مربوط به پیش  ی تبلیغات و سایر هزینه هزینه - 3 

 ی صندوق الزم باشد كه به تصویب هیأت مدیره ی ساختمان پروژه در صورتی های بیمه هزینه - 3 

 های صندوق الزحمه كارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی دارایی حق -9 - 9 

 مالیات و هزینه نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق مطابق مقررات -41

 ی صندوق قید شده است ی تصفیه صندوق كه میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه حمهالز كارمزد یا حق-44

 های مالی تسهیالت اخذ شده برای صندوق هزینه -42

 های بانكی برای نقل و انتقاالت وجوه صندوق هزینه-48

 ها نام صندوق توسط بانک های نگهداری اوراق بهادار بی هزینه-41

 سط متولی علیه هر یک از اركان صندوق در مراجع ذی صالحی طرح دعاوی تو هزینه -45

 هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر صندوق با تأیید متولی -46

مدیره، مشروط به اینكه به تشخیص متولی در اجرای اهداف و موضوع فعالیت  ها به تصویب هیأت سایر هزینه -43

 روری باشد.صندوق ض

های صندوق بجز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق و متولی مسئول جبران خسارات  پرداخت هزینه از محل دارایی

آنها را مرجع صالح به   باشند. حدود مسئولیت گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده می وارده به صندوق یا سرمایه

 كند. رسیدگی، تعیین می

های اركان صندوق به استثنای موارد مذكور در  های اجرای وظایف و مسئولیت تأمین هزینه :1تبصره

 ی خود ایشان است. این ماده، حسب مورد به عهده

های صندوق  ی صندوق در هر دوره باید در حساب های تحقق یافته ولی پرداخت نشده هزینه :2تبصره

 گذاری در پایان آن دوره لحاظ گردند. مایهی خالص ارزش واحدهای سر منظور شده و در محاسبه

فروش واحدهای  های تبلیغات فروش یا پیش ها نظیر هزینه برای تأمین برخی هزینه: 3تبصره

نویس، باید در هر دوره  ی صندوق و كارمزد متعهد پذیره ی تصفیه الزحمه ساختمانی پروژه، كارمزد یا حق

 ه شود. ی صندوق، ذخیر مبلغ تعیین شده در امیدنامه
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پرداخت هرگونه كمک بالعوض به اشخاص و نهادها باید به تصویب مجمع عمومی صندوق برسد و در این : 56ماده 

گذاری ذینفع در كمک مزبور، حق رأی ندارند. این وظیفه مجمع، قابل تفویض به هیچ  مجمع، دارندگان گواهی سرمایه

 باشد. یک از اركان صندوق نمی

 

 های ساخت: مزد و هزینههای پرداخت كار زمان

بینی شده است  های ساخت براساس آنچه در امیدنامه و طرح توجیهی پیش كارمزدهای اركان صندوق و هزینه: 57ماده 

 شوند: های احتمالی در مواعد زیر پرداخت می و پس از كسر كسورات قانونی و جریمه

های عملكرد سه ماهه و  های مالی و گزارش صورتی  ی سه ماهه پس از تهیه الف( كارمزد مدیر صندوق در هر دوره

درصد، به شرط آنكه در صورت لزوم به  91گذاری در مواعد مقرر به میزان  گزارش خالص ارزش واحدهای سرمایه

اظهارنظر حسابرس، حسابرس راجع به آنها نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط، بندهای شرط از 

 اهمیت باشد نظر متولی كم

  های مالی، گزارش عملكرد، گزارش خالص ارزش ی حسابرس در خصوص اظهارنظر راجع به صورت الزحمه ب ( حق

 ی اظهارنظر راجع به هر یک از موارد گذاری، پس از ارائه واحدهای سرمایه

 %91ج( كارمزد متولی هر سه ماه یكبار به میزان 

های پیشرفت فیزیكی كه توسط وی در آن ماه  % براساس صورت وضعیت91یزان د( كارمزد مدیر ناظر هر ماه یكبار به م

 بررسی شده است

های پیشرفت مالی تائید شده به  های اجرای پروژه به مدیر ساخت حداقل هرماه یكبار، براساس صورت وضعیت هـ( هزینه

 %91میزان 

 ی تعهدات توسط وی صورت انجام كلیهنویسی در  نویس، پس از هر مرحله از پذیره و( كارمزد متعهد پذیره

 ی صندوق. ز( كارمزد تصفیه، پس از اتمام مراحل تصفیه

مبلغ باقیمانده از كارمزدهای مدیر صندوق، متولی و ناظر و همچنین مبالغ پرداخت نشده به  تبصره:

ت، های مالی تأیید شده، در پایان دوره مالی بعد قابل پرداخت اس مدیر ساخت بابت صورت وضعیت

های خود در قبال صندوق مطابق  ی تعهدات و مسئولیت مشروط به اینكه اشخاص مذكور به كلیه

كه متولی، ناظر و مدیر ساخت در پایان هر  اساسنامه و قراردادهای منعقده، عمل نموده باشند. در صورتی

بات خود به ی بانكی بدون قید و شرط قابل تمدید توسط صندوق معادل مبلغ مطال نامه سال، ضمانت

ی آنها از این بابت قابل پرداخت خواهد بود. این  نفع صندوق به مدیر صندوق ارائه دهند، طلب باقیمانده
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ی وظایف و  شود كه اشخاص مذكور به كلیه نامه در پایان سال مالی بعد، در صورتی آزاد می ضمانت

 های خود در قبال صندوق عمل نموده باشند.  مسئولیت

 

 رسانی: اطالع

گذاران، تارنمای مجزایی  ی خدمات اینترنتی به سرمایه مدیر صندوق موظف است برای اطالع رسانی و ارایه: 58ماده 

اندازی كند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای  برای صندوق طراحی و راه

 شود. تعیین می سازمانرسانی توسط  های اطالع ه است. سایر روشمذكور به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه ذكر شد

ی فعالیت صندوق اطالعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تارنمای  مدیر صندوق موظف است در طول دوره: 59ماده 

 صندوق منتشر نماید:

 سازمانی صندوق و به روزرسانی آن بالفاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد  متن كامل اساسنامه و امیدنامه - 4 

های تائید شده توسط مدیر ناظر، حداكثر یک روز كاری  ی پروژه براساس صورت وضعیت گزارش پیشرفت ماهانه - 2 

 پس از تائید

ر دوره سه ماهه و به ارزش روز برای گذاری به بهای تمام شده برای پایان ه گزارش خالص ارزش واحدهای سرمایه - 8 

 روز پس از هر دوره 15ی شش ماهه، حداكثر  پایان هر دوره

گذاری در آن تاریخ،  ی صندوق كه به دارندگان واحدهای سرمایه تاریخ تعیین شده در هر مرحله از افزایش سرمایه - 1 

 گیرد. علق میگذاری جدید، ت ی درخواست صدور واحدهای سرمایه حق تقدم برای ارائه

گذاری صادر شده تا پایان آن مرحله،  ی صندوق و تعداد واحدهای سرمایه ی هر مرحله از افزایش سرمایه نتیجه - 5 

 نویسی هر مرحله روز كاری پس از پایان مهلت پذیره 21حداكثر 

های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساالنه، بالفاصله پس از  های مالی صندوق در دوره گزارش عملكرد و صورت - 6 

ماهه و ساالنه حسابرسی شده به همراه اظهارنظر حسابرس، یک روز كاری پس از اظهارنظر  تهیه و صورتهای مالی شش

 حسابرس

های صندوق و تاریخ موردنظر برای استخراج  اری از محل تقسیم داراییگذ مبلغ قابل پرداخت بابت هر واحد سرمایه - 3 

روز قبل از تاریخ مورد نظر، در صورتی كه  41گذارانی كه مبلغ مذكور به آنها تعلق خواهد گرفت، حداقل  فهرست سرمایه

 گذاران گرفته باشند رمایههای صندوق بین س اركان ذیصالح با رعایت اساسنامه، تصمیم به تقسیم تمام یا بخشی از دارایی

گذاری،  گذاران بابت هر واحد سرمایه ، شامل مبلغ پرداختی به سرمایه3ی اجرای تصمیم اعالم شده مطابق بند  نتیجه - 3 

 كل مبالغ پرداختی تاریخ پرداخت و جمع
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ی روز قبل، حداكثر تا گذاری برا های خرید و فروش بازارگردان در هر روز و قیمت پایانی هر واحد سرمایه مظنه - 9 

 هر روز 41ساعت 

 ی آنها به عموم ضروری باشد. تهیه و ارایه سازمانهایی كه به تشخیص  ی گزارش كلیه - 41 

ها و اطالعات مذكور در این ماده را برای  زمان یک نسخه از گزارش مدیر صندوق باید هم :1تبصره

اطالعات در تارنمای صندوق در رابطه با این متولی و حسابرس ارسال كند و انتشار هرگونه  سازمان،

 است. سازمانی اطالعات به  ی ارایه صندوق به منزله

های مالی ساالنه و  های عملكرد و صورت : حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش2تبصره

دهد. مدیر روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارایه  21ای صندوق، حداكثر ظرف  دوره میان

های مالی ساالنه و  های عملكرد و صورت صندوق موظف است اظهارنظر حسابرس را درمورد گزارش

 ای صندوق، یک روز كاری پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر كند.  میان دوره

در ( این ماده، باید در تارنمای صندوق 5( و )8(، )2: روند تاریخی اطالعات موضوع بندهای )8تبصره

 گذاران باشد. دسترس سرمایه

پذیر نباشد، این  رسانی از طریق تارنمای صندوق به هر دلیل امكان كه اطالع : در صورتی1تبصره

گذاران قرار گیرد و وجود  اطالعات باید به صورت كاغذی و به تعداد كافی در شعب در اختیار سرمایه

 گذاران برسد. ار صندوق به اطالع سرمایهی كثیراالنتش چنین اطالعاتی در شعب از طریق روزنامه

 

 تصفیه و انحالل یا پایان دوره فعالیت صندوق:

 یابد: فعالیت صندوق به یكی از طرق زیر پایان می: 61ماده 

ی ساختمانی صندوق و فروش آن و انتقال اسناد مالكیت به  الف( پس از اتمام موضوع فعالیت صندوق اعم از ساخت پروژه

 خریداران

آوری  پذیر نباشد از قبیل عدم موفقیت در جمع در صورتی كه ادامه فعالیت صندوق به تشخیص یا تائید سازمان امكانب ( 

 ی فعالیت صندوق. منابع مالی برای ادامه

 سازمانج( در صورت لغو مجوز صندوق توسط 

 ی فعالیت یا انحالل صندوق د ( در صورت صدور حكم دادگاه مبنی بر خاتمه

در صورتی كه هریک از اركان به وظایف خود  سازمانگذاران یا اركان صندوق و تائید  قاضای هر یک از سرمایههـ ( به ت

 عمل نكند و شخص جایگزین انتخاب نشده باشد.
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پایان پذیرد، مرجع ذیصالحی  61در صورتی كه فعالیت صندوق بنا به موارد مذكور در بندهای ب تا هـ ماده : 61ماده 

ی صندوق، را تعیین  ی وی و مراحل تصفیه الزحمه دهد، مدیر تصفیه، حدود اختیارات و حق حالل میكه رأی به ان

 گیرد. و به مسئولیت مدیر صندوق صورت می 62كند؛ در صورت عدم تعیین این موارد، تصفیه صندوق براساس ماده  می

 دهد. ، انجام می62ی  ماده، مدیر صندوق مراحل تصفیه را طبق 61ی  درخصوص بند الف ماده تبصره:

پذیرد، پس از اتمام مراحل  پایان می 53فعالیت صندوق بنا به بند الف ماده  كه پیش بینی شود  در صورتی: 62ماده 

 پذیرد: ی صندوق صورت می ساخت پروژه، اقدامات زیر تا اتمام تصفیه

ق مفاد اساسنامه و با رعایت دستورالعمل های صندوق مطاب مدیر صندوق عملیات مزایده را برای فروش دارایی - 4 

های صندوق ادامه  ی دارایی دهد و این عملیات هرچند بار كه الزم باشد تا فروش همه ، انجام میسازمانمصوب 

 ی بین دو عملیات مزایده نباید بیشتر از سه ماه باشد.  یابد. فاصله می

 از جمله مطالبات صندوق را به نقد تبدیل كند. های صندوق كند كه دیگر دارایی مدیر صندوق تالش می - 2 

 شود، مگر در موارد ضروری و تأیید متولی خرید دارایی به نام صندوق متوقف می - 8 

ی صندوق به استثنای  های سررسید شده ی بدهی مدیر صندوق به تائید متولی از محل وجوه نقد صندوق، كلیه - 1 

های صندوق كمتر از ارزش  پردازد. در صورتی كه ارزش دارایی كارمزد را میمطالبات مدیر صندوق و متولی بابت 

ها كفایت نكند، تفاوت توسط مدیر صندوق تأمین خواهد  های آن نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی بدهی

 شود. های صندوق بستانكار می شد و مدیر صندوق معادل مبالغ پرداختی در حساب

های مالی و گزارش عملكرد صندوق را  ی سه ماهه، صورت دوق تا خاتمه تصفیه همچنان برای هر دورهمدیر صن - 5 

 نماید. تهیه و در مواعد مقرر به حسابرس تسلیم می

، 5های مالی و گزارش عملكرد موضوع بند  روز پس از دریافت صورت 21حسابرس موظف است نظر خود را ظرف  - 6 

 ارایه دهد.  سازمان به مدیر صندوق، متولی، و

ی آنها  كه تاریخ تهیه 5های مالی و گزارش عملكرد صندوق موضوع بند  در صورتی كه حسابرس نسبت به صورت - 3 

است، اظهارنظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط  4ی مذكور در بند  پس از انجام اولین مزایده

 45مانع مهمی برای ادامه عملیات تصفیه نباشد، آنگاه مدیر صندوق باید ظرف حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی 

های مالی مذكور كمتر نبوده  % وجوه نقد صندوق در تاریخ صورت31روزكاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی را كه از 

اشد، به حساب بانكی گذاران در آن تاریخ بیشتر نب گذاری نزد سرمایه و از خالص ارزش روز كل واحدهای سرمایه

شود و نقل و انتقال  گذاران واریز نماید. برای انجام این پرداخت، تاریخ معینی توسط مدیر صندوق اعالم می سرمایه

گذارانی واریز  گردد. مبالغ مذكور تنها به حساب سرمایه روز مانده به این تاریخ متوقف می 5گذاری  واحدهای سرمایه
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گذاری  گذاری صندوق باشند. مبلغ پرداختی بابت هر واحد سرمایه ی واحدهای سرمایه ظر، دارندهشود كه در تاریخ موردن می

ی مربوطه، نقل و انتقال  رسد. پس از پرداخت مذكور وانتشار اطالعیه از طریق تارنمای صندوق به اطالع عموم می

ی ساختمانی پروژه حداقل هر سه ماه ی واحدها گذاری مجاز خواهد بود. این عملیات تا فروش همه واحدهای سرمایه

 شود. بار، تكرار می یک

گذاری ممنوع خواهد بود  پس از آنكه تمام واحدهای ساختمانی پروژه به فروش رسید، نقل وانتقال واحدهای سرمایه - 3 

واحدهای ، مبلغی معادل خالص ارزش روز 3ی  كند ولی در اجرای مرحله را تكرار می 3و  6، 5و مدیر صندوق مراحل 

كند. در  گذاران پرداخت می گذاری و ابطال آنها به حساب سرمایه های سرمایه گذاری را در ازای دریافت گواهی سرمایه

گذاری پس از فروش واحدهای ساختمانی پروژه، مالک عمل  اجرای این پرداخت، خالص ارزش روز واحدهای سرمایه

ای در تارنمای صندوق  گذاران از این امر، بالفاصله اطالعیه مایهخواهد بود. مدیر صندوق موظف است برای اطالع سر

التفاوت توسط مدیر صندوق تأمین شده و  كه وجوه نقد صندوق برای این پرداخت كافی نباشد، مابه منتشر نماید. در صورتی

 شود.  های صندوق بستانكار می وی معادل مبلغ پرداختی در حساب

ی این حساب در  ، حساب حقوق صاحبان سرمایه، تصفیه شده و مانده3مذكور در بند ی  پس از اجرای مرحله - 9 

شود. به استثنای بدهی صندوق به مدیر  صورت وجود به تأیید متولی و حسابرس به حساب مدیر صندوق منظور می

شود  ندوق پرداخت میهای صندوق از جمله مطالبات اركان بابت كارمزد، از محل وجوه نقد ص ی بدهی صندوق، باقیمانده

كه وجوه نقد صندوق برای این پرداخت كافی نباشد، مدیر صندوق متعهد به تأمین وجوه نقد است؛ و معادل  و در صورتی

 شود.  های صندوق بستانكار می آن در حساب

در این زمینه ی تعهدات صندوق  پس از آنكه اسناد مالكیت واحدهای ساختمانی به خریداران منتقل گردید و كلیه - 41 

های صندوق به مدیر صندوق منتقل شده و صندوق  دارایی  ی ایفا شد، مطالبات مدیر صندوق پرداخت شده و باقیمانده

شود. صورتجلسه تصفیه توسط مدیر صندوق تهیه شده و پس از تأیید حسابرس و متولی، یک نسخه از آن به  تصفیه می

 شود.  صندوق خاتمه یافته تلقی می شود. در این مقطع فعالیت ارسال می سازمان

مسئولیت آماده سازی اسناد مالكیت واحدهای ساختمانی پروژه، مطابق قرارداد منعقده با  :1تبصره

ی این  ی مدیر صندوق است و وی از جانب صندوق كلیه خریداران و انتقال آنها به خریداران، به عهده

ی كارمزد تصفیه تأمین  این عملیات از محل ذخیرههای مربوط به  دهد. هزینه وظایف را انجام می

 شود. شود و در صورت كافی نبودن این ذخیره، توسط مدیر صندوق تأمین می می
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گونه  گذاران هیچ ی محاسبات، سرمایه ، و در صورت صحت كلیه9ی  : پس از انجام مرحله2تبصره

به مدیر صندوق منتقل  41جرای بند ها با ا های صندوق ندارند و این دارایی حقوقی نسبت به دارایی

 شود.  می

 

 مرجع رسیدگی به تخلفات و اختالفات:

ی صندوق  ی تخلفات اركان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مرجع رسیدگی به كلیه : سازمان63ماده 

دیگری باشد، حسب كه به تشخیص سازمان، رسیدگی به تخلفات ارتكابی در صالحیت مرجع/مراجع  است. درصورتی

 مورد، موضوع به مرجع/ مراجع ذیصالح ارجاع داده خواهد شد.

گذاران صندوق در مواردی كه مربوط به صندوق  هرگونه اختالف بین اركان صندوق با یكدیگر و با سرمایه: 64ماده 

ا از جمله درخصوص ای آنه ربط كه ناشی از فعالیت حرفه شود و هرگونه اختالف بین صندوق با سایر اشخاص ذی می

های هریک از اركان در قبال صندوق باشد،  ی امور صندوق، اجرای مفاد اساسنامه و اجرای وظایف و مسئولیت اداره

 شود. قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی می 86مشمول ماده 

 

 سایر موارد:

های خود تقصیر، قصوریا تخلف داشته باشد  انجام وظایف و مسئولیتكه هریک از اركان صندوق در  در صورتی: 65ماده 

و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند 

 كند. بود. مرجع صالح به رسیدگی، حدود مسئولیت هریک را تعیین می

تواند برای اجرای موضوع فعالیت  بینی شده باشد، مدیر صندوق می ژه پیشكه در طرح توجیهی پرو در صورتی: 66ماده 

ی الزم اعم از تمام یا قسمتی از پروژه یا  صندوق و پس از تأیید متولی به نام صندوق تسهیالت مالی دریافت كند و وثیقه

 زمین محل اجرای پروژه را بسپارد. 

ی  ذاران با منافع هر یک از اركان صندوق تعارض پیش آید، تأدیهگ چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه: 67ماده 

 ی حقوق ركن یادشده، مقدم خواهد بود.  گذاران بر تأدیه حقوق سرمایه

كه صندوق به حكم مراجع صالح قضایی منحل اعالم شود، این امر تغییری در محدودیت مسئولیت  در صورتی: 68ماده 

 كند.  جاد نمیگذاری ای دارندگان واحدهای سرمایه

و تصویب مجمع  سازماناست. تغییرات اساسنامه باید به تائید  سازمانمرجع تفسیر مواد این اساسنامه، : 69ماده 

 صندوق برسد. 
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 این اساسنامه در تاریخ ...................... در ... ماده، ... تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده است.: 71ماده 

 
 های  صندوق نمونه امیدنامه ی 

 زمین و ساختمان

 

 
 مقدمه: -1

ها و به عنوان نهاد مالی نزد  صندوق زمین و ساختمان ............... به عنوان مؤسسه غیر تجاری نزد مرجع ثبت شركت

باشد.  بهادار میسازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق 

نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان 

ی تأئید مزایا، تضمین سودآوری، كامل و صحیح  ( و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزلهسازمانبورس و اوراق بهادار )

گذاری در صندوق  به سرمایه ا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهاداربودن اطالعات مندرج در امیدنامه ی

 باشد.  نمی

( 4ها و اصطالحاتی كه در ماده ) ی واژه شود. كلیه ی صندوق محسوب می ناپذیر اساسنامه این امیدنامه بخش جدایی

گذار برای  سرمایهرود.  ی صندوق تعریف شده است، در این امیدنامه نیز به همان معانی به كار می اساسنامه

ی صندوق و  گذاری در این صندوق باید عالوه بر مفاد امیدنامه، اساسنامه گیری در مورد سرمایه تصمیم

است و در  یدنامه تكرار شده ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضی از مطالب مهم اساسنامه در ام های دوره گزارش

 های متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاكم خواهد بود. صورت برداشت

آوری  گذاران، ساخت پروژه ساختمانی مورد نظر از محل وجوه جمع آوری وجوه از سرمایه موضوع فعالیت صندوق، جمع

گذاران  تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایهشده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یاد شده و در نهایت 

 و جزئیات آن در طرح توجیهی پیوست این امیدنامه ذكر شده است. 8-2صندوق است. خصوصیات كلی پروژه در بند 

ی عمومی  نمایند. اولین عرضه گذاری آن را خریداری  گذاری در این صندوق باید واحدهای سرمایه مندان به سرمایه عالقه

گذاران قبلی صندوق خواهد بود و لذا در  تقدم برای سرمایه گذاری صندوق، بدون در نظر گرفتن حق واحدهای سرمایه

گذاری عرضه شده اقدام كنند.  توانند، نسبت به خرید واحدهای سرمایه مندان می ی عالقه نویسی اولیه، كلیه ی پذیره دوره

ی  ی صندوق پس از دوره ی از افزایش سرمایه توانند در هر مرحله همچنین میگذاری در صندوق،  مندان به سرمایه عالقه

تقدم  گذاران را خریداری كرده و با پرداخت قیمت مبنا در مهلت مقرر، حق تقدم سایر سرمایه نویسی اولیه، حق پذیره
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انند، واحدهای تو مندان می گذاری صندوق تبدیل كنند. همچنین عالقه خریداری شده را به واحدهای سرمایه

گذاری خود هستند را  مند به فروش واحدهای سرمایه گذاران صندوق كه عالقه گذاری آن دسته از سرمایه سرمایه

گذاری این صندوق در صورت پذیرش آن در بورس یا بازار خارج از بورس، از  خریداری كنند. خرید واحدهای سرمایه

زار خارج از بورس مربوطه و در غیر این صورت از طریق خرید از طریق هر یک از كارگزاران فعال در بورس یا با

 پذیر خواهد بود. بازارگردان صندوق مطابق دستورالعمل مصوب سازمان، امكان

گذاری در  البته، تمهیدات الزم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در این صندوق همراه با ریسک است. سرمایه

های صندوق یا شرایط خاص عرضه و  كن است در اثر كاهش خالص ارزش داراییاین صندوق سودآور باشد؛ ولی مم

گذاری خود، یا در هنگام تصفیه  گذار در موقع فروش واحدهای سرمایه گذاری در بازار، سرمایه تقاضای واحدهای سرمایه

گذار این صندوق با آنها  های مهمی كه سرمایه ریسک .گذاری خود دریافت كند صندوق، مبلغی كمتر از میزان سرمایه

 اند.  این امیدنامه توضیح داده شده 8مواجه است، در بخش 

 

 های صندوق: اهداف و استراتژی -2

ی ساختمانی مذكور  گذاران و اختصاص آن به ساخت پروژه آوری سرمایه از سرمایه هدف از تشكیل صندوق، جمع -2-1

واحدهای ساختمانی پروژه یادشده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین و سپس فروش  2-8در بند 

بینی شده در طرح  ی پیش ی ساختمانی در زمان و با هزینه شود، پروژه گذاران است؛ در این خصوص، تالش می سرمایه

ات، از طریق برگزاری مزایده، به توجیهی پیوست این امیدنامه، به اتمام رسد. واحدهای ساختمانی صندوق با رعایت مقرر

 شوند. فروش می خریدارانی كه بیشترین قیمت را پیشنهاد دهند، فروخته یا پیش

 گذاران عبارتند از: گذاری در این صندوق برای سرمایه های سرمایه مزیت -2-2

ساختمانی پروژه صندوق گذار از سود ناشی از ساخت و فروش واحدهای  گذاری در این صندوق، سرمایه با سرمایهالف( 

ی اجرای پروژه تا  گذار در برابر افزایش قیمت زمین و ساختمان در منطقه شود. بنابراین قدرت خرید سرمایه مند می بهره

 شود. حد زیادی حفظ می

 شود، احتمال سوءاستفاده از سرمایه به دلیل اینكه فعالیت صندوق توسط حسابرس و متولی صندوق دائماً نظارت می ب(

 یابد.  صندوق، كاهش می

گذاری خود را در هر زمان از طریق فروش به بازارگردان یا اشخاص دیگر به  تواند واحدهای سرمایه گذار می سرمایهج( 

های ساختمانی، این مزیت را ندارد و فروش یک واحد ساختمانی به  گذاری مستقیم در پروژه نقد تبدیل كند. سرمایه
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تر است. بازارگردان براساس اساسنامه و مقررات مربوطه، هر روز  گذاری صندوق مشكل رمایهمراتب از فروش واحدهای س

 نماید. گذاری، اعالم می های خود را برای خرید و فروش واحدهای سرمایه قیمت

كه  ی ساختمانی صندوق را از طریق تارنمای صندوق تواند همواره اطالعات مربوط به صندوق و پروژه گذار می سرمایه د(

كند. دراین تارنما، پیشرفت پروژه در هر ماه و صورتهای مالی و گزارش عملكرد  آمده است، دریافت  3نشانی آن در بند 

 شوند.  صندوق هر سه ماه یكبار منتشر می

بینی شده است، پرداخت  هایی كه در اساسنامه و امیدنامه پیش وجوه صندوق صرفاً برای ساخت پروژه و هزینه -2-3

هایی به شرح زیر  تواند برای حفظ ارزش وجوه نقد صندوق، وجوه مازاد صندوق را در دارایی وند. مدیر صندوق میش می

 كند: گذاری  سرمایه

 : اوراق مشاركت، اوراق صكوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری كه تمامی شرایط زیر را داشته باشد:2-8-4

دولت، بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادارصادر شده مجوز انتشار آنها از سوی  -الف

 باشد

 سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد -ب

به تشخیص متولی، یكی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد كرده باشد یا امكان تبدیل كردن آنها  -ج

 ه مطمئن وجود داشته باشد.به نقد در بازار ثانوی

ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مركزی جمهوری  ی منتشره توسط بانک های سپرده : گواهی2-8-2

 اسالمی ایران.

 ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران.  گذاری نزد بانک : هر نوع سپرده2-8-8

ندوق به عنوان یک صندوق زمین و ساختمان وجوه خود را در پروژه ساختمانی كه مشخصات كلی آن در این ص -2-4

 كند:  گذاری می زیر و با جزئیات بیشتر در پیوست این امیدنامه شرح داده شده است، سرمایه

 ........................................نام پروژه:..........................................................................

 نشانی پروژه:............................................................................................................

 متراژ زمین پروژه:................. متر مربع 

 تعداد واحدهای ساختمانی پروژه به تفكیک كل، مسكونی و تجاری: 

 كل............واحد؛ مسكونی............واحد؛ تجاری...........واحد.

 مساحت زیر بنای پروژه به تفكیک كل، مسكونی و تجاری:

 ترمربع؛ اداری ................مترمربع. كل.............مترمربع؛ مسكونی................مترمربع؛ تجاری....................م
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 ی زمین پروژه در زمان انتشار این امیدنامه: ................میلیون ریال قیمت تمام شده

 پیش بینی زمان ساخت پروژه: ................ ماه

 پیش بینی كل هزینه ساخت پروژه: ............... میلیون ریال

 متر مربع واحدهای ساختمانی به تفكیک كل و نوع كاربری: بینی متوسط قیمت فروش هر پیش

.......... میلیون كل: ..................میلیون ریال؛ مسكونی: ....................میلیون ریال؛ تجاری:................میلیون ریال؛ اداری ........

 ریال.

 

 گذاری در صندوق : ریسک سرمایه-3

گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در  زم به عمل آمده است تا سرمایهالبته، تمهیدات ال -3-1

گذاری در  های سرمایه ی ریسک گذاران باید به همه های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین، سرمایه گذاری سرمایه

 های زیر توجه ویژه مبذول دارند. صندوق از جمله ریسک

گذاری  سرمایه 8-2صندوق در پروژه ساختمانی مذكور در بند  های صندوق: داراییریسک كاهش ارزش -3-2

ها در این بخش، بازده  كند و انتظار بر آن است كه با توجه به سود ناشی از ساخت و ساز و افزایش عمومی قیمت می

مت زمین و ساختمان، ارزش گذاران ایجاد كند؛ اما این امكان وجود دارد كه با كاهش عمومی قی مناسبی برای سرمایه

 گذاران به بازده مورد انتظار دست پیدا نكنند. های صندوق كاهش یابد و سرمایه دارایی

های از پیش تعیین شده  ی صندوق را با هزینه مدیر ساخت، ساخت پروژه های ساخت: ریسک افزایش هزینه-3-3

های ساخت  حال ممكن است در شرایط استثنایی، هزینه در طرح توجیهی پیوست این امیدنامه تقبل نموده است. با این

ای افزایش یابند. در  طور غیرمنتظره آالت و دستمزدها به ی ماشین پروژه از قبیل مصالح ساختمانی، تأسیسات، اجاره

كه قیمت فروش  مدیره صندوق افزایش یابند، در صورتی های ساخت به تائید هیأت صورت ممكن است هزینه این

 ساخته شده متناسب با این افزایش هزینه، افزوده نشود؛ بازده مورد انتظار صندوق كاهش خواهد یافت. واحدهای 

مدیر ساخت متعهد است كه در زمان تعیین شده در امیدنامه، عملیات  ریسک عدم اتمام پروژه در موعد مقرر:-3-4

ساخت پروژه را مطابق طرح توجیهی به پایان برساند. هر چند در صورت تأخیر در این امر، مبلغی به عنوان جریمه از مدیر 

امكان وجود دارد كه سود ساخت دریافت خواهد شد؛ اما در صورت عدم توانایی مدیر ساخت در اتمام به موقع پروژه، این 

 پروژه كاهش یابد.

هرچند بازارگردان صندوق با دادوستد واحدهای گذاری:  ریسک كاهش قیمت بازاری واحدهای سرمایه-3-4

گذاری صندوق به  دهد اما این امكان وجود دارد كه قیمت واحدهای سرمایه گذاری، نقدشوندگی آنها را افزایش می سرمایه
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گذار  ص پروژه یا شرایط خاص بازار، روندی كاهنده داشته باشد و بدین ترتیب باعث زیان سرمایهدلیل كاهش ارزش خال

 شود. 

 

 گذاری: واحدهای سرمایه-4

گذاری در صندوق، گواهی  ی صندوق است. در ازای سرمایه گذاری كوچكترین جزء سرمایه واحد سرمایه -4-1

شود. حقوق  گذار درج می گذاری هر سرمایه ری، تعداد واحدهای سرمایهگذا شود. در گواهی سرمایه گذاری صادر می سرمایه

 گذاری با یكدیگر یكسان است.  و مسئولیت دارندگان واحدهای سرمایه

گذاری خود را درصورت پذیرش در بورس اوراق  توانند واحدهای سرمایه گذاری می دارندگان واحدهای سرمایه -4-2

وجود آمده، به فروش برسانند.  صورت در بازار دیگری كه توسط بازارگردان به درغیراینبهادار یا بازار خارج از بورس و 

گذاران  گذاری، مؤثر است. سرمایه های بازاری واحدهای سرمایه های صندوق، در قیمت كاهش یا افزایش ارزش دارایی

داری كرده و  ی ساختمانی، نگه وژهگذاری خود را تا اتمام مراحل ساخت و فروش پر توانند واحدهای سرمایه همچنین می

ها دریافت  ها و سایر هزینه های صندوق پس از كسر بدهی ی صندوق، سهم خود را از فروش دارایی در مراحل تصفیه

 كنند. 

هایی كه در  گیری توانند در مجمع صندوق شركت نموده و در تصمیم گذاری، می دارندگان واحدهای سرمایه -4-3

گذاری كه در  است، رأی دهند. متولی به عنوان نماینده از جانب دارندگان واحدهای سرمایهصالحیت مجمع صندوق 

های دیگر اركان نظارت  دهد. همچنین متولی بر فعالیت اند، در مجمع صندوق شركت كرده و رأی می مجمع حاضر نشده

 را به مجمع صندوق ارائه دهد.تواند در چارچوب مفاد اساسنامه، پیشنهاد تغییر دیگر اركان صندوق  كرده و می

گذاری  شوند. قیمت مبنا برای هر واحد سرمایه گذاری صندوق به قیمت مبنا عرضه و فروخته می واحدهای سرمایه -4-4

 برابر ... ریال است.

اری جدید، در  گذ ی صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه برای تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه، سرمایه -4-5

استثنای اولین عرضه عمومی، در خرید واحدهای  یابد. به بینی شده در طرح توجیهی پروژه افزایش می واعد زمانی پیشم

توانند این  گذاری به نسبت واحدهای خود از حق تقدم برخوردارند و می گذاری جدید، دارندگان واحدهای سرمایه سرمایه

كند  حق را در چارچوب اساسنامه به فروش برسانند. در هر مرحله از افزایش سرمایه، هیأت مدیره تاریخ معینی را اعالم می

تقدم اعطاء خواهد شد و به  گذاری باشند، حق و فقط به اشخاصی كه در تاریخ معین شده، دارای واحدهای سرمایه

تقدم آن مرحله از افزایش سرمایه اعطاء  گذاری صندوق را بخرند، حق اشخاصی كه پس از این تاریخ، واحدهای سرمایه
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دود است و در صورت عدم استفاده در مهلت مقرر، از درجه اعتبار های مذكور، مح تقدم نخواهد شد. مهلت استفاده از حق

 ساقط خواهند شد.

بار به  و هر شش ماه یک« شده تمام بهای»بار به  گذاری هر سه ماه یک خالص ارزش هر واحدهای سرمایه -4-6

جرای پروژه محاسبه گرفته برای ا های صورت براساس هزینه« شده تمام بهای»شود.  محاسبه و اعالم می« روز ارزش»

ی كارشناس رسمی دادگستری در نظر  های صندوق با توجه به نظریه ، قیمت روز دارایی«روز ارزش»شود. در محاسبه  می

ی محاسبه  ی صندوق و نحوه ی انتخاب كارشناس یا كارشناسان رسمی دادگستری در اساسنامه شود. نحوه گرفته می

گذاری صندوق زمین و  ستورالعمل محاسبه خالص ارزش واحدهای سرمایهگذاری در د خالص ارزش هر واحد سرمایه

 ساختمان كه به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده، تشریح شده است.

گیرد. با ابطال واحدهای  گذاری در پایان عمر صندوق و براساس مفاد اساسنامه صورت می ابطال واحدهای سرمایه -4-7

های آن و بر اساس مفاد اساسنامه  های صندوق پس از كسر بدهی گذاران از دارایی ک از سرمایهگذاری سهم هر ی سرمایه

 شود. به آنها پرداخت می

 

 محل اقامت صندوق: -5

 محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر .......... به نشانی ........................................... تعیین شده است. 

 

 اركان صندوق: -6

نویس،  اركان صندوق شامل مجمع صندوق، مدیر صندوق، مدیر ساخت، مدیر ناظر، متولی، متعهد پذیره -6-1

 شود:  ی صندوق است كه هر كدام به شرح زیر معرفی می بازارگردان، حسابرس و هیأت مدیره

ی  ندوق و متولی به عنوان نمایندهگذاری ص مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه مجمع صندوق: -6-2

شود. اختیارات مجمع صندوق در  گذارانی كه در مجمع حضور ندارند، طی تشریفات مذكور در اساسنامه تشكیل می سرمایه

گیری راجع به تغییر سایر اركان صندوق، تصویب تغییرات در  ترین آنها عبارتند از: تصمیم اساسنامه ذكر شده است؛ كه مهم

گیری راجع به انحالل صندوق. به منظور رعایت حقوق  و امیدنامه، تصویب صورتهای مالی و تصمیم اساسنامه

گذاران، برخی از تصمیمات مجمع باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد، كه جزئیات آن در اساسنامه  سرمایه

 آمده است.

ی ثبت  مدیر صندوق، شركت ....................... است كه در تاریخ ......................... با شماره مدیر صندوق:-6-3

های شهرستان ................. به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است  ................... نزد مرجع ثبت شركت
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یر صندوق مشخصات و سوابق از............................................................................................... . به همراه این امیدنامه، مد

های مدیر صندوق در اساسنامه درج شده است كه مهمترین آنها  كاری خود را نیز انتشار داده است. وظایف و مسئولیت

گذار، ثبت وقایع مالی  گذاری، ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه رتند از: انجام برخی از مراحل صدور واحدهای سرمایهعبا

ها با تأیید متولی، بررسی  های عملكرد صندوق، صدور دستور پرداخت هزینه های مالی و گزارش ی صورت صندوق، تهیه

مدیره جهت  ی آن به هیأت گذاری و ارائه روز هر واحد سرمایه شده و ارزش تمام پیشرفت مالی پروژه، محاسبه بهای

تصویب، پیشنهاد افزایش سرمایه به هیأت مدیره و توجیه آن، انجام عملیات مزایده مطابق مصوبات مجمع و 

ی صندوق در شرایط معمول، تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق به تأیید متولی، طراحی  ی صندوق، تصفیه مدیره هیأت

اندازی تارنمای صندوق و انتشار اطالعات الزم در آن، دعوت از مجمع صندوق در مواقع مقتضی و نمایندگی  اهو ر

 صندوق در برابر دیگران است. 

ی اشتغال  مدیر ساخت صندوق كه براساس قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، دارای پروانه مدیر ساخت: -6-4

ی  ه یک است، شركت ....................... است كه در تاریخ .................. با شمارهبه كار اجرای ساختمان در سطح پای

های شهرستان ............. به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ساخت عبارت است از  ثبت...................نزد مرجع ثبت شركت

.......... . به همراه این امیدنامه، مدیر ساخت مشخصات و سوابق كاری خود را نیز ..........................................................

ترین آنها عبارتند از: اجرای پروژه  انتشار داده است. وظایف واختیارات مدیر ساخت در اساسنامه درج شده است كه مهم

های  س مراحل، زمانبندی، مصالح و نقشهصالح براسا ساختمانی صندوق رأساً یا از طریق عقد قرارداد با پیمانكاران ذی

های پیشرفت فیزیكی و مالی پروژه در مواعد مقرر در  بینی شده در طرح توجیهی پروژه، ارایه صورت وضعیت پیش

 ی ساختمانی.  اساسنامه، و همكاری با مدیر ناظر و رفع اشكاالت مورد نظر وی، و همكاری در بازدید از پروژه

ناظر صندوق كه براساس قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، دارای پروانه اشتغال به كار مدیر  مدیر ناظر: -6-5

ی ثبت ................... نزد  نظارت پایه یک است، شركت ...................................... است كه در تاریخ ......................... با شماره

.............. به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ناظر عبارت است از های شهرستان ... مرجع ثبت شركت

د را نیز انتشار ..................................................................... به همراه این امیدنامه، مدیر ناظر مشخصات و سوابق كاری خو

ترین آنها عبارتند از: تأیید طرح توجیهی  ده است كه مهمداده است. وظایف واختیارات مدیر ناظر در اساسنامه درج ش

پروژه، نظارت بر اجرای پروژه جهت تطبیق با طرح توجیهی و مقررات ملی ساختمان، ارایه تذكرات الزم برای اصالح 

تذكرات وی های الزم در صورتی كه مدیر ساخت در اجرای پروژه به  ی گزارش انحرافات احتمالی در اجرای پروژه، ارائه

ی وظایفی كه  ای پیشرفت پروژه و انجام كلیه های دوره عمل ننماید، بررسی و تأیید پیشرفت فیزیكی پروژه، تهیه گزارش

 ی ناظر است. مطابق قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و مقررات مربوطه، به عهده
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..................... به شماره ثبت ............. نزد مرجع  متولی صندوق، شركت/ بانک ......... است كه در تاریخمتولی:  -6-6

از  های شهرستان ............ به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست  ثبت شركت

اسنامه قید شده است؛ كه های متولی در اس ......................................................................................... وظایف و مسئولیت

گذارانی كه در مجمع حضور   ترین آنها عبارتند از: شركت در جلسات مجمع صندوق واعمال رأی از جانب سرمایه مهم

ها و پیگیری تخلفات  ندارند با رعایت مصالح آنها، نظارت بر سایر اركان به منظور اطمینان از اجرای صحیح مسئولیت

های صندوق، پیشنهاد عزل و نصب دیگر اركان به مجمع  ید دستور پرداخت از محل داراییاحتمالی آنها، بررسی و تأی

گذاران ایجاب كند. به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق كاری خود را  كه منافع سرمایه صندوق در صورتی

 گذاران اعالم نموده است.  برای اطالع سرمایه

نویس صندوق، شركت/ بانک........... است كه در تاریخ ................... با شماره ثبت  رهمتعهدپذی نویس: متعهدپذیره -6-7

نویس عبارتست از  های شهرستان ............... به ثبت رسیده است. نشانی متعهدپذیره .................. نزد مرجع ثبت شركت

..................................................................... 

نویس مشخصات و سوابق كاری  .................................................................................. به همراه این امیدنامه، متعهدپذیره.

ز افزایش كه در اولین عرضه عمومی یا در هر مرحله ا گذاران اعالم نموده است. در صورتی خود را برای اطالع سرمایه

نویس موظف است مطابق مقررات اساسنامه، این  گذاری خریداری نشوند، متعهدپذیره سرمایه، تعدادی از واحدهای سرمایه

نویسی به  كه متعهد پذیره گذاری باقیمانده را به قیمت مبنای آنها، خریداری كند. بدین ترتیب در صورتی واحدهای سرمایه

آوری شده و اجرای پروژه به دلیل  د، وجوه الزم برای اجرای هر مرحله از پروژه جمعتعهد خود در این زمینه عمل نمای

 كمبود نقدینگی، با تأخیر مواجه نخواهد شد. 

بازارگردان صندوق، شركت.......... است كه در تاریخ ................... با شماره ثبت .................. نزد مرجع بازارگردان:  -6-8

ای شهرستان ............... به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از ه ثبت شركت

.. به همراه این امیدنامه، بازارگردان .............................................................................................................................

ی اصلی بازارگردان كه در  گذاران اعالم نموده است. وظیفه ود را برای اطالع سرمایهمشخصات و سوابق كاری خ

گذاری صندوق براساس دستورالعمل مصوب سازمان یا در صورت پذیرش  اساسنامه قید شده، بازارگردانی واحدهای سرمایه

بازار خارج از بورس مربوطه است. گذاری در بورس یا بازار خارج از بورس، براساس مقررات بورس یا  واحدهای سرمایه

ی ...... به بازارگردانی  ی قیمت ...... و حداقل حجم معامالت روزانه ی مظنه بازارگردان با دامنه مجاز نوسان .....، دامنه

شود و هرگاه  های قیمت بازارگردان در هر روز اعالم می گذاری صندوق خواهد پرداخت. مظنه واحدهای سرمایه

گذاری خود را با  توانند واحدهای سرمایه گذاری خود داشته باشند، می ن تمایل به فروش واحدهای سرمایهگذارا سرمایه
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گذاران مجبور به فروش به  ی خرید بازارگردان، به بازارگردان بفروشند. البته سرمایه شرایط ذكر شده در اساسنامه، به مظنه

توانند واحدهای  گذاری آنها وجود داشته باشد، می ای واحدهای سرمایهكه خریدار بهتری بر بازارگردان نیستند و در صورتی

 گذاری خود را به وی بفروشند.  سرمایه

ی حسابرسی ............... است كه در تاریخ ............ با شماره ثبت  حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرس: -6-9

شهرستان.............. به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از های  .................. نزد مرجع ثبت شركت

این امیدنامه، حسابرس مشخصات و ................................................................................................................... به همراه 

های حسابرس در اساسنامه قید شده  ذاران اعالم نموده است. وظایف و مسئولیتگ سوابق كاری خود را برای اطالع سرمایه

های صندوق، بررسی و اظهارنظر راجع به  ترین آنها عبارتند از: اطمینان از درستی ثبت و نگهداری حساب است؛ كه مهم

اظهارنظر راجع به های مالی صندوق در مقاطع زمانی شش ماهه و ساالنه، بررسی و  های عملكرد و صورت گزارش

ی خالص ارزش هر واحد  گزارش مدیر صندوق درخصوص افزایش سرمایه، و اظهارنظر راجع به صحت محاسبه

 گذاری.  سرمایه

ی  نویس، و متولی صندوق عضو هیأت مدیره مدیر صندوق، مدیر ساخت، مدیر ناظر، متعهد پذیره هیأت مدیره: -6-11

نمایند. وظایف و اختیارات  ی را به منظور تشكیل هیأت مدیره معرفی میصندوق هستند كه هر كدام یک شخص حقیق

هیأت مدیره در اساسنامه قید شده است كه مهمترین آنها عبارتند از: تصویب مبلغ الزم برای افزایش سرمایه در هر 

الزم در فرآیند  مرحله، تأیید صالحیت مدیر ساخت یا پیمانكاران برای اجرای هر مرحله از پروژه، اتخاذ تصمیمات

های تأخیر در اجرای پروژه، و  ی فروش و پیش فروش واحدهای ساختمانی صندوق، تعیین مسئول پرداخت جریمه مزایده

 بندی اجرای پروژه در شرایط استثنایی.  ها یا زمان گیری راجع به تغییر هزینه تصمیم

 

 گذاری در صندوق: های سرمایه هزینه -7

ها،  است. برخی از این هزینه  های صندوق، در اساسنامه قید شده ابل پرداخت از محل داراییهای ق فهرست هزینه -7-1

بینی بوده و به موضوع  پیش های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه اركان صندوق، به طور كلی غیرقابل نظیر هزینه

ی سود  رمزد معامالت اوراق بهادار، هزینهها نظیر كا دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه

ی نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق  نام صندوق یا هزینه ی نگهداری اوراق بهادار بی تسهیالت بانكی، هزینه

شود. برخی  دهندگان این خدمات یا تسهیالت و در چارچوب مقررات مربوطه تعیین می ی مدیر صندوق با ارائه مذاكره

فروش یا فروش واحدهای  ی ساخت پروژه، هزینه تبلیغات پیش های تأسیس، هزینه ها نظیر هزینه دیگر از هزینه
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اند. آن بخش از  شوند از پیش تعیین شده های صندوق پرداخت می ساختمانی و كارمزد اركان كه از محل دارایی

 اند.  شدهاین امیدنامه قید  8-3ای دارند در بند  هایی كه مبلغ از پیش تعیین شده هزینه

گذار باید در  شوند سرمایه های صندوق پرداخت می ( از محل دارایی4-3هایی كه براساس بند) عالوه بر هزینه -7-2

 های خود پرداخت كند.  ( را از محل دارایی1-3های مندرج در جدول) گذاری در صندوق، هزینه هنگام سرمایه

بینی است، به شرح جدول  های صندوق كه از قبل قابل پیش های قابل پرداخت از محل دارایی آن قسمت از هزینه -7-3

 زیر است:

 

 اند(، عبارتند از: های فوق)كه بعضاً در اساسنامه نیز قید شده برخی نكات مهم در رابطه با هزینه

 بل پرداخت خواهد بود.های تأسیس بالفاصله پس از تصویب مجمع صندوق، قا الف( هزینه

ی صندوق بر مفهوم هزینه به لحاظ حسابداری دقیقاً  ب( عبارت هزینه در جدول فوق و همچنین در اساسنامه و امیدنامه

اند، براساس اصول حسابداری ابتدا به عنوان  منطبق نیست. بسیاری از مواردی كه در جدول فوق، به عنوان هزینه یاد شده

ی  شده و پس از فروش واحدهای ساختمانی پروژه، متناسباً به حساب هزینه) قیمت تمام شده دارایی صندوق شناسایی

های ساخت از قبیل قیمت زمین، تأسیسات، تجهیزات، مصالح و  شوند. هزینه واحدهای ساختمانی فروش رفته(، منظور می

 شوند. دستمزدهای اجرای پروژه، عموماً از این نوع محسوب می

سازی، گودبرداری،  ها، آماده های طراحی نقشه جدول فوق( شامل قیمت زمین، هزینه 2اخت پروژه)بند های س ج( هزینه

آالت، دستمزدهای اجرای  ی ماشین ی اجاره سازی، مصالح مصرفی، تجهیزات و تأسیسات مكانیكی و برقی، هزینه محوطه

های اجرای پروژه  ی هزینه طور كلی شامل كلیهپروژه اعم از كارمزد یا دستمزد مدیر ساخت و پیمانكاران فرعی و به 

ی ساخت كه برای اجرای آن مرحله باید به وی پرداخت شود و  باشد. مسئول اجرای هر مرحله و مبلغی از كل هزینه می

های تأخیر، در طرح توجیهی پیوست این امیدنامه درج شده است. مدیر  بندی اجرای هر مرحله و جریمه همچنین زمان

بندی و با دریافت  اساس یک قرارداد با صندوق، انجام اغلب مراحل اجرای پروژه را با مشخصات، كیفیت، زمانساخت، بر

های  مبالغ مندرج در طرح توجیهی به عهده گرفته است. تعدیل قرارداد مدیر ساخت ممكن نیست مگر اینكه قیمت

درصد تغییر نموده 21أت مدیره صندوق بیش از مصالح، تأسیسات، تجهیزات و دستمزدهای اجرای پروژه، به تأیید هی

باشد. در این صورت باید امیدنامه صندوق اصالح شده و پس از تصویب توسط مجمع صندوق و تأیید و ثبت نزد سازمان 

 بورس و اوراق بهادار، در تارنمای صندوق منتشر شود.

های صندوق  ی همان دوره را در حساب یافتههای تحقق  ی سه ماهه، هزینه د( مدیر صندوق موظف است، در هر دوره

های  نویس، و كارمزد تصفیه در حساب ی تبلیغات، كارمزد متعهد پذیره منظور نماید. در هر دوره خصوصاً باید برای هزینه



 

753 
 

های  ی تبلیغات و كارمزد تصفیه به سقف ی منظور شده بابت هزینه ی كافی منظور شود. هرگاه ذخیره صندوق ذخیره

ها متوقف خواهد شد. منظور كردن این ذخایر در شرایط زیر نیز  در جدول فوق برسد، منظور كردن این ذخیرهمذكور 

 شود:  متوقف می

 فروش یا فروش تمام واحدهای ساختمانی پروژه ی تبلیغات، پس از پیش ی هزینه ذخیره -4

 نویس، پس از آخرین افزایش سرمایه كارمزد متعهد پذیره  ی ذخیره -2

 كارمزد تصفیه، پس از اتمام مراحل ساخت پروژه.  ی ذخیره -8

ی صندوق،  های تصفیه ی هزینه های صدور اسناد مالكیت واحدهای ساختمانی و انتقال آنها به خریداران و كلیه هـ( هزینه

 خواهد شد. شود و چنانچه این ذخیره كافی نباشد، توسط مدیر صندوق تأمین ی كارمزد تصفیه پرداخت می از محل ذخیره

ها و كارمزدهای مذكور در جدول فوق، در اساسنامه درج شده است. از هر پرداخت بابت  بندی پرداخت هزینه و( زمان

نویس و كارمزد تصفیه، ده  ی حسابرس، كارمزد متعهد پذیره الزحمه ها و كارمزدها، به استثناء پرداخت بابت حق هزینه

كه ذینفع به تعهدات خود در  ر سال مالی، در پایان سال مالی بعد و در صورتیشود. مبالغ كسر شده در ه درصد كسر می

ی  نامه ی ضمانت توانند با ارائه قبال صندوق عمل نموده باشد، پرداخت خواهد شد. متولی، مدیر ناظر و مدیر ساخت می

 ت دارند.بانكی بدون قید و شرط به نفع صندوق، مبالغ كسر شده را در پایان هر سال مالی دریاف

های تهیه شده توسط مدیر ساخت را بررسی نموده ولی تأیید نكند، كارمزد  كه مدیر ناظر، صورت وضعیت ز( در صورتی

ی مدیر  وی برای بررسی مجدد صورت وضعیت اصالح شده برای همان مراحلی كه قبالً بررسی شده بودند، به عهده

 گردد. ر ساخت منظور میهای صندوق به حساب بدهی مدی ساخت بوده و در حساب

های تعلق گرفته به اركان صندوق به موقع پرداخت  الزحمه ها، كارمزدها و حق كه تمام یا بخشی از هزینه ح( در صورتی

كه  درصد نسبت به مبلغ پرداخت نشده و مدت آن به ذینفع تعلق خواهد گرفت. در صورتی 5/4نشود، جریمه تأخیر ماهانه 

مدیره صندوق باشد، جریمه  صیر یک یه چند ركن از اركان صندوق به غیر از مجمع یا هیأتعدم پرداخت به دلیل تق

 ی صندوق خواهد بود.  صورت، جریمه تأخیر به عهده ی ركن یا اركان مقصر است؛ در غیراین تأخیر به عهده

های خود پرداخت كند، به شرح  گذاری در صندوق از محل دارایی گذار باید هنگام سرمایه هایی كه سرمایه  هزینه -7-4

 جدول زیر است:

گذاری فروخته نشده به بازارگردان  ی واحدهای سرمایه باقیمانده برای گذاری، سرمایه واحدهای صدور كه صورتی در ٭

 شود. گذاری جدید، كارمزد صدور دریافت نمی بابت صدور گواهی سرمایهباشد، فقط كارمزد فروش دریافت شده و 
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های آن، روزنامه...................................... و نشانی تارنمای صندوق نیز  ی منتخب صندوق برای انتشار اطالعیه روزنامه

www. …………………………………… ی  س مفاد اساسنامه و امیدنامهاست. اطالعاتی كه باید بر اسا

 ی منتخب یا تارنمای صندوق منتشر خواهد شد.  گذاران قرار گیرد، از طریق روزنامه صندوق در اختیار سرمایه

 

 

 
 


