
  واحدهای تولیدی از ظرفیت های بازار سرمايهشرايط بهره مندی »

 (1صفحه )

 

 
 توسعه كانون نهادهای سرمايه گذاری ايرانواحد  تهیه كننده:

 شرايط انتشار اوراق بدهي
 .در ايران به ثبت رسیده و مركز اصلي فعالیت آن در ايران باشدناشر )باني(  .1

 .ها باشد نهادهای عمومي غیر دولتي به استثناء شهرداریگذاری يا جزو  قالب حقوقي آن سهامي، تعاوني، صندوق سرمايه .2

 باشد. دو سال مالي اخير مثبتمجموع جريان نقدی حاصل از عملیات آن در  .3

 .باشددرصد  90های آن  ها به دارايي حداكثر نسبت مجموع بدهي .4

 .دم اظهارنظر نباشدمردود يا عآن دو سال مالي اخير های مالي  اظهارنظر بازرس و حسابرس شركت در خصوص صورت .5

 داشته باشد. حسابرس معتمد بورسناشر )باني( بايد  .6

 باشد. ريالميليارد  1000 حداقلدرخواست انتشار اوراق بايد  .7

 ساير شرايط انتشار اوراق بدهي
o  به صورت ماهانه، فصلي، شش ماهه، ساالنه(لزوم پرداخت سود دوره ای منظم( 

o بندی اعتباری و يا توثیق سهام مورد قبول سازمان بورس از موسسات رتبه معرفي ضامن بانکي يا اخذ رتبه اعتباری 

 ضرايب وثايق قابل قبول
حد جبران ارزش  

-وثيقه  

نسبت به ارزش اصل و 

بهادار سود اوراق   

نسبت به ارزش  -ضريب

بهادار اصل و سود اوراق  
 شرح

1/1  5/1 شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذيرفته سهام شركت   

5/1  2 
های پذيرفته شده در فرابورس مجاز برای خريد و فروش  سهام شركت

گذاری های سرمايه توسط صندوق  

8/1  5/2  سهام باني توثیق شده توسط سهامدار شركت باني 

1 2/1  

  اوراق بهادار)غیر از سهام( با درآمد ثابت يا متغیر پذيرفته شده در بورس

ها و مؤسسات  دارای ضمانت بانک اوراق بهادار تهران/ فرا بورس ايران

 مالي اعتباری دارای مجوز از بانک مركزی

1 3/1  
  اوراق بهادار)غیر از سهام( با درآمد ثابت يا متغیر پذيرفته شده در بورس

 اوراق بهادار تهران/ فرا بورس ايران دارای ضامن غیر بانکي

 اسناد سپرده بانکي 1 -

2/1  3/1  
گذاری عادی صندوق با درآمد ثابت قابل معامله واحدهای سرمايه

(ETF) 

3/1  5/1  
 های مختلط، سهامي وگذاری عادی صندوقواحدهای سرمايه

 (ETFدر اوراق بهادار مبتني بر كاال قابل معامله )


