دستورالعمل پذيرش و عرضه اسناد خزانه اسالمي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران
اين دستورالعمل در اجراي بند  2مادۀ  7قانون بازار اوراق بهادار ،ماده  26قانون رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقاي نظام ماال شواور و مصاوب
مورخ  1393/3/12شوراي عال بورس و اوراق بهادار ،در تاريخ  1394/6/18ب تصويب هیئت مديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
بخش نخست :تعاريف
ماده  -1اصطالحات و واژههاي تعريف شده در قانون بازار اوراق بهادار ،قانون توسع ابزارها و نهادهاي مال جديد و مقررات مصوب شورا و سازمان با همان
تعاريف در اين دستورالعمل ب شار رفت اند .ساير اصطالحات ب شرح زير تعريف م شوند:
الف) اسناد خزان اسالم  :اسناد با نام هستند ش دولت ب منظور تسوي بده هاي مسجل خود با حفظ قادرت خرياد با قیمات اسام و باا
سررسید معین واگذار م نمايد .اين اسناد معاف از مالیات است .اسناد مذشور با تصويب شوراي عال بورس و اوراق بهادار ب عناوان ابازار
مال بازار اوراق بهادار شناخت شده است.
ب) ناشر :وزارت امور اقتصادي و داراي م باشد ش ب نمايندگ از طرف دولت ،اسناد خزان اسالم را منتور م نمايد.
ج) دارندگان اولی  :منظور اشخاص است ش اسناد خزان اسالم از طرف ناشر ب ايوان واگذار م شود.
د) سازمان :منظور سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ه) فرابورس :منظور شرشت فرابورس ايران است.
و) حداقل حجم عرض اولی  :میزان معین از اسناد خزان اسالم است ش بايد از سوي دارندگان اولی اين اسناد جهت عرض اولی  ،تعهاد شاود.
اين میزان ب پیونهاد فرابورس ب تأيید سازمان م رسد.
ز) نصاب :میزان معین از اسناد خزان اسالم م باشد ش ب پیونهاد فرابورس ب تأيید سازمان م رسد.
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بخش دوم :پذيرش اسناد خزانه اسالمي
متقاض پذيرش (ناشر) بايد فرم درخواست پذيرش اسناد خزان اسالم را در قالب فرمهاي مصوب هیئت مديره سازمان ،ب سازمان تسلیم نمايد.
سازمان پس از بررس تقاضاي پذيرش ،مراتب موافقت خود را جهت عرض اولی ب فرابورس منعکس م نمايد.
وجود مواور پذيرش موضوع ماده  22دستورالعمل پذيرش ،عرض و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران براي پذيرش اسناد خزان اسالم
الزام نم باشد.
ناشر موظف است در پايان هر هفت فهرست شامل دارندگان اولی اي ش اسناد خزان اسالم در همان هفت ب ايوان تخصیص يافتا اسات را با
فرابورس اعالم نمايد .فرابورس موظف است فهرست دريافت را جهت ثبت مالکیت دارندگان اسناد خزان اساالم (سارردهگاذاري) ،با شارشت
سرردهگذاري مرشزي اوراق بهادار و تسوي وجوه ارائ نمايد.
تبصره :ناشر م تواند اين اطالعات را از طريق بانك عامل اعالم نمايد.
فرابورس بايد براي معامالت اسناد خزان اسالم با سررسید يکسان ،صرفا يك نماد معامالت متناسب با تاريخ سررسید ايجاد نمايد.
شلی اشخاص حقوق داراي مجوز بازارگردان از سازمان ،م توانناد با منظاور انجاام عملیاات باازارگردان اساناد خزانا اساالم  ،درخواسات
بازارگردان خود را ب فرابورس ارائ نمايند .مجوز بازارگردان در هر مورد م بايد ب تأيید سازمان برساد .باازارگردان اساناد خزانا اساالم در
چهارچوب دستورالعمل فعالیت بازارگردان مبتن بر حراج در فرابورس ايران انجام م شود.

بخش سوم :عرضه اسناد خزانه اسالمي
ماده  -8عرض اولی اسناد خزان اسالم براي هر نماد معامالت ب توخیص فرابورس ب يک از روشهاي ثبت سفارش يا حراج با رعايت مقررات مربوط
حسب مورد ،انجام خواهد شد .مسئولیتها و اختیارات مدير عرض در عملیات عرض اولی اسناد خزان اسالم ب روش ثبت سافارش بار عهاده
شارگزار عرض شننده خواهد بود.
ماده  -9معامالت شمتر يا مساوي نصاب تا روز سررسید اسناد خزان اسالم ب صورت پیوست خواهد بود.
ماده  -11فرابورس موظف است براي عرض اوراق دارندگان بیوتر از نصاب پس از تعیین تاريخ عرض با هماهنگ ايوان ،حاداقل  1روز شااري قبال از روز
عرض  ،تاريخ و حجم اوراق قابل عرض را ب نحو مقتض آگه نمايد.
ماده  -11عرض بیش از نصاب ب صورت ناپیوست و ب توخیص فرابورس ب يک از روشهاي ثبت سفارش يا حراج با رعايت مقررات مربوط حسب مورد،
انجام خواهد شد.
ماده  -12چنانچ حجم معامل در عرض اولی يا عرض بیوتر از نصاب ،شمتر از نصف حجم مندرج در آگه عرض باشد ،عرض مزبور ناموفق محسوب م
شود و فرابورس مکلف است ضمن عدم تايید معامالت مذشور ،عرض را مطابق اين دستورالعمل ب روز ديگري موشول نمايد.
ماده  -13اين دستورالعمل در  13ماده و يك تبصره در تاريخ  1394/6/18ب تصويب هیئت مديره سازمان رسید و از تاريخ تصويب الزم االجرا خواهد بود.

