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•

معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران
مدیریت نظارت بر بورس ها

 اداره نظارت بر انتشار و 
ثبت اوراق بهادار بدهی

با توجه به رسالت سازمان و به منظور همگامی با مأموریت و اهداف سازمان، اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار 
بدهی به عنوان یکی از سه اداره مدیریت نظارت بر بازار اولیه دارای اهداف زیر است:

1- ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار بدهی و نظارت 
بر آن

2- اتخاذ تدابیر الزم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات در حوزه بازار 
اولیه و حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار

3- اعالم تخلفات در حوزه انتشار اوراق بهادار بدهی که اعالم آن ها 
طبق قانون بر عهده سازمان است.

با سایر نهادهای سیاست گذاری و نظارتی در حوزه  4- همکاری 

 وظایف قانونی

انتشار اوراق بهادار بدهی
5- نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات مربوط در حوزه انتشار 

اوراق بهادار بدهی
6- پیشنهاد آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات الزم برای اجرای 

قانون در حوزه وظایف اداره
7- توسعۀ ابزارها و راهکارهای تأمین مالی در بازار سرمایه
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1- بررسی معافیت یا عدم معافیت اوراق بهادار بدهی در دست انتشار 
و اعالم آن به مراجع ذیربط

2- بررسی محتوایی مدارک ارائه شده توسط ناشر و اعالم نواقص 
موجود در مدارک به ناشر و انجام پیگیری های الزم جهت رفع نواقص

3- ارائه مجوز عرضه عمومی به ناشر و یا اعالم دالیل عدم موافقت 
با درخواست ناشر

4- تعیین مدت زمان انجام عرضه عمومی و نظارت بر فرآیند انتشار 
اوراق

5- دستور توقف فرآیند عرضه عمومی در صورت لزوم
6- نظارت بر بازپرداخت وجوه حاصل از عرضه عمومی در صورت لغو 

مجوز یا عدم تکمیل عرضه
7- تأیید اتمام فرایند عرضه عمومی و صدور مجوز برداشت وجوه 

برنامه ها و مسؤولیت            ها •

جمع آوری شده حاصل از عرضه عمومی
8- دریافت برناه زمان بندی پرداخت های مرتبط در طول مدت اوراق 

از ناشر و نظارت بر رعایت برنامه اعالم شده
9- تهیه مدارک، فرم ها و رویه های اجرایی در فرآیند انتشار اوراق بهادار

10- نظارت بر نحوه مصرف وجوه تأمین شده از طریق انتشار اوراق و 
گزارشگری آن ها از طریق بررسی گزارش های مرتبط با اوراق مشارکت، 

سفارش ساخت و رهنی و بررسی سود قطعی اوراق مشارکت
11- طراحی و بررسی ابزارهای مالی اسالمی و روش های تأمین 

مالی جدید
12-  بهینه سازی رویه های موجود جهت افزایش توانایی سازمان به 

منظور نظارت هرچه کامل تر

با توجه به اهداف تعیین شده، این واحد عهده دار مسؤولیت ها و برنامه های زیر است:
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مستندات قانونی•

بند 13 ماده 7- پیشنهاد به کارگیری ابزارهای مالی جدید در 
بازار اوراق بهادار به شورا

ماده20- »عرضه عمومی« اوراق بهادار در »بازار اولیه« منوط 
به ثبت آن نزد »سازمان« با رعایت مقررات این قانون می باشد و 
»عرضه عمومی« اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این 

قانون ممنوع است.
حصول  به منظور  »سازمان«  نزد  بهادار  اوراق  ثبت  ماده21- 
اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات »سازمان« و شفافیت 
اطالعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و 
سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط 
»سازمان« نمی باشد. این موضوع باید در »اعالمیه پذیره نویسی« 

قید گردد.
ماده22- ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه 
با »بیانیه ثبت« و »اعالمیه پذیره نویسی« جهت اخذ مجوز عرضه 

عمومی به »سازمان« تسلیم نماید.
ثبت«  »بیانیه  محتویات  بهادار،  اوراق  ثبت  تقاضای  فرم  تبصره- 
نیز  به »سازمان« تسلیم شود و  باید  پذیره نویسی« که  و »اعالمیه 
چگونگی انتشار »اعالمیه پذیره نویسی« و نحوه هماهنگی بین مرجع 
ثبت شرکت ها و »سازمان« به موجب دستورالعملی است که توسط 

»سازمان« تنظیم و به تایید »شورا« می رسد.

ماده23- »سازمان« پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار 
و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آن ها با مقررات، نسبت به تایید 

»اعالمیه پذیره نویسی« اقدام می کند.
انجام  مدتی  باید ظرف  بهادار  اوراق  تبصره1- »عرضه  عمومی« 
تجاوز  از سی روز  مذکور  مدت  می کند.  تعیین  »سازمان«  که  پذیرد 
تقاضای  با  را  پذیره نویسی  مدت  می تواند  »سازمان«  کرد.  نخواهد 

»ناشر« و احراز ادله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر تمدید کند.
از  پس  روز  پانزده  حداکثر ظرف  است  موظف  »ناشر«  تبصره2- 
اتمام مهلت »عرضه عمومی«، »سازمان« را از نتایج توزیع  و فروش 
اوراق بهادار از طریقی که »سازمان« معین خواهد نمود، مطلع نماید. 
»اعالمیه  در  کامل،  عدم  فروش  درخصوص  »ناشر«  برخورد  نحوه 

پذیره نویسی« مشخص می شود.
از تایید تکمیل فرآیند  تبصره3- استفاده از وجوه تأدیه شده، پس 

»عرضه عمومی« توسط »سازمان«، مجاز است.
تبصره4- در صورت عدم تکمیل فرآیند »عرضه عمومی«، وجوه 
گردآوری  شده باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران 

عودت داده شود.

ضمایم  و  تکمیل شده  تقاضای  فرم  »سازمان«  اگر  ماده 24- 
ناقص  بهادار  اوراق  انتشار  مجوز  اخذ  و  ثبت  برای  را  ارسالی 
»ناشر«  اطالع  به  را  مراتب  مدت سی   روز  دهد، طی  تشخیص 
رسانده و درخواست اصالحیه می نماید. »سازمان« در صورت کامل 
ثبت  تاریخ  از  است حداکثر ظرف سی روز  موظف  مدارک،  بودن 
درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم  موافقت خود را با ثبت 

اوراق بهادار به »ناشر« اعالم کند.

در حال حاضر، مهم ترین قوانین مرتبط با این واحد به قرار زیر است: 

الف( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )1384/09/01(
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ماده26- از تاریخ الزم االجراشدن این قانون، وظایف و اختیارات 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موضوع ماده )4( قانون نحوه 
انتشار اوراق مشارکت، مصوب 1376/06/30 به »سازمان« واگذار 

می شود.
تبصره: اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت 

نزد »سازمان« باشد، از شمول این ماده مستثنی است.
ماده27- اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان »معاف« است:

1. اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری ها
و  مالی  موؤسسات  و  بانک ها  توسط  منتشره  مشارکت  اوراق   .2

اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی
3. اوراق بهادار عرضه شده در »عرضه های خصوصی«

4. سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن 
کمتر از رقم تعیین شده توسط »سازمان« باشد.

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

تبصره: »ناشر« اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف 
است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و 
به  تعیین می کند،  را طبق شرایطی که »سازمان«  فروش آن 

»سازمان« گزارش کند.
ماده40- »سازمان« موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه 

اطالعاتی که در فرایند ثبت اوراق بهادار به دست می آورد، حداکثر 
ظرف مدت پانزده روز، طبق آیین نامه مربوطه در دسترس عموم 

قرار گیرد.
ماده44- »سازمان« می تواند در صورت آگاهی از ارایه اطالعات 
خالف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف »ناشر« در »بیانیه ثبت« 
یا »اعالمیه پذیره نویسی«، »عرضه عمومی« اوراق بهادار را در هر 

مرحله ای که باشد، متوقف کند.
از  را  خود  بهادار  اوراق  انتشار  مجوز  که  ناشری  هر  ماده45- 
را  »سازمان« دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر 
طبق دستورالعمل اجرایی که توسط »سازمان« تعیین خواهد شد، 

به »سازمان« ارایه نماید:
1. صورت های مالی ساالنه حسابرسی شده

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

3. گزارش هیات مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس
و تصمیم  بهادار  اوراق  قیمت  بر  اهمیتی  با  اثر  که  اطالعاتی   .4

سرمایه گذاران دارد.
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1( قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه های اجرایی آن
2( قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور 
و اصالح مادۀ 13 قانون برنامۀ سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و آیین نامه اجرایی مادۀ 17 آن
3( دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار

4( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و 
آیین  نامه های مربوط

5( دستورالعمل انتشار اوراق اجاره
6( دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه

7( دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت
8( دستورالعمل انتشار اوراق قرض الحسنه

9( دستورالعمل انتشار اوراق رهنی

ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و 
انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از 
طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه 
حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط 
این گونه نهادها صورت می گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود 

ب( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

 ج( قوانین و دستورالعمل های موضوعی 

و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان 
انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت 
سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق 

بهادار خواهد رسید.
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راهنمای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار بدهی •
مرحلة اول

مرحلة دوم

مرحلة سوم

1( در صورتی که مستندات از حیث شکلی یا محتوایی کامل نباشد، 
نواقص به مشاور ابالغ می گردد. 

2( در صورت کامل بودن مستندات، گزارشی تهیه و در کمیته عرضه 

1( در صورتی که اوراق دارای نهاد واسط باشد، با مراجعه به شرکت 
مدیریت دارایی مرکزی، اقدامات الزم جهت تخصیص ناشر براساس 
نامه موافقت اصولی سازمان و انعقاد قراردادهای مربوطه را فراهم 
می نماید و مدارک پس از امضا توسط نهاد واسط به این اداره ارسال 

می گردد.
2( در صورتی که اوراق فاقد نهاد واسط باشد مدارک از طریق مشاور 

برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی، متقاضی تأمین مالی به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه مراجعه می نماید. 
مشاور پس از بررسی شرایط متقاضی روش تأمین مالی مناسب را برای وی انتخاب می کند. مشاور مستندات الزم برای آن نوع تأمین 

مالی را )براساس دستورالعمل و رویه اجرایی مربوطه( جمع آوری و برای این اداره ارسال می نماید.
این اداره درخواست را رسیدگی و ظرف مدت 30 روز پاسخ می دهد. 

مشاور پس از دریافت موافقت اصولی براساس رویه اجرایی اوراق اقدام به تهیه مدارک و انعقاد قراردادهای مربوط در این مرحله می نماید.

پس از تکمیل فرآیند انتشار اوراق، سایر مستندات و قراردادها به این اداره ارائه می شود. این اداره در صورت کامل بودن مدارک، تأییدیه 
برداشت وجوه از حساب را صادر می نماید.

اوراق بهادار مطرح می گردد. در صورتی که کمیته با عرضه اوراق مورد 
درخواست موافقت نماید، موافقت اصولی تأمین مالی از طریق انتشار 

اوراق به شرکت ارسال می شود.

به این اداره ارسال می شود.
در صورت مطابقت مستندات ارائه شده با موافقت اصولی صادره و 
فرم های تعیین شده، این اداره نسبت به صدور مجوز انتشار اوراق اقدام 
نموده و اجازۀ افتتاح حساب بانکی برای نهاد واسط را صادر می نماید. 
نهاد واسط قبل از انتشار اوراق، مشخصات حساب بانکی متمرکز را 

به سازمان اعالم می نماید.
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