




 سوابق انتشار و مقررات اوراق در ایران

 1322در سیا   . سالهای جنگ دوم جهانی بر میی ریردد  به اولین سابقه مکتوب انتشار اوراق 
 .امریکا اقتباس شده بود صادر و منتشر رردید treasury billسندی به نام سند خزانه که از 

 

 ،در دوران ملی کردن صنعت نفت و دوران نخست وزییری دکتیر    1330در سا  دومین مورد
نیر   ساله و  2اوراق که به نام اوراق قرضه ملی صادر شد با سررسید .   منتشر شده استمصدق 
اولین نوبت به . نوبت منتشر می رردید 4و در میلیارد ریا   2مبلغ کل اوراق . درصد بود 6بهره 
 .میلیون ریا  منتشر و با سقوط دولت مصدق متوقف رردید 500مبلغ 

 

 از اوراق قرضه استفاده ای نگردید و تامین مالی عمیدتا از رریی     40بعد از آن تا اوایل دهه
 .استقراض خارجی و استقراض از سیستم بانکی صورت می ررفت

 
 بهای زمینهای کشاورزی مشمو  اصالحات ارضیی بیه   40در جریان اصالحات ارضی در دهه ،

این قبوض بیه قبیوض   .  ساله از رری  بانک کشاورزی به مالکین پرداخت می رردید 10اقساط 
 هایاصالحات ارضی نامیده شد و در سالهای بعد مورد دادو ستد قرار رفت که در سا  

 .به اوراق قرضه دولت تبدیل شد 53-56 



  به موجب قانون بودجه دولت اجازه پیدا کرد که اوراق قرضه ای به نام اوراق قرضیه   46در سا
میلیارد رییا    3ادامه داشت کل مبلغ  48شروع تا سا   46دولتی یا دفاعی منتشر کند که از سا  

 .میلیارد ریا  افزایش یافت 10و  4/5بود که بعدا به 

 

  نخستین اوراق قرضه ای که در بخش مسکن و توسعه شهری منتشر رردید اوراق قرضه عباس آبیاد
اوراق قرضیه  . به جریان افتیاد  1350در سا  آباد بود که در اجرای قانون برنامه نوسازی عباس 

دولتی بود که از ررف وزارت دارایی بابت پرداخت بهای اراضی، مستحدثات و ح  کسب امیال   
 درصد 9ساله و نر  بهره  7مدت اوراق . واقع در ررح عباس آباد به مالکان منتشر رردید

 

اوراق قرضه توسعه کشاورزی و اوراق قرضه مسکن سابقه ای از انتشار آن در دست نیست. 
 
  اوراق ، 48 اسناد خزانه و قبوض اصالحات ارضیی از سیا     47با فعا  شدن بورس از اوایل سا

بیورس معاملیه   در  57تا  55از سا   و اوراق قرضه رسترش مالکیت  51سا  از  قرضه عباس آباد 
 .متوقف رردید 62تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سا  با اینکه معامالت می شدند تا 

 

 سوابق انتشار و مقررات اوراق در ایران



 در مورد استقراض عمومی پیش بینی صورت نگرفت و کسر بودجه  69-73در برنامه او  توسعه
 .  دولت عمدتا از رری  استقراض از بانک مرکزی تامین می شد

 با موافقت رئیس جمهور  73-75نواب اوراق مشارکت 

 ایجاد راههای منتهی به شهرری و بازسازی بافت پیرامون حرم 1374اوراق مشارکت شهر سالم 

 1374اوراق مشارکت بیمارستانی  

اوراق مشارکت ثامن بازسازی و نوسازی مرکز شهر مشهد 

 1376اوراق مشارکت راسته بازار تبریز 

 شهر اندیشه و هشتگرد 1376اوراق مشارکت شهرهای جدید 

 1376و  1375اوراق مشارکت پیکان جدید 

  76اوراق مشارکت دولت قانون بودجه سا 

 

 سوابق انتشار و مقررات اوراق مشارکت در ایران



 آن اجرایی نامه آیین و مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون

 اصالح و کشور صنایع نوسازی و تسهیل مقررات از بخشی تنظیم قانون» 17 مادۀ

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعۀ سوم برنامۀ قانون 13 مادۀ

 شرکت های مشارکت اوراق انتشار برای آن اجرایی آیین نامۀ و «ایران اسالمی

 بورس، در پذیرفته شده

   ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون

   بهادار اوراق عمومی عرضۀ و ثبت دستورالعمل

 

 قوانین و مقررات حاکم بر انتشار اوراق مشارکت



 مشخص اسمي قیمت به که است بهاداری اوراق مشارکت، اوراق

 قصد که سرمایه گذاراني به و مي شود منتشر معین مدت برای

 واگذار دارند را اوراق انتشار موضوع طرح های اجرای در مشارکت

  زمان مدت و اسمي قیمت نسبت به اوراق این دارندگان .مي گردد

  .بود خواهند شریك مربوط طرح اجرای از حاصل سود در مشارکت،

 اوراق مشارکت



 

اجرای ررح های سود آور 
 

 تولیدی
 خدماتی
 ساختمانی

 
تأمین منابع مالی الزم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی 

مشارکتموضوع اوراق   



دولت 

دولتی های شرکت 

ها شهرداری 

دولتی غیر عمومی نهادهای و موسسات 

المنفعه عام های موسسه 

فوق های دستگاه به وابسته های شرکت 

تولید تعاونی و خاص و عام سهامی های شرکت 

مشارکتناشران اوراق   



اقتصادی و مالی ررح هیای   -بانک مرکزی درصورت تأیید رزارش توجیهی فنی  
تأیید عامل ارائه می شود، با در نظر  داشتن  مشمو  قانون که از ررف متقاضیان با

شرایط انتشار اوراق مشارکت، مجوز الزم را ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت 
 . رزارش در چارچوب این آیین نامه صادر می نماید

 

اقتصادی و مالي طرح های غیردولتي مذکور باید قبل از ارساا  باه باناك     -توجیهي فنيگزارش •
 . مدت رسیدگي بانك عامل حداکثر یك ماه خواهد بود. مرکزی مورد بررسي و تأیید عامل قرار گیرد

 اقتصیادی و میالی ریرح هیای      -توجیه فنی رزارش انتفاعي دولت،  -طرح های عمرانيدرمورد •
 . انتفاعی دولت باید به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود -عمرانی

 

 وظایف بانك مرکزی جمهوری اسالمي ایران



وظیایف و  [قانون بازار اوراق بهیادار ]  جراشدن این قانونالاز تاریخ الزم ا ،

قیانون  ( 4)اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موضیوع میادۀ   

واریذار   "سیازمان "به  1376/6/30مصوب  ،نحوۀ انتشار اوراق مشارکت

 .می شود

 

 باشید  "سازمان"مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد اوراق ،

 .استمستثنی  هاز شمو  این ماد

 

 وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار



اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری ها 

  اوراق مشارکت منتشره توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحیت
 نظارت بانک مرکزی

 عامهای سهامی شرکت 

 خاصشرکت های سهامی 

شرکت های تعاونی تولید 

 اوراق معاف از ثبت نزد سازمان

 اوراق مشمو  ثبت نزد سازمان



 مد  عملیاتي انتشار اوراق مشارکت

 مشاور عرضه ناشر
سازمان بورس و 
 اوراق بهادار

ارسا  مدارک و  -2
 مستندات به سازمان بورس

ارسا  مدارک و مستندات   -4
 به منظور اخذ مجوز اوراق

در صورت تأیید مدارک،   -3
 صدور موافقت اصولي

 خریداران اوراق

 انتشار اوراق  -6
 و جمع آوری وجوه

 درخواست -1
 تأمین مالي 

 در صورت تأیید مدارک، صدور مجوز انتشار اوراق -5
 عامل پرداخت

پرداخت سود  -7
علي الحساب و در 
صورت وجود سود 

 قطعي



  آورده صورت به ناشر توسط باید مشارکت اوراق انتشار موضوع ررح به مربوط منابع از بخشی

 اوراق انتشار به نسبت تواند می ناشر منابع مابقی برای .شود تأمین نقد غیر آورده یا و نقدی

 .نماید اقدام مشارکت

 مورد در مشارکت اوراق انتشار موضوع ررح های برای انتشار قابل مشارکت اوراق (سقف) میزان

 مجموع منهای دارایی ها مجموع) وی دارایی های خالص با متناسب باید متقاضیان از یک هر

  .باشد (بدهی ها

 .باشد می ناشر عهده به اوراق دارندران به علی الحساب سود پرداخت

 غیر تصرف حکم در مربوط، ررح های اجرای غیر در مشارکت اوراق وارذاری از حاصل وجوه مصرف

 .شد خواهد محسوب  عمومی اموا  و وجوه در قانونی

 

 

 

 

 

 

 ویژگي های اوراق مشارکت



 

اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عیام  : اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام
منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در سازمان  بیورس  

 .اوراق بهادار تعویض می شود

 

اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عیام  :  اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام
منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحق  افزایش سرمایه به سهام شرکت های  موضوع 

 . ررح اوراق مشارکت، تبدیل می رردد

 

اوراق مشارکتانواع   



 

   مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و  رزارش خاص بیازرس ییا

بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را می دهد و شرایط و مهلتی را کیه  

ری آن دارندران این رونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را  به سهام شیرکت  

 .  تبدیل کنند تعیین و اجازۀ افزایش سرمایه را به هیئت مدیره خواهدداد

 

 اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام



 

با مشارکت اوراق با تبدیل قابل سهام خرید در شرکت سهامداران ح  تقدم 

  .بود خواهد منتفی شرکت فوق العاده عمومی مجمع تصویب

 

ورقۀ در باید سهام به مشارکت ورقه تبدیل و تعویض ترتیب و مشارکت شرایط 

  درخواست به منوط سهم به مشارکت ورقۀ تعویض و تبدیل .شود قید مشارکت

 .است مشارکت ورقۀ دارندۀ
 
 

 

 شرایط تبدیل اوراق مشارکت به سهام



 مقرر مهلت پایان در مذکور عمومی مجمع تصمیم براساس شرکت مدیرۀ هیئت  

 شرکت سهام به تبدیل جهت که مشارکتی اوراق  نشده بازپرداخت مبلغ معاد 

 در افزایش این ثبت از پس و داده افزایش را شرکت سرمایه است، شده عرضه

 مذکور اوراق دارندران به و کرد صادر خواهد جدید سهام شرکت ها ثبت مرجع

  خواهد سهم کرده اند تسلیم شرکت به که اوراقی نشدۀ بازپرداخت مبلغ معاد 

   .داد

 

 

 سایر مقررات قانوني



از بین نهادهای مالي دارای مجوز با تأیید  

. انتخاب مي شودناشر سازمان و توسط   

 بازاررردان

  بورس سازمان معتمد حسابرسي مؤسسات بین از

 .شود مي انتخاب

 امین

  مؤسسات بانك ها، میان از صرفاً سازمان تأیید با و ناشر توسط

  شرکت های سرمایه، تأمین شرکت های بیمه ها، اعتباری، و مالي

 دولتي مؤسسات و شرکت ها و عمومي نهادهای سرمایه گذاری،

 ضامن

 متعهد پذیره نویسی

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق  

 بهادار و تسویۀ وجوه

 عامل پرداخت

یکي از کارگزاران فعا  در  

 بورس و فرابورس

 ناشر عامل فروش

از بین نهادهای مالي دارای مجوز با تأیید  

. انتخاب مي شودناشر سازمان و توسط   

 ارکان اصلي انتشار اوراق مشارکت



 و مشارکت اوراق دارندران منافع حفظ منظور به که است حقوقی یا حقیقی شخص امین،

 داری نگه نحوه وجوه، مصرف به نسبت ررح، در ناشر عملیات صحت از ارمینان حصو 

 شده، منعقد قرارداد موجب به ناشر اجرایی عملکرد و مالی های صورت و ها حساب

  .نماید می اظهارنظر و رسیدری مستمراً

 اوراق امین وظایف (بهادار اوراق و بورس سازمان معتمد حسابرس) شرکت حسابرس

 .دارد عهده بر را مشارکت

 قرارداد انعقاد و عامل توسط عاملیت قبولی ناشر، سوی از اوراق انتشار مجوز دریافت

 این مقررات از ناشی تعهدات  و آثار کلیۀ قبو  به منزلۀ ررح امین عنوان به حسابرسی

 (اجرایی نامه آیین 38 ماده) .است آن اجرایی دستورالعمل و آیین نامه

 

اوراق مشارکتنکاتي در خصوص امین   



 ؛مشارکت اوراق موضوع ررح مالی تأمین  توجیهی رزارش درخصوص اظهارنظر و رسیدری

 

 حداکثر مشارکت اوراق موضوع ررح ماهه شش رزارش های خصوص در اظهارنظر و رسیدری

 ؛ماهه شش مواعد از پس ماه دو مدت ظرف

 

 مشارکت اوراق عمر پایان از پس ماه پنج حداکثر ررح قطعی سود رزارش ارائه

مشارکتحسابرس در خصوص طرح موضوع اوراق /گزارشگری امین   



    اشخاص مشمو  که متقاضی انتشار اوراق مشارکت ییا پیذیرش ایین اوراق در
بازارهای مجاز باشند، مکلفند حداقل ارالعات و مستندات را به شرح زیر ارائه 

 :نمایند
صورت های مالی ساالنۀ حسابرسی شدۀ دو سا  مالی اخیر شامل شیرکت اصیلی و تلفیقیی    ( الف

 رروه؛  

 :رزارش توجیهی تأمین مالی از رری  انتشار اوراق مشارکت که باید مشتمل بر موارد زیر باشد( ب
 :مشخصات ناشر شامل1.

 نام و نوع شخصیت حقوقی؛1.

 شمارۀ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها؛2.

 مدت شرکت؛3.

 مالکان؛/ ترکیب سهامداران4.

 مشخصات مدیران؛5.

 موضوع فعالیت ناشر؛6.

 کد اقتصادی؛7.

، دستگاه های اجرائی و ها بانک منتشرۀدستورالعمل انتشار ارالعات اوراق بهادار 
 قانون برنامه ششم 10موضوع تبصرۀ بند ب ماده   دولتیشرکت های 



مشارکت؛ اوراق مشخصات 

و سود صورت همراه به مشارکت اوراق انتشار ررح مالی و اقتصادی فنی، جزییات تشریح 
 ررح؛ مالی ارزیابی و ررح نقدی جریانات و زیان

ها؛آن تعهدات و ارکان مشخصات 

ررح؛ و ناشر فعالیت موضوع با مرتبط ریسک های تحلیل رزارش 

وجود؛ صورت در اعتباری رتبۀ اعالم 

اظهارنظر امین یا تأیید عامل درخصوص رزارش توجیهی  تأمین مالی ریرح موضیوع   (  ج 
 اوراق مشارکت؛

 مجوز بانک مرکزی درخصوص انتشار اوراق  مشارکت؛( د

  
 های خانهوزارت خصوص در ،امین اظهارنظر  نیز و ساالنه مالی صورت های ارائه تکلیف 

 به را خود توجیهی رزارش مکلفند ها وزارتخانه همچنین .نیست الزامی  انتشار متقاضی
 شرح به کشور، بودجه و برنامه سازمان تأیید با و  ررح اقتصادی و فنی رزارش انضمام
 .نمایند ارائه مذکور

 

، دستگاه های اجرائی و ها بانک منتشرۀدستورالعمل انتشار ارالعات اوراق بهادار 
 قانون برنامه ششم 10موضوع تبصرۀ بند ب ماده   دولتیشرکت های 



 که است خاصی الزامات حداقل شامل مشارکت، اوراق موضوع ررح نمونه مالی صورت های

 اوراق انتشار بر حاکم ضوابط ررفتن نظر در با و حسابداری استانداردهای اساس بر

   .است شده تهیه مشارکت،

   .می باشد ناشر مدیره هیئت عهده بر ررح، مالی صورت های تهیه مسئولیت

 "رزارشگر واحد" عنوان به "مشارکت اوراق موضوع ررح" با مرتبط مالی صورت های این

 این در است بدیهی .می باشد مشارکت اوراق مالی منابع بر متمرکز نتیجه در و است

  .نمی شود محسوب رزارشگر واحد مشارکت، اوراق ناشر مجموعه،

 و استفاده کنندران ارالعاتی  نیازهیای  رفع  مالی،  صورت های  این انتشار و تهیه اصلی هدف

 .می باشد مشارکت  اوراق به مربوط قانونی الزامات و مقررات رعایت

 

 

 

موضوع اوراق مشارکتماهه طرح  6صورت های مالي   



 قطعی سود مازاد تعیین مبنای
  به قابل پرداخت قطعی سود میزان مشارکت، اوراق انتشار نحوه قانون اجرایی آیین نامه 13 ماده رب 

 محاسبه نهایی سررسید از پس ماه پنج ظرف ررح امین توسط ررح اجرای خاتمه از پس اوراق، دارندران

   .می رسد ایران مرکزی بانک/بهادار اوراق و بورس سازمان تأیید به و
 

 

 مشارکت اوراق دارندران به قابل پرداخت مازاد

 قابل پرداخت مازاد سپس و تسهیم مشارکت نسبت به سررسید در ررح دارایی های خالص منصفانه ارزش

 سود های ارزش مشارکت، اوراق دارندران به قابل پرداخت مازاد محاسبه برای .می شود محاسبه

 خالص منصفانه ارزش از مشارکت اوراق دارندران سهم از سررسید، در پرداختی علی الحساب

 .می شود کسر ررح دارایی های
  

 محاسبه سود قطعي در سررسید



 لحاظ مشارکت نسبت محاسبات در ناشر برداشت و آورده و مشارکت اوراق دارندران آورده

   .می رردد

  مشارکت نسبت محاسبات در و نمی شود تلقی ناشر آورده ناشر، منابع از علی الحساب سود پرداخت

 علی الحساب سود پرداخت که است این اصلی فرض مشارکت نسبت محاسبه برای .نمی رردد لحاظ

   .است ناشر عهده بر حا  هر در

 از مشارکت نسبت محاسبات در و تلقی ناشر برداشت ررح، منابع از علی الحساب سود پرداخت

 .می رردد کسر ناشر آوردۀ

 اوراق دارندران آورده و ناشر برداشت های و آورده ها ارزش  محاسبه در استفاده مورد نر 

 نرخی با برابر ررح داخلی بازده نر  .است ررح داخلی بازده نر  رزارشگری، تاریخ در مشارکت

 تاریخ در مشارکت اوراق دارندران آورده و ناشر برداشت های و آورده ها ارزش که است

 .می کند ررح منصفانه ارزش برابر را رزارشگری

 .می شود محاسبه موزون میانگین اساس بر ماه ری ناشر برداشت های و آورده ها

 آن مفروضات و مشارکت نسبت محاسبه نحوه



ارزش گذاری آوردۀ غیرنقدی ناشر در زمان انتشار اوراق مشارکت نحوۀ  

 انتشار توجیهی رزارش در مندرج ارالعات ناشر، نقدی غیر آورده ارزش تعیین مال 

 بازار به شده اعالم ارالعات براساس و اوراق انتشار زمان در ثبت بیانیه و مشارکت اوراق

 .می باشد

 رسمی کارشناسان توسط دارایی ارزش رذاری از ناشی ناشر نقد غیر آورده ارزش تغییر

 دارندران مشارکت درصد کاهش به منجر آنکه به توجه با اوراق، انتشار از بعد دادرستری،

 (منصفانه ارزش به دفتری ارزش از آورده محاسبه روش تغییر از ناشی) مشارکت اوراق

 .باشد نمی تأیید مورد می رردد،

 محاسبه جهت) سررسید در دارایی منصفانه ارزش تعیین بر مبنی سازمان الزام به توجه با

 نسبت اوراق انتشار زمان در رردد می توصیه مشارکت اوراق ناشران به ،(ررح قطعی سود

 .نمایند اقدام خود نقدی غیر آورده روز ارزش تعیین به



 اوراق مشارکت منتشر شده در بازار سرمایه

میلیون ریا  -مبلغ  سا  انتشار 

1.000.000 84 

400.000 87 

7.500.000 88 

14.450.000 89 

1.000.000 90 

2.750.000 91 

3.200.000 92 

7.800.000 93 

52.331.763 94 

2.000.000 95 

2.240.000 96 

1.700.000 97 

 جمع  96.371.763



میلیون ریا  -مبلغ  سا  پذیرش 

2.000.000 90 

1.450.000 91 

2.600.000 92 

8.500.000 93 

42.219.000 94 

24.000.000 95 

111.619.116 96 

20.000.000 97 

 جمع 212.388.116

 اوراق مشارکت پذیرش شده در بازار سرمایه



در حا   –مبلغ 
 معامله

 ناشر اوراق مبلغ انتشار مبلغ سررسید شده

دولت و شرکت های   180.119.116 50.000.000 130.119.116
 دولتي

خصوصي بخش 75.095.763 66.024.000 9.071.763  

 شهرداری ها 53.545.000 34.245.000 17.500.000

 جمع کل 308.759.879 150.269.000 156.690.879

 وضعیت کلي اوراق مشارکت موجود در بازار سرمایه



 
 .توجه شما سپاسگزارماز 


