
 دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار

 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 25/10/1385مصوب 

  
 

صرة مادة  صوب آذرماه  22در اجراي تب سالمي ايران، م سالمي و مواد  1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا شوراي ا  20مجلس 
به تأييد شــوراي عالي بورس و  25/10/1385تبصــره در تاريخ  6ماده و 19همان قانون، اين دســتورالعمل در پنج فصــل،  27لغايت 

  .اوراق بهادار رسيد

  عاريف و اصطالحاتت -فصل يك:  

o ماده يك:  

 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، مصوب آذرماه  1هايي كه در مادة كلية اصطالحات و واژه
هاي ديگر داراي اند. واژهكار رفتهاند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل بهمجلس شوراي اسالمي تعريف شده

 :باشندمعاني زير مي

 د يكبن:  

مجلس شــوراي  1384قانون: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اســالمي ايران، مصــوب آذرماه 
 .باشداسالمي مي

 بند دو:  

شخصي كه خريد اوراق بهادار پذيرهمتعهد پذيره شده را ظرف مهلت مقرر تعهد و نويس: هر  سي ن نوي
 .كندتضمين مي

 بند سه:  

شخص حقوقي ديگر كه عمليات اجرايي نهاد مالي، بانك،  :عامل سة مالي و اعتباري يا هر  س بيمه، مؤ
 .گيردآوري وجوه را از طرف ناشر به عهده مينويسي اوراق بهادار و جمعمربوط به پذيره

 بند چهار:  

شكاالت و نواقص موجود در بيانية ثبت و اعالمية پذيرهنامة اعالم نواقص: نامه سي، اي كه طي آن ا نوي
 .گرددسازمان به ناشر اعالم مي توسط

 بند پنج:  

 .شخص تابعه: هر واحد تجاري كه تحت كنترل واحد تجاري ديگر باشد



  تعيين معافيت اوراق بهادار از ثبت نزد سازمان -فصل دو:  

o ماده دو:  

سازمان با رعايت مفاد قانون و  ضة عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه، منوط به ثبت آن نزد  ستورالعمل عر اين د
 .باشدمي

o ماده سه:  

قانون، اعالم معافيت يا عدم معافيت اوراق بهادار از ثبت، توســط  27مادة  2و  1غير از موارد مندرج در بندهاي 
سبت به اخذ نظر سازمان انجام مي شار هرگونه اوراق بهادار، ن ست قبل از انت شر مكلف ا ساير موارد نا پذيرد. در 
صوص سازمان اقدام نماي شر، نظر مكتوب خود را درخ سط نا ست پس از تكميل مدارك تو سازمان موظف ا د. 

 .معافيت يا عدم معافيت از ثبت اعالم نمايد

 تبصره:  

در صورتي كه تشخيص معافيت يا عدم معافيت اوراق بهادار در دست انتشار از ثبت، نيازمند استعالم 
سازمان موظف است موضوع را از شور ا استعالم نموده و پس از اعالم نظر شورا، مراتب از شورا باشد، 

 .را به صورت مكتوب به ناشر اعالم نمايد

o ماده چهار:  

نويسي باشد، اجازة انتشار اين اعالميه توسط مرجع ثبت چنانچه عرضة اوراق بهادار مستلزم انتشار اعالمية پذيره
سازمان مبني بر معافيت اوراق بهشركت صادر ها، پس از اعالم رسمي  سازمان،  ادار در دست انتشار از ثبت نزد 

 .خواهد شد

  اسناد و مدارك ثبت نزد سازمان -فصل سه:  

o ماده پنج:  

سب مورد طرح  ضاي ثبت، بيانية ثبت و ح ست فرم تقا شر موظف ا شار اوراق بهادار، نا ست انت براي ثبت درخوا
صورت كامل و هماعالمية پذيره سازمان  زماننويسي اوراق بهادار را به  سيدگي به  سيد واريز حق ر و به همراه ر

  .تحويل داده و رسيد دريافت نمايد

o ماده شش:  

  :باشداين دستورالعمل، بايد حسب مورد به تشخيص سازمان، مشتمل بر موارد زير  5بيانية ثبت موضوع مادة 

 



 بند يك:  

  ها،نام و شمارة ثبت ناشر نزد مرجع ثبت شركت

 بند دو:  

كه ناشر شعبي داشته يا تأسيس شعبه موردنظر باشد، محل شعب اصلي ناشر، در صورتيآدرس مركز 
 آن،

 بند سه:  

 مدت شركت،

 بند چهار:  

صوالت يا درآمد ارائة  صوالت توليدي، درآمد فروش مح شر، نوع و مقدار مح صلي نا ضوع فعاليت ا مو
سب و  صلي، يا طرح ك شتريان ا سه دورة مالي اخير و م شر طي  شركتخدمات نا هاي در كار براي 

  شرف تأسيس،

 بند پنج:  

شركت سوابق مؤسسين در  شغل و  شامل هويت كامل، اقامتگاه،  سيس، مشخصات،  شرف تأ هاي در 
 مديران و باالترين مقام مالي ناشر،

 بند شش:  

سال  شده طي دو  شر همراه با آگهي ثبت تغييرات انجام  سنامة نا سا سين، آخرين ا س اظهارنامة مؤ
 هاي در شرف تأسيس،يا طرح اساسنامه براي شركتگذشته، 

 بند هفت:  

شركت سهام خود،  سهامداران حقيقي يا حقوقي كه مجموع  صات  شخ سر، فرزندان م هاي تابعه، هم
ـــغير و افراد تحت تكفل يا نمايندگان قانوني آنها در تاريخ ارائة مدارك حداقل معادل  ـــد  10ص درص

 سهام ناشر باشد،

 بند هشت:  

صورتي شد، ارائة در صي با ستلزم موافقت مراجع خا شركت م ضوعِ  شار اوراق بهادار يا انجام مو كه انت
 نامه يا موافقت اصولي مراجع ذيصالح و تصوير آنها،مشخصات اجازه



 بند نه:  

 اطالعات مربوط به هر حق انحصاري و تصوير مستندات مربوط به آن،

 بند ده:  

 با موضوع فعاليت ناشر، به تأييد مديران ناشر،هاي مرتبط گزارش تحليل ريسك

 بند يازده:  

گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي، صـــورت هاي مالي ســـاالنة ســـه ســـال مالي اخير به همراه 
صورت سابرس،  صورتدورههاي مالي مياناظهارنظر ح شر و  سي  6هاي مالي اي اخير نا سابر ماهة ح

  ماه گذشته باشد، 8مالي قبل بيش از شدة ناشر، در صورتي كه از انتهاي سال 

 بند دوازده:  

 مشخصات حسابرس و بازرس قانوني ناشر طي دو سال اخير،

 بند سيزده:  

 هاي كثيراالنتشار،نام روزنامه

 بند چهارده:  

 آدرس سايت اينترنتي رسمي ناشر،

 بند پانزده:  

م، مبلغ و نسبتي از سرمايه صورت حقوق صاحبان سهام ناشر، شامل تعداد سهام، ارزش اسمي هر سه
سود تقسيمي، كه پرداخت شده، توضيح در خصوص حق رأي، قابليت تبديل، ترجيحات در خصوص 

 سود انباشته و ساير اندوخته ها و همچنين نحوة تقسيم دارايي بعد از تصفيه،

 بند شانزده:  

يا در دســت انتشــار  مقادير بدهي هاي بلندمدت قبلي يا در حال دريافت و اوراق مشــاركت منتشــره
ناشــر، همراه با خالصــه اي از تاريخ، ســررســيد، ويژگي هاي بدهي هاي اشــاره شــده و نرخ ســود و 

  است،همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط ناشر تضمين شده

 



 بند هفده:  

مقدار و مبلغ سرماية ناشر و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك. در مورد سرماية غيرنقد، تعيين 
صاف و ارزش آن به سرماية غيرنقد اطالع حاصل نمود و نحوي كه بتوان از كم مشخصات و او و كيف 

 همچنين ميزان و نوع سهامي كه ناشر منتشر كرده و يا قصد انتشار آن را دارد،

 بند هجده:  

 اند،مقداري از سرمايه كه مؤسسين تعهد نموده و مبلغي كه پرداخت كرده

 بند نوزده:  

خالص وجوه حاصــل از عرضــة هرگونه اوراق بهادار كه توســط ناشــر طي دو ســال قبل از تاريخ ارائة 
 مدارك، به عموم عرضه شده است و نيز قيمت اوراق و نام عامل آن،

 بند بيست:  

مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت در خصوص افزايش سرمايه، موضوع گزارش توجيهي هيئت
 ارت،قانون تج 161مادة 

 بند بيست و يك:  

ـــتيابي به اين اهداف،  ـــده براي دس ـــار اوراق بهادار همراه با جزئيات و مقادير برآورد ش اهداف انتش
 درصورت استفاده از منابع ديگر، مقدار و منابع در نظر گرفته شده،

 بند بيست و دو:  

ــبة آن، درصــورتي كه عرضــه  با قيمتي قيمت پيشــنهادي جهت عرضــة عمومي اوراق و روش محاس
هاي تأمين سرمايه صورت متفاوت از قيمت عرضة عمومي به شخص يا اشخاصي معين غير از شركت

 گيرد، قيمت عرضه و نام آن شخص يا اشخاص و داليل تفاوت قيمت،

 بند بيست و سه:  

شركت تأمين صورتي كه  شر، در سرمايه و اعالم نوع توافق آن با نا شركت تأمين  شخصات  سرمايه، م
شد، ميپذيره ضمين نموده با شي از اوراق بهادار را ت سي تمام يا بخ شخص نوي ست ميزان تعهد م باي
 شود،

 بند بيست و چهار:  



 نويس،مشخصات متعهد پذيره

 بند بيست و پنج:  

 مشخصات عامل،

 بند بيست و شش:  

 يك نسخه از قرارداد منعقد شده با شركت تأمين سرمايه،

 بند بيست و هفت:  

 با انتشار اوراق، نامه يا قرارداد منعقدشده با ساير اشخاص حقوقي در ارتباطهرنوع توافقنسخه از يك

 بند بيست و هشت:  

ساب بانكي كه وجوه پذيره صات ح شخ شود و تعيين شماره و م ساب پرداخت  سي بايد به آن ح نوي
 نويسي،مهلت پذيره

 بند بيست و نه:  

سهامي كه هنگام پذيره سي حداقل تعداد  سط پذيرهنوي شود و تعيين مبلغي از آن بايد تو نويس تعهد
 نويسي نقداً پرداخت گردد،كه بايد مقارن پذيره

 بند سي:  

 نويسان،چگونگي تخصيص اوراق به پذيره

 بند سي و يك:  

 نحوة برخورد ناشر در خصوص عدم فروش كامل اوراق در عرضة عمومي،

 بند سي و دو:  

نقدي و غيرنقدي مســتقيم يا غير مســتقيم مرتبط با انتشــار اوراق  ذكر و برآورد هزينه ها و مخارج
ها يا ساير اشخاص حقوقي بهادار، كه توسط ناشر به شركت تأمين سرمايه، ساير نهادهاي مالي، بانك

  شده يا خواهدشد، شامل كارمزد هاي پرداختي و ساير هزينه ها،پرداخت

 



 بند سي و سه:  

ــاير هزينه هاي مرتبط  هاي موضــوع بند اســتثناي هزينهبا فروش اوراق بهادار به تفكيك، بهبرآورد س
32، 

 بند سي و چهار: 

 برآورد خالص وجوه حاصل از عرضة اوراق بهادار،

 بند سي و پنج:  

صورت قابليت تعويض يا تبديل اوراق بهادار منتشره يا در دست انتشار ناشر، توضيح در خصوص  در 
 تبديل اين اوراق،ها و شرايط تعويض يا ويژگي

 بند سي و شش:  

گذاري در در صورت مصرف تمام يا بخشي از وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار براي خريد يا سرمايه
 يك واحد اقتصادي، صورت هاي مالي واحد مزبور به تشخيص سازمان،

 بند سي و هفت:  

گذاران مؤثر گيري سرمايهو تصميمساير اطالعات بااهميتي كه به تشخيص ناشر بر قيمت اوراق بهادار 
 است،

 تبصره يك:  

شده، تواند بجاي قيمت ثابت در عرضة عمومي، دامنة قيمت ناشر مي پيشنهاد نمايد. در دامنة تعيين 
تفاوت قيمت حداكثر و حداقل نبايد بيش از ده درصدِ قيمت حداقل باشد. در اين حالت، قيمت نهايي 

 .العاده مشخص خواهد شدوقعرضه پس از تصويب مجمع عمومي ف

 تبصره دو:  

صورت ضوع بند اظهارنظر حسابرس درخصوص  صورت مردود يا عدم اظهار  11هاي مالي مو نبايد به 
  .نظر باشد

  

 



 تبصره سه:  

ناشـر مكلف اسـت در صـورتي كه از زمان ثبت درخواسـت تا پايان فرآيند عرضـة عمومي، تغييرات با 
ـــازمان اعالم نموده و پس از اهميتي در اطالعات بيانية ثبت  بوجود آيد، تغييرات مذكور را فوراً به س

  .موافقت سازمان از طريق سايت اينترنتي رسمي خود به اطالع عموم برساند

o ماده هفت:  

ها، مؤسسات مالي و اعتباري غيربانكي ها، بيمهها تأمين سرمايه، بانكبراي عرضة عمومي اوراق بهادار از شركت
 .شودنهادهاي مالي استفاده ميو ساير 

o ماده هشت:  

شامل اطالعات بيانية ثبت و موارد مندرج در قانون تجارت مياعالمية پذيره شد كه طبق فرمنويسي  هاي ارائه با
 .شودشده توسط سازمان تهيه مي

  الزامات عمومي ثبت -فصل چهار:  

o ماده نه:  

بايست به امضاي مديران ناشر يا مؤسسين توسط سازمان، مي هاي ارائه شدهاسناد و مدارك ثبت، در قالب فرم
 .برسد

o ماده ده:  

ساير اطالعات  سازمان، به همراه  شدة  سخة الكترونيكي بيانية ثبت تأييد  شكيل، ن ست پس از ت شركت مكلف ا
 .موردنياز را در سايت اينترنتي رسمي خود درج نمايد

  ه عموميثبت اوراق بهادار نزد سازمان و عرض -فصل پنج:  

o ماده يازده:  

پس از ثبت درخواست، سازمان بايد درخواست تكميل و رفع نواقص احتمالي مدارك را به طرق مقتضي به ناشر 
ــازمان بايد حداكثر ظرف مدت ســي روز موافقت يا عدم موافقت  اعالم نمايد. در صــورت كامل بودن مدارك، س

 .نمايدخود را با ثبت اوراق بهادار، به ناشر اعالم 

 تبصره:  

از تاريخ ارسال نامة اعالم نواقص، ناشر ظرف سي روز، فرصت دارد تا نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. 
 .يكن خواهدبودلمدرصورت عدم رفع نواقص مهلت مقرر، تقاضاي ثبت مزبور كأن



o ماده دوازده:  

صدور مج سبت به  ضة عمومي اوراق بهادار، ن ضة اوراق بهادار اقدام ميسازمان پس از موافقت با عر نمايد. وز عر
شار و همچنين مدت  اين مجوز با توجه به نوع، تعداد، قيمت يا دامنة قابل قبول قيمت اوراق بهادار در دست انت

  .شودهاي مشخص شده توسط سازمان، به ناشر ارائه ميزمان الزم جهت عرضة عمومي، در قالب فرم

o ماده سيزده:  

ــازمان پس از احراز ــالحيت س ــوبات اركان ص ــبت به تأييد اعالمية تطابق مص ــر با مفاد بيانية ثبت، نس دار ناش
 .نمايدنويسي اقدام ميپذيره

o ماده چهارده:  

شر مي شار نا ست انت سبت به معرفي اوراق بهادار در د سازمان با ثبت اوراق بهادار، ن تواند پس از اعالم موافقت 
 .قانون، اقدام نمايد 43اطالعات بيانية ثبت با توجه به مادة ها، محدود به خود در جرايد و رسانه

o ماده پانزده:  

شركت صرفاً به مداركي ترتيب اثر ميمرجع ثبت  سازمان ارائه و مطابق مفاد اين ها  دهد كه تقاضاي آن قبالً به 
  .دستورالعمل منجر به صدور تأييدية سازمان شده باشد

 تبصره:  

صدور تأييدية سازمان و پس از بررسي ساير مدارك، ها پس از حمرجع ثبت شركت صول اطمينان از 
 .نمايدنويسي اقدام مينسبت به صدور اجازة انتشار اعالمية پذيره

o ماده شانزده:  

ـــار اعالمية پذيره ـــت تا قبل از انتش ـــازمان از طريق روزنامهاز زمان ارائة درخواس ـــي موردتأييد س هاي نويس
تواند نسبت به اعالم انصراف از انتشار اوراق بهادار اقدام نمايد. در ترنتي رسمي، ناشر ميكثيراالنتشار و سايت اين

صورت انصراف ناشر از انتشار اوراق بهادار يا عدم موافقت سازمان يا بالاثر شدن درخواست، مدارك، مستندات و 
  .حق رسيدگي پرداخت شده مسترد نخواهد شد

o ماده هفده:  

ضة ع شروع پذيرهاعتبار مجوز عر سازمان مومي براي  سط  صدور مجوز تو شصت روز از تاريخ  سي، حداكثر  نوي
 .است. اين مهلت درصورت ارائة داليل موجه و مورد قبول سازمان، حداكثر تا سي روز ديگر قابل تمديد است



o ماده هجده:  

سازمان با تمديد مهلت  صورت موافقت  شر بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صرة پذيرهنا ضوع تب سي مو مادة  1نوي
نويسي ازطريق اعالم در سايت رسمي سازمان و درج قانون، مراتب حداقل پنج روز قبل از اتمام مهلت پذيره 23

 .آگهي در روزنامه كثيراالنتشار به اطالع عموم برسد

o ماده نوزده:  

شده درشركت ساختن "بورس"هاي پذيرفته  سرمايه، حداكثر ظرف  موظفند در هر نوبت پس از عملي  افزايش 
شدة شركت به مرجع ثبت ماه مراتب را ضمن اصالح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرماية ثبتمدت يك
ستي گواهينامه شركت شود وحداكثر ظرف دو ماه باي ها اعالم نمايند تا پس از ثبت، جهت اطالع عمومي آگهي 

شرك سهامداران  سهام مربوطه را به  ست موارد مذكور را در گزارش و اوراق  سابرس مكلف ا سليم نمايند. ح ت ت
 .ساالنه حسابرسي شركت درج نمايد

 


