دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت
"دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت" مشتمل بر  26ماده و  5تبصره در اجراي بند ( )2مادة
( )7قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  1384در تاریخ  1392/9/2به تصویب هیأت مدیرة
سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
الف -تعاريف
مادۀ ( )1اصطالحات و واژههاي بهکاررفته در مادة  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران،
مصوب آذرماه  1384و مادة  1قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل
اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ،مصوب آذرماه  ،1388به همان
معانی در این دستورالعمل بهکار رفتهاند .سایر واژههاي بهکار رفته در این دستورالعمل داراي
معانی زیر میباشند:
 .1اوراق سفارش ساخت :اوراق بهادار بانامی است که ناشر براساس قرارداد سفارش ساخت
منتشر میکند .این اوراق قابلمعامله در بورسها یا بازارهاي خارج از بورس میباشند.
 .2بانی :شخص حقوقی است که اوراق سفارش ساخت ،با هدف ساخت دارایی براي وي
منتشر میشود و براساس قرارداد سفارش ساخت ،مسئولیت ساخت و تحویل دارایی را
بر عهده دارد.
 .3دارايی :هر نوع مال منقول یا غیرمنقولی است که بتواند موضوع قرارداد سفارش ساخت
قرار گیرد و مشخصات مندرج در مادة  10این دستورالعمل را داشته باشد.
 .4ضامن :شخص حقوقی است که پرداخت مبالغ مربوط به اوراق موضوع این دستورالعمل
را در سررسید یا سررسیدهاي معین تعهد و تضمین مینماید.
 .5عامل فروش :شخص حقوقی است که نسبت به عرضه و فروش اوراق سفارش ساخت از
طرف ناشر اقدام مینماید.
 .6عامل پرداخت :شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه است که نسبت
به پرداخت مبالغ مربوط به اوراق سفارش ساخت در سررسید یا سررسیدهاي معین به
سرمایهگذاران اقدام مینماید.
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 .7قرارداد سفارش ساخت :قراردادي است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل
مبلغی معین ،ساخت و تحویل دارایی مشخصی را در زمان معینی در آینده متعهد
میشود.
 .8مقررات :منظور قوانین ،مصوبات هیئت وزیران ،شورا و سازمان میباشد.
 .9استانداردهای حسابداری و حسابرسی :منظور استانداردهاي حسابداري و حسابرسی ملی
الزماالجرا میباشد.
 .10ناظر :شخص حقوقی است که مطابق مادة  5این دستورالعمل انتخاب شده و وظیفه
نظارت بر ساخت دارایی را بر عهده دارد.

بخش دوم – ارکان انتشار اوراق
مادۀ ( )2بانی باید داراي شرایط زیر باشد:
الف –شرکتهاي سهامی ،شرکتهاي تعاونی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مشمول مادة
 3قانون مدیریت خدمات کشوري ،به استثناي شهرداريها که داراي شرایط زیر باشند:
( )1در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد.
( )2مجموع جریان نقدي حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد ،اگر
جریااان نقااد حاصاال از عملیااات بااانی مطااابق صااورتهاي مااالی میاااندورهاي
حسابرسی شده در سال جاري مثبت باشد میتواند در محاسبۀ مجماوع جریاان
نقدي مذکور لحاظ شود.
( )3حداکثر نسبت مجموع بدهیها به داراییهاي آن  90درصد باشد.
( )4اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص صورتهاي مالی دو سال مالی اخیار آن
مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.
ب -مؤسسات دولتی ،شرکتهاي دولتی و شهرداريها
تبصره:

در صورتیکه بانی قراردادهاي مربوط به واگذاري دارایی ،منافع و یا محصوالت آن را
بر اساس قراردادهاي معتبر در زمان انتشار منعقد کرده باشد ،رعایت بندهاي  2و 3
براي آن الزامی نمیباشد.

مادۀ ( )3انتشار اوراق سفارش ساخت ،صرفاً توسط نهاد واسط مجاز میباشد.
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مادۀ ( )4ضامن توسط بانی و با تأیید سازمان صرفاً از میان بانکها ،مؤسسات مالی و اعتباري تحت
نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ،شرکتهاي بیمه تحت نظارت بیمه مرکزي
جمهوري اسالمی ایران ،شرکتهاي تأمین سرمایه ،صندوقهاي بازنشستگی ،شرکتهاي
سرمایهگذاري و شرکتهاي مادر (هلدینگ) ،نهادهاي عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی
انتخاب میشود.
تبصرة:

ضمانت اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی براي پرداخت تعهدات بانی قابل قبول
نمیباشد .رعایت این موضوع باید توسط حسابرس بانی تأیید گردد.

مادۀ ( )5ناظر از میان اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی وفق قوانین و مقررات مربوط به
نظام مهندسی و یا داراي گواهی نظارت (صالحیت) از معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي
ریاست جمهوري ،به انتحاب بانی با تایید سازمان انتخاب میشود.
تبصرة :ناظر و بانی نباید تحت کنترل مشترک باشند .همچنین ناظر نباید تحت کنترل بانی
باشد .رعایت این موضوع باید توسط حسابرس بانی تأیید گردد.
مادۀ ( )6حسابرس بانی در زمان ارائۀ طرح انتشار اوراق و تا پایان تصفیۀ اوراق باید جزو مؤسسات
حسابرسی معتمد سازمان باشد.
مادۀ ( )7عامل فروش اوراق از بین شرکتهاي کارگزاري عضو بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس
ایران توسط بانی انتخاب میگردد.
تبصره :عامل فروش با اخذ مجوزهاي الزم میتواند به منظور توزیع گستردة اوراق از خدمات
بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي ،بیمههاي تحت نظارت
بیمۀ مرکزي و نهادهاي مالی استفاده نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سفارشگیري
جهت خرید اوراق از طریق اشخاص مذکور انجام شود.
مادۀ ( )8شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه ،پس از دریافت مبالغ مربوط به
اوراق ،آنها را در سررسید یا سررسیدهاي معین به سرمایهگذاران پرداخت مینماید.
مادۀ ( )9بازارگردان و متعهد پذیرهنویسی اوراق با تأیید سازمان توسط بانی انتخاب میشود .متعهد
پذیرهنویس و بازارگردان یا حسب مورد سرمایهگذار بازارگردانی باید از کفایت سرمایۀ الزم
مطابق مقررات برخوردار باشند.
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بخش سوم – شرايط دارايی
مادۀ ( )10دارایی مبناي انتشار اوراق باید داراي شرایط زیر باشد:
( )1هر نوع دارایی که امکان ساخت و تحویل آن در مواعد زمانی مورد نظر بانی وجود
داشته باشد .داراییهایی که به مقادیر زیاد و به طور مستمر در کوتاهمدت تولید
میشود ،نمیتواند مبناي انتشار اوراق قرار گیرد.
( )2هیچگونه محدودیت یا منع قانونی ،قراردادي یا قضایی براي ساخت و انتقال دارایی
وجود نداشته باشد.
( )3از زمان شروع ساخت تا پایان سررسید اوراق ،دارایی باید از پوشش بیمهاي مناسب و
کافی از جمله بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام خطر پروژه برخوردار باشد.
( )4تمامی مجوزهاي قانونی الزم براي ساخت آن از مراجع ذیربط اخذ شده باشد.
تبصره :دارایی در حال ساخت تا پرداخت کلیۀ وجوه اوراق ،به وکالت از طرف
دارندگان اوراق تحت مالکیت نهاد واسط قرار میگیرد .اسناد ،مدارک و
قراردادهاي مربوط به دارایی به وکالت از دارندگان اوراق در اختیار شرکت
سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه قرار میگیرد.

بخش چهارم – شرايط اوراق
مادۀ ( )11با انتشار اوراق سفارش ساخت از طریق نهاد واسط ،رابطۀ وکیل و موکل میان نهاد واسط و
خریداران اوراق برقرار میگردد .نهاد واسط به وکالت از طرف خریداران اوراق نسبت به انعقاد
قرارداد سفارش ساخت با بانی اقدام نموده و بانی ملزم به اتخاذ تمهیدات و پیگیري الزم
جهت ساخت دارایی موضوع انتشار و تحویل آن به نهاد واسط میباشد .نهاد واسط بعد از
تحویلگرفتن دارایی ،میتواند آن را در قالب عقد قرارداد دیگري مانند اجاره ،مرابحه و  ...تا
پایان عمر اوراق در اختیار بانی قرار دهد .در اسناد موضوع انتشار اوراق باید قید شود که خرید
اوراق به منزلۀ قبول وکالت نهاد واسط بوده که تا سررسید و تسویۀ نهایی اوراق غیرقابل
عزل ،نافذ و معتبر است.
مادۀ ( )12اوراق سفارش ساخت میتواند با تأیید سازمان به صورت ترکیبی با سایر اوراق مصوب
شوراي عالی بورس و اوراق بهادار براساس مقررات مربوطه منتشر شود.
مادۀ ( )13بانی باید توانایی پرداخت مبالغ مربوط به اوراق سفارش ساخت را داشته باشد.
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مادۀ ( )14دارندگان اوراق سفارش ساخت نمیتوانند تقاضاي تقسیم دارایی مبناي انتشار اوراق را
نمایند.
مادۀ ( )15ارزش اسمی اوراق نباید کمتر از  100میلیارد ریال باشد.
مادۀ ( )16خرید اوراق توسط بانی منجر به مالکیت مافیالذمه و سقوط تعهد شده و اوراق مزبور باطل و
از تعداد کل اوراق کسر میشود.
مادۀ ( )17سررسااید اوراق نمیتوانااد باایش از  80درصااد از مجمااوع دورة ساااخت و عماار اقتصااادي
پیشبینی شده براي دارایی باشد.
مادۀ ( )18بانی باید گزارش فنی ،اقتصادي و مالی ساخت دارایی را پس از اخذ تأیید ناظر به حسابرس
ارایه نموده و اظهارنظر حسابرس در خصوص آن را اخذ نماید.
مادۀ ( )19مواعد پرداخت یا پرداختهاي مربوط به اوراق توسط ناشر باید در اعالمیۀ پذیرهنویسی مورد
تأیید سازمان ذکر گردد.
مادۀ ( )20نهاد واسط میتواند با اخذ ضمانتنامۀ بانکی بدون قید و شرط ،حداکثر تا  10درصد مبلغ
کل اوراق را به عنوان پیشپرداخت به بانی پرداخت نماید.
تبصره :ضمانتنامۀ بانکی مذکور تا پایان دورة ساخت ،به عنوان ضمانت حسن انجام کار نزد
نهاد واسط باقی میماند.
مادۀ ( )21نهاد واسط در هر مرحله ،پس از دریافت گزارش پیشرفت کار (فیزیکی و مالی) که به تأیید
ناظر و بانی رسیده است ،پرداختهاي مربوط را انجام میدهد.
مادۀ ( )22بانی موظف است گزارشی در خصوص ساخت دارایی را با تأیید ناظر حداقل هر شش ماه
یکبار ارائه نماید .گزارش مذکور در مقاطع سالیانه عالوه بر تأیید ناظر باید با اظهارنظر
حسابرس ارائه گردد.

بخش پنجم – شرايط صدور مجوز
مادۀ ( )23براي صدور مجوز انتشار اوراق سفارش ساخت ،مدارک و مستندات زیر حسب مورد به
تشخیص سازمان باید ارایه گردد.
)1

بیانیۀ ثبت اوراق سفارش ساخت که عالوه بر مفاد مادة " 6دستورالعمل ثبت و
عرضۀ عمومی اوراق بهادار" مصوب  1385/10/1شورا ،حسب مورد شامل موارد زیر
میباشد:
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الف) مشخصات بانی شامل:
 نام و نوع شخصیت حقوقی
 شمارة ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها
 مدت شرکت
 ترکیب سهامداران /مالکان
 مشخصات مدیران
 موضوع فعالیت
ب)

مشخصات اوراق

ج)

مشخصات دارایی

د)

برنامۀ زمانبندي ساخت

ها)

پیشبینی هزینههاي ساخت به تفکیک فازهاي مختلف

و)

مدت و مبلغ پرداختهاي مرتبط با اوراق و نحوة پرداخت آن به سرمایهگذاران

 )2صورتهاي مالی حسابرسی شدة دو سال اخیر بانی که صورتهاي مالی سال گذشتۀ
آن توسط حسابرس معتمد سازمان حسابرسی شده باشد.
 )3گزارش تحلیل ریسکهاي مرتبط با موضوع فعالیت بانی
 )4گزارش تحلیل ریسکهاي مرتبط با ساخت دارایی
 )5رتبۀ اعتباري اوراق در صورت وجود
)6

تأییدیه مراجع ذيصالح در مورد ساخت دارایی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا
اخذ مجوزهاي قانونی باشد.

 )7گزارش فنی ،اقتصادي و مالی ساخت دارایی به همراه گزارش حسابرس بانی
درخصوص آن و رعایت شرایط دارایی و سایر مقررات مندرج در این دستورالعمل
مادۀ ( )24کلیۀ قراردادهاي فیمابین ارکان در زمان صدور مجوز و تغییرات بعدي آنها باید به تأیید
سازمان برسد.
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بخش ششم – ساير موارد
مادۀ ( )25ناظر و بانی موظفاند اطالعات و مدارک درخواستی سازمان را ظرف مهلت مقرر ،به سازمان
ارایه دهند .سازمان امکان بازرسی از فرآیند ساخت دارایی یا دفاتر و اماکن مربوط ،را دارد.
در صورتی که هر یک از ارکان اجرایی و بانی از ارایه اطالعات موضوع این ماده خودداري
کنند یا از دسترسی سازمان به اطالعات و مدارک ممانعت نمایند یا از بازدید آنها از محل
ساخت دارایی یا دفاتر و اماکن مربوط جلوگیري کنند ،سازمان میتواند اقدامات مقتضی را
انجام دهد.
مادۀ ( )26در صورتی که بانی نزد سازمان به ثبت نرسیده باشد ،پس از تأمین مالی از طریق انتشار
اوراق سفارش ساخت تا زمان تصفیۀ اوراق ،ملزم به ارائۀ اطالعات زیر به سازمان میباشد:
( )1صورتهاي مالی ساالنۀ حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد سازمان ،ظرف
مهلتهاي مقرر قانونی
( )2حسب مورد سایر اطالعات با اهمیت براساس مادة " 13دستورالعمل اجرایی افشاي
اطالعات شرکتهاي ثبتشده نزد سازمان" مصوب  1386/5/3هیأت مدیرة سازمان
از جمله:
.1

رویدادهاي مؤثر بر فعالیت ،وضعیت مالی و نتایج عملکرد بانی

.2

تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی بانی

.3

تغییر در ساختار مالکیت بانی

.4

اطالعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهاداري که براي تأمین مالی منتشر
شده است.
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