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  اتكايي بيمه اوراقانتشار  دستورالعمل
  

  تعاريف –اول  بخش
 مصوب ايران، اسالمي جمهوري بهادار اوراق بازار قانون) 1( ماده در رفته بكار هايواژه و اصطالحات )1( مادة

 هايسياست اجراي تسهيل بمنظور جديد مالي نهادهاي و ابزارها توسعه قانون) 1( ماده و 1384 ماه آذر
 همان به 1316 ارديبهشت ماه و قانون بيمه مصوب 1388 ماه آذر مصوب اساسي قانون 44 اصل كلي

 زير معاني داراي دستورالعمل اين در بكاررفته هايواژه ساير. اندرفته بكار دستورالعمل اين در معاني
   .باشندمي

سرمايه در تأمين  مشاركت دارندگان آن اوراق بهادار با نامي است كه نشان دهنده :بيمه اتكايي اوراق )1
قابل معامله در  بوده وو عوايد ناشي از آن اي ش تمام يا بخشي از سبد ريسك بيمهمورد نياز جهت پذير

 .استها يا بازارهاي خارج از بورس بورس

  .  شودنامه مستقيم يا اتكايي صادر ميبيمه مخاطراتي است كه براي آناي: ريسك بيمه )2
اي مستقيم يا هر شركت بيمهيا  بيمه ايرانشركت سهامي ، جمهوري اسالمي ايران بيمة مركزي :باني )3

 ريسكبخشي از تمام يا نهاد واسط به منظور انتقال  كهاست از بيمه مركزي  تمجوز فعالي داراياتكايي 
  نمايد.بيمه اتكايي ميوي اقدام به انتشار اوراق  ايبيمه

را تعهد  استشخص حقوقي است كه پرداخت كليه مبالغي كه باني ملزم به پرداخت آن به ناشر  :ضامن )4
 نمايد. مي

از طرف نهاد واسط  اتكايي اوراق بيمهشخص حقوقي است كه نسبت به عرضه و فروش  :فروش عامل )5
 نمايد.اقدام مي

هاي پرداخت ه است كه نسبت بهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوشركت سپرده :پرداخت عامل )6
 نمايد. در مواعد مقرر به سرمايه گذاران اقدام مي بيمة اتكايي اوراقمرتبط با 

حفظ  به منظور كه است جمهوري اسالمي ايران و بيمه مركزي موسسه حسابرسي معتمد سازمان :امين )7
  نحوه  در مواردي از جملهاز انجام صحيح عمليات  حصول اطمينان منافع دارندگان اوراق و

صحت گذاري، عمليات سرمايه ،يياتكا هايو پوشش هاسكيرنحوه پذيرش، نگهداري  گيري،ذخيره
 نمايد.و اظهارنظر ميعمليات رسيدگي  رساي و هاخسارت يابيارز

 ) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد است.1ماده ( "د"مالي موضوع بند نهاد  منظور نهاد واسط: )8
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  هاآن و شرايط و تكاليف اتكايياوراق بيمه اركان  -دوم  بخش
 

  :از عبارتند اتكايياوراق بيمه انتشار  اركان ) 2(   مادة
   ناشر  )أ

  يبان  )ب
 ضامن  )ج

  يسينورهيپذ متعهد  )د
  بازارگردان  )ه
  فروش عامل  )و
 پرداخت عامل  )ز

  امين  )ح
  . استصرفاً توسط نهاد واسط مجاز  ،اتكاييبيمه  اوراق انتشار  )3( مادة
صورتي مي  )4( مادة شار اوراق بيمه اتكايي نمايدباني در  ست انت  كه تواند اقدام به درخوا

سابقه فعاليت در عمليات بيمه سال  سه  شته باشدحداقل   و بازرس اظهارنظر و اي موضوع انتشار دا
 نباشد. اظهارنظر عدم اي مردود ،رياخ يمال سال دو يمال يهاصورت خصوص در آن حسابرس

سط ضامن  )5( مادة صرفاً از م دييو با تأباني  تو سات مالبانك انيسازمان  س و  يها، مؤ
 يهاشركت ،يبازنشستگ يهاصندوق ران،يا ياسالم يجمهور يتحت نظارت بانك مركز ياعتبار
غير  يعموم ينهادها ،ثبت شده نزد سازمان يگذارهيسرما يهاشركت و هانگيهلد ه،يسرما نيتأم

 شود.انتخاب مي يها و مؤسسات دولتدولت و شركت ،دولتي

ــخاص حقوق :1 تبصــرة ــمانت اش ــتيقابل قبول نوي تعهدات  يفايا يبراباني تحت كنترل  يض اين  .س
 موضوع بايد توسط حسابرس باني تأييد گردد.

بندي داراي مجوز از سوي مؤسسات رتبهاز  يرتبة اعتبار يدارابيمه اتكايي كه اوراق  يدر صورت :2 تبصرة
شسازمان  شتند، با شار اوراق رتبه نخواهد بود. يضامن الزام دا هاي اعتباري مورد قبول براي انت

  توسط سازمان اعالم خواهد شد.
با شرايط زير به نفع  يا ساير اشخاصتوسط باني  در صورت توثيق اوراق بهادار  )6( مادة

  ضامن الزامي نيست: نداشتتعهدات، نهاد واسط براي تضمين 
منابع حاصل از انتشار (وجوه ناشي از انتشار اوراق بهادار وثيقه شده نسبت به مجموع ضريب ارزش اوراق -1

ــده) اوراق، حق بيمه ــودهاي پرداخت نش ــده بهاي دريافتي و س راي جبران وثيقه به و حد تعيين ش
  :باشد شرح جدول زير
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شده براي وثيقه، حداقل معادل  -2 سال منتهي به  80سهام معرفي  صد روزهاي معامالتي بازار در يك  در

  تاريخ درخواست، معامله شده باشد.
توثيق گشته و مالك وثيقه نسبت به اعطاي وكالت با اختيار فروش وثيقه اوراق مذكور به نفع نهاد واسط  -3

و با ســلب حق انجام موضــوع م االختيار با حق توكيل به غير به نهاد واســط به صــورت بالعزل تا
  .كرده باشدبهادار منتشره اقدام وراقوكالت از خود تا پايان ايفاي تعهدات مرتبط با ا

يادشده متناسب با تعهدات ايفا شده يا پس از تصفية كامل اوراق با اخذ مجوز از رفع توثيق اوراق  :1تبصره 
  پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار امكان

صره  كه وثايق ارائه شــده توســط باني براي تضــمين كل تعهدات كافي نباشــد، تضــمين در صــورتي :2تب
  پذير است.باقيمانده تعهدات توسط ضامن امكان

روزكاري از  10بهادار منتشره و گذشت درصورت عدم ايفاي تعهدات مالي باني در خصوص اوراق :3ه تبصر
شده و جرايم  سبت به فروش وثايق به ميزان تعهدات ايفا ن ست ن سط موظف ا مواعد مقرر، نهاد وا

  مربوطه اقدام و تعهدات باني را از اين محل ايفا نموده و مراتب را به سازمان اعالم نمايد.
از استفاده  بانيكه باعث رجوع به وثايق گردد، منجر به محروميت  بانيعدم ايفاي تعهدات توسط : 4 هرتبص

  گردد.به مدت دو سال مي اين ماده بيني شده درامكان پيشاز 

 شرح
نسبت به ارزش -ضريب

 اختياروجوه دراصل و سود 

نسبت  -حد جبران وثيقه
 وجوه در اختيار به ارزش 

شده در بورس اوراق بهادارهاي پذيرفتهسهام شركت
 تهران

5/1 1/1 

مجاز برايكههاي پذيرفته شده در فرابورسسهام شركت
 باشد گذاريهاي سرمايهخريد و فروش توسط صندوق

2 5/1 

 5/2 8/1شركت بانيسهام باني توثيق شده توسط سهامدار
اوراق بهادار(غير از سهام) با درآمد ثابت يا متغير پذيرفته

اوراق بهادار تهران/ فرا بورس ايران داراي  شده در بورس
ها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از ضمانت بانك

 بانك مركزي

2/1 1 

اوراق بهادار(غير از سهام) با درآمد ثابت يا متغير پذيرفته
اوراق بهادار تهران/ فرا بورس ايران داراي  شده در بورس

 ضامن غير بانكي

3/1 1 

 -1اسناد سپرده بانكي
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صورتي كه متوسط  در شود وميبهادار محاسبه ماهه قيمت اوراق 6ارزش وثيقه با احتساب ميانگين : 5 هتبصر
 بانيروز معامالتي پياپي تا حد تعيين شده جهت جبران وثيقه كاهش يابد،  5ارزش وثيقه به مدت 

. درصورت فراهم شدن شرايط فني، استمكلف به جبران آن تا سقف اوليه ظرف مدت ده روز كاري 
  ارزش روزانه وثايق در سامانه معامالت اعالم خواهد شد.

  نيست.خود  يامهيب يهاسكيانتقال مجدد رنهاد واسط مجاز به   )7( مادة

حاوي گزارش توجيهي و ارائه  مكلف به تهيه جهت دريافت مجوز انتشار اوراق بيمه اتكايي، باني  )8( مادة
رشته  ضريب خسارتبيني پيش محدودة ريسك، ،اي قابل انتقالهاي بيمهپرتفوي ريسكمشخصات 

 .استگذاري وجوه بيني سودآوري حاصل از سرمايهو نيز پيشها، شرايط و استثناها پوشش ،مربوطه
نويسي از سازمان، وجوه ناشي پذيره فرآيندنهاد واسط مكلف است پس از دريافت تأييديه تكميل   )9( مادة

انتشار اوراق و ها و وجوه ناشي از به باني پرداخت و وكالت استفاده از حق بيمهاز انتشار اوراق را 
مؤسسات بيمه گذاري نامة سرمايهآييندر چارچوب گذاري سرمايهگذاري منابع را جهت سرمايه
، 8، ماده 6، ماده 2ماده  2به استثناي موارد موضوع تبصره بيمه  شوراي عالي 14/11/1388مصوب 

 . به باني واگذار نمايد آن 11و ماده  10ماده 

 تا پايان تصفيه اوراق اتكايياوراق بيمه باني در زمان ارائه طرح انتشار  يو بازرس قانون حسابرس  )10( مادة
انتخاب شده  جمهوري اسالمي ايران و بيمه مركزيبايد از ميان موسسات حسابرسي معتمد سازمان 

 باشد. 

اوراق را در  الحساب و قطعيسود عليپرداخت  وهيش ، مواعد وموظف است روش محاسبه يبان  )11( مادة
  .دينما درجنويسي اعالميه پذيرهو ثبت  هيانيب ،يهيشده، در گزارش توج نييتع يمقاطع زمان

، نتايج حاصل از ها، دريافت حق بيمههاحساب خصوص نگهداري باني موظف است گزارشي در  )12( مادة
به  انتشار اوراق را موضوعو ساير اقدامات اجرايي مربوط به قراردادهاي بيمه  گذاري وجوهسرمايه

، حداكثر امين تأييديهبه همراه  ماههشش  در مقاطع هاي خودصورت مجزا و مستقل از ساير حساب
طريقي كه و به  كرده به سازمان ارائهپس از اخذ تأييديه بيمه مركزي ، شش ماههماه بعد از مواعد  دو

   عموم افشا نمايد.كند به سازمان تعيين مي
 و مقررات رعايت از اطمينان حصول و اوراق دارندگان منافع حفظ منظوره ب است موظف امين  )13( مادة

 ،گذاري وجوهسرمايهها و ها، ارزيابي خسارتحق بيمه، ارزيابي ريسك دريافت عمليات فرآيند صحت
 .نمايد ارائه سازمان بهحداكثر دو ماه بعد از مواعد شش ماهه  را آن گزارش و نظارتباني  عمليات بر

و حصول  امين موظف است به منظور اظهار نظر در خصوص موارد فوق نسبت به اخذ نظر بيمه مركزي
  اطمينان از رعايت مقررات ابالغي از سوي بيمه مركزي به مؤسسات بيمه اقدام نمايد.

نسبت به محاسبه سود قطعي اوراق ماه بعد از سررسيد نهايي اوراق  چهار ست حداكثرمكلف اباني   )14( مادة
 ماه بعد از  پنجدر خصوص گزارش مذكور بايد حداكثر تا  اميناقدام نمايد. اظهارنظر  امينو ارائه آن به 
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قابل پرداخت به دارندگان اوراق حداكثر ظرف سررسيد نهايي اوراق به سازمان ارائه گردد. سود قطعي 
  ماه بعد از سررسيد نهايي پرداخت خواهد شد.  شش

هاي كارگزاري بورس اوراق بهادار تهران توسط باني از بين شركتاتكايي اوراق بيمه فروش  عامل  )15( مادة
 گردد. يا فرابورس ايران  تعيين مي

ــترده توزيع منظوره ب تواندمي فروش عامل :تبصــره ــتفاده مالي نهادهاي و هابانك خدمات از اوراق گس  اس
شعب آنها نيز  اتكايياوراق بيمه جهت خريد  گيريسفارش تا نمايد اتخاذ ترتيبي و نموده از طريق 

  .انجام شود
 در را مقرر وجوه ،اتكايياوراق بيمه پرداخت موظف است پس از دريافت وجوه مرتبط با  عامل  )16( مادة

  .نمايد پرداخت گذاران سرمايه به معين سررسيدهاي
شود. ميبا معرفي باني و تاييد سازمان انتخاب  اتكايياوراق بيمه  نويسيپذيره متعهد و بازارگردان  )17( مادة

 الزم سرمايه كفايت از بايد بازارگرداني گذارسرمايهو بازارگردان يا حسب مورد  نويسيمتعهد پذيره
  .باشند برخوردار مقررات مطابق

به همراه اظهارنظر حسابرس در خصوص انتشار باني مكلف است گزارش توجيهي انتشار اوراق را   )18( مادة
در خصوص بيمه مركزي  جوزبه بيمه مركزي ارسال نمايد. پس از دريافت م مجوزبراي دريافت آن 

بايست گزارش توجيهي انتشار اوراق بيمه اتكايي به همراه اظهارنظر انتشار اوراق بيمه اتكايي، باني مي
 انتشار اوراق را به سازمان ارسال نمايد. در خصوصحسابرس در خصوص آن و تأييديه بيمه مركزي 

مصوبه يا هاي بيمه و تأييديه بيمه مركزي براي انتشار اوراق بيمه اتكايي توسط شركتد باني باي  )19( مادة
به همراه گزارش انتشار اوراق بيمه اتكايي توسط بيمه مركزي  مجمع عمومي بيمه مركزي  براي

 ن توسط بيمه مركزي مهر شده باشد را به سازمان ارسال كند.توجيهي كه كليه صفحات آ

انعقاد قرارداد بيمه اتكايي با هيچگونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي  دينبا يبان  )20( مادة
صورت مسئول جبران خسارات وارده به اركان و دارندگان اوراق  نيا رينهاد واسط داشته باشد، در غ

  . است
با سررسيد اوراق باشد. تعيين شده قرارداد بيمة اتكايي  در حقوق و تعهدات باني و نهاد واسط بايد  )21( مادة

كليه تعهدات نهاد واسط در خصوص قرارداد اتكايي به اتمام رسيده و مسئوليت پرداخت خسارات 
  گزارش شده بعد از تاريخ مذكور بر عهده باني است. 

  شود.و تقاضا در بازار تعيين مي ساس ساز و كار عرضهبر ا، اتكايي كشف قيمت اوراق بيمه  )22( مادة
 باشد.  يبان تيموضوع فعال يدر راستا انتشار اوراق بيمه اتكايي بايد يمبنا يقراردادها  )23( مادة
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اخذ شده  ربطياز مراجع ذ ديبابيمه اتكايي  يقراردادها انعقاد يبرا الزم يقانون يمجوزها يتمام  )24( مادة
 باشد.

 .استحداكثر تعهدات نهاد واسط در  مقابل باني محدود به مبالغ مندرج در قرارداد اتكايي في مابين   )25( مادة
پرداخت خسارت رسيدگي و قرارداد بيمه اتكايي، اي به نهاد واسط طي ل ريسك بيمهپس از انتقا  )26( مادة

به طور صريح اين موضوع را بيان بايد  بيمه اتكاييقرارداد به وكالت از نهاد واسط بر عهدة باني است. 
 .كند

. باشدهاي مازاد خسارت قرارداداز نوع بايد  اتكايي پذيرش براي انتشار اوراق بيمه قابلقراردادهاي   )27( مادة
-سازمان امكانپيشنهاد بيمه مركزي و تأييد ه بانتشار اوراق بيمه اتكايي  جهتپذيرش ساير قراردادها 

  پذير است.
  اتكايياوراق بيمه شرايط  – سوم بخش

با دريافت حق تا  دهندبه نهاد واسط وكالت بالعزل مي اتكايياوراق بيمه ضمن خريد  خريداران  )28( مادة
به منزله  هبازار اوليه و ثانوي در اوراقباني اقدام نمايد. خريد  بابيمه اتكايي انعقاد قرارداد  نسبت بهبيمه 

 ،معتبر اتكايياوراق بيمه  نهايي تسويهقبول وكالت نهاد واسط بوده و وكالت نهاد واسط تا سررسيد و 
 .استو غير قابل عزل  نافذ

اقرارنامه و بيانيه پذيرش ريسك تأييد خريداران اوراق بيمه اتكايي موظفند در هنگام خريد اوراق نسبت به  تبصره:
  د.اقدام نماينت اوراق بيمه اتكايي معامال
و انتشار  نيستسررسيد تعهدات مربوط به قرارداد بيمه اتكايي با  لزوما همزمان عمر اوراق ةدور  )29( مادة

  است. ريپذامكانها بيمه نامهمدت معيني از  ياوراق بر مبنا
 .باشد الير ارديليمپانصد  از كمتر ديبان اوراق مجموع ياسم ارزش  )30( مادة
  .اتكايي خود را خريداري نمايداوراق بيمه د نتواباني نمي  )31( مادة
 درج يسينورهيپذ يةاعالم در ديبا آن پرداخت زمان و اوراق با مرتبطفرع  و اصل پرداخت يچگونگ  )32( مادة

  .گردد
 .است باني عهده بهبيمه اتكايي  اوراق انتشارمرتبط با  هايهزينه تمامي  )33( مادة
 سودهرگونه  و هاآن گذاريسرمايهاز  درآمد ناشي و انتشار اوراق از حاصل وجوه، حق بيمة دريافتي  )34( مادة

كليه  مذكور به دارندگان اوراق پس از پرداختپرداخت وجوه بوده و  به دارندگان اوراق متعلق حاصله،
  . گيردصورت ميبيمه اتكايي  هاي مربوط به قراردادهزينهها، كارمزد و ساير خسارت

  شرايط صدور مجوز – چهارمبخش 
  به سازمان است: زير مستندات و مداركمنوط به ارائه  ،بيمه اتكايي اوراق انتشار مجوز صدور  )35( مادة

 بهادار، اوراق عمومي عرضه و ثبت دستورالعمل 6 ماده گزارشات و اطالعات موضوع حاوي اوراق ثبت بيانيه  )1
  :زير موارد شامل مورد حسبو  بورس، عالي شوراي 1/10/1385 مصوب
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 شامل باني، مشخصات:  
 و نوع شخصيت حقوقي نام  
  شناسه ملي 

 غير دولتي بيمه در خصوص مؤسسات هاثبت نزد مرجع ثبت شركت شماره 

 شركت مدت 

 سهامداران تركيب 

  اعضاء هيئت مديره مشخصات 

 و مجوزهاي اخذ شده از مراجع ذيصالح فعاليت موضوع 

 آن؛ اركان انتشار و  اتكايياوراق بيمه  مشخصات 

 ؛انتشار اوراق موضوعاي هاي بيمهريسك تركيب پرتفوي 
 وري شده جهت پرداخت خسارت؛آرويه و زمان رجوع به منابع جمع 

 ؛اتكايي بيمهاوراق پرداخت به دارندگان  نحوه 
 ؛گذاري وجوهصل از سرمايهبيني جريان نقدي و سودآوري حا پيش  
  ؛در صورت وجوداوراق رتبه اعتباري 
  بورس و اوراق بهادار سازمانبيمه مركزي و  تشخيص بهاطالعات مهم مدارك و ساير.  

 شرايط ذكر با اوراق دارندگان از وكالت به واسط نهاد بابيمه قرارداد انعقاد  براي باني صالحذي ركن مصوبه )2
 ؛ار اوراق و شرايط و مشخصات اوراقهاي مبناي انتشنامهبيمهپرتفوي 

 ؛در صورتي كه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت نرسيده باشد باني اساسنامه )3

 شدة دو سال مالي اخير باني؛برسي هاي مالي حساصورت  )4

 گذشتة باني؛مالي هاي مالي سال گزارش حسابرس معتمد سازمان در خصوص صورت )5

 ريز موارد شامل كه  آن به همراه اظهارنظر حسابرس در خصوص  اتكايياوراق بيمه توجيهي انتشار گزارش   )6
 :است

 گذاري وجوه در اختيار منافع ناشي از سرمايهو  پايان دورة قرارداد بيمة اتكاييتا  هحق بيمبيني پيش
 باني؛

  ؛مقرر يهادر سررسيد اتكايياوراق بيمه كفايت وجوه جهت پرداخت به دارندگان 
  و ساير شرايط مربوط و با موضوع انتشار اوراق اي هاي بيمهريسك پرتفويافشاي نوع و شرايط
و برآورد آن تا پايان دوره عمر خسارت در آن رشته  ضريبسابقه  گذاران شاملهميت از نظر سرمايها

  ؛اوراق
 بيمه اتكايي؛ جهت انتشار اوراق مرجع ذيصالح تأييديه 
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  دهي در خصوص باني براي گزارشحسابداري  هايكفايت روشارائه اطالعات در خصوص
منابع مالي و غيرمالي نظير مهارت و مناسب و كافي بودن  اوراق بيمه اتكاييمحاسبات مالي مربوط به 

فعاليت، سطح  و مقياس هاي مورد نظر (با توجه به ماهيتفعاليت براي انجام باني و تجربة كاركنان
 )؛هاي داخلي براي مديريت ريسك و پولشويي، نحوة استقرار كنترلهاريسك

  ضمانت اوراق، شرايط باني،اين دستورالعملدر خصوص رعايت شرايط باني  حسابرساظهارنظر ، 
حسب مورد در قالب بندهاي  انتشار اوراق و ساير موارد مهم موضوعاي هاي بيمهريسك پرتفوي طيشرا

 ؛جداگانه
 سازمان تشخيص به مهم اطالعات ساير. 

 چارچوب در اركان ميان الزم قراردادهاي انعقاد به منوط ،اتكايياوراق بيمه مجوز انتشار  صدور  )36( مادة
 .است سازمان توسط شده تعيين


