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  صدور مجوز عرضة عمومي شركت پروژه (سهامي عام) در شرف تأسيسدستورالعمل نحوة  موضوع:

 
  با سالم و احترام؛

در كه  »دستورالعمل نحوة صدور مجوز عرضة عمومي شركت پروژه (سهامي عام) در شرف تأسيس« وستيبه پ
اوراق بهادار مصوب  يعموم ةدستورالعمل ثبت و عرض 12 ةقانون بازار اوراق بهادار و ماد 7ماده  2بند  ياجرا
 هيئت مديرة سازمان بيبه تصو 10/03/1400تدوين و در تاريخ بورس و اوراق بهادار  يعال يشورا 25/10/1385

  .گردديو ابالغ م مياست، تقد دهيرسبورس و اوراق بهادار 
  

  ميثم طهماسب زاده

  

 ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي



١ 
 

  تاسيس شرف در ( سهامي عام) پروژه شركت عمومي عرضة مجوز صدور نحوه دستورالعمل

 مصوب بهادار اوراق عمومي عرضة و ثبت دستورالعمل 12 مادةقانون بازار اوراق بهادار و  7ماده  2بند  اجراي در
شركت پروژه (سهامي  عمومي عرضة مجوز صدور نحوه دستورالعمل" بهادار اوراق و بورس عالي شوراي 25/10/1385

  .رسيد سازمان بورس و اوراق بهادار مديره هيئت تصويب به ذيل شرح به "سيسأدر شرف تعام) 

 دستورالعمل پذيرش،عرضه و نقل و انتقالو  بهادار اوراق بازار قانون در شده تعريف هايواژه و اصطالحات ليهك :1 ماده
به شركت  "شركت پروژه"و عبارت  رفته كار به دستورالعمل ناي در معنا همان به در فرابورس ايران اوراق بهادار

هاي كالن انتفاعي كه داراي توجيه فني و برداري از پروژهاجرا و بهره به منظور شود، كهسهامي عامي اطالق مي
  .شودمي باشند، تأسيسمياقتصادي 

 براي. باشدمي ريال ميليارد هزار پنجشركت پروژه صدور مجوز عرضه عمومي براي  جهت الزم سرمايه حداقل :2 مادة
صد درصد مبلغ  و نموده تعهد خود را شركت سرمايه نصف اقالً  بايد مؤسسين ،مذكور هايشركت عمومي عرضه

همچنين . نمايند سپرده هابانك از يكي نزد تأسيس شرف در شركت نام به حسابي اسمي هر سهم تعهد شده در
 مؤسسين بايد عين آورده غيرنقد يا مدارك مالكيت آن را مطابق اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت

  حساب باز شده است، توديع نمايند.  ،، در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي1347مصوب سال 

  :به شرح زير است شركت پروژه سسينؤم غيرنقد و نقد آوردة رايطش: 3مادة 

بايد با رعايت الزامات اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت نويسي آورده نقدي مؤسسين و وجوه ناشي از پذيره -1
نياز جهت شود. همچنين وجوه مازاد مذكور تا زمان مورد صرفًا در جهت پيشرفت پروژه هزينه  1347 سال مصوب
و عدم هزينه اين موضوع گذاري گردد. شوندگي باال سرمايهصرفًا بايد در اوراق بهادار با قدرت نقد ،كرد در پروژههزينه
بايد توسط مؤسسين و يا ساير مصارف  پروژه منتقل شده به شركت هاي گذشتهجهت پرداخت بدهي آوردة نقديكرد 

 شركت تعهد شده و در اساسنامه شركت قيد شود. 

ساختمان ، (از قبيل زمينو اجزا و متعلقات آن در زنجيره توليد انتقالي هاي يا پروژهآورده غير نقد صرفاً بايد شامل پروژه  -2
 سيسي باشد. أتفعاليت شركت اصلي در راستاي موضوع و ... )  مربوطهاالت محل پروژه، ماشينو تاسيسات 

مصوب  "جهت انجام افزايش سرمايه هادارايي ارزيابي در تكميلي نكات خصوص در مصوبه" در مندرج الزامات كليه :4 ماده
 .گردد رعايت بايد سازمانهيئت مديره  14/02/1399 مورخ
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 با مرتبط و تخصص داراي دادگستريكارشناس رسمي سه نفره  هيئت از بايد هادارائي از طبقه هر ارزيابي براي :5 ماده
كارشناس رسمي  هيئت يك ساختمانطبقه  و زمينطبقه  ارزيابي براي. شود استفاده ارزيابي مورد هايدارائي

  .است كافي دادگستري

 قبول مورد غيرنقد وردةآ عنوان به و تخصصي فني دانش و تجاري عالئم ،برند قبيل از نامشهود هايدارايي: 6 ماده
 .باشدنمي

 بيست حداقل بايد شود،مي گرفته نظر در مؤسسين توسط غيرنقدي آورده عنوان به كه ايپروژه تكميل درصد :7 ماده
گردد. فرايند انتخاب اين افراد بر اساس ميتعيين و اعالم  دادگستري كارشناسان رسمي توسطكه  باشد درصد

مصوب  "هاافزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييمصوبه در خصوص روية پيشنهادي نحوه انجام "
  سازمان خواهد بود.هيئت مديره  05/04/1398 مورخ

 و برگ تك مالكيت سند داراي هايساختمان و هازمين مورد در( بوده مالكيت اسناد داراي بايد غيرنقد هايدارايي: 8 ماده
 يا توثيق يا رهن در كه مواليا .باشد انتقال و نقل محدوديت و معارض هرگونه فاقد و) دارمنگوله- ايدفترچه سند

  شوند.به عنوان آورده غيرنقد محسوب نمي ،يا داراي هر گونه محدوديت در نقل و انتقال باشند باشند توقيف

اجراي پروژه را ) براي ...  و زيست محيط برق، آب،مجوزهاي  از (اعممجوزهاي الزم سسين بايد ليست تمامي ؤم: 9ماده 
  در طرح كسب و كار درج نمايند.

 كهيا مراجع ذيصالح  مربوطه هايخانهوزارت در امر متوليان ييديهأت شده ارائه كار و كسب طرح در بايد سسينؤم: 10 ماده
صالحيت و توانايي مؤسسين جهت اجراي  مربوطه، تخصصي مادر شركت يا بوده صنعت هر حوزة در متخصص

پروژه، امكان اجرايي شدن پروژه با توجه به مفروضات ارائه شده در طرح كسب و كار و مجوزهاي قانوني مورد نياز 
  نمايند. اخذرا 

 بر نظارت حوزة در كه حقوقي اشخاص بين از سازمان ييدأي پروژه، با تصويب مجمع عمومي شركت و تناظر فن :11 ماده
شود و با تصويب مجمع و تأييد هاي مشابه با پروژه شركت، داراي سابقة مفيد و كافي هستند، انتخاب ميهپروژ

  سازمان قابل تغيير است. 

   ناظر فني نبايد از جمله اشخاص وابسته به شركت پروژه و يا اعضاي هيئت مديره آن باشد.تبصره: 
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حسابرس و ناظر فني،  توسط بايد پروژه مالي و فيزيكي پيشرفت ميزان يكبار، ماه 6 هر شركت تأسيس از پس :12مادة 
   .گردد تأييدبر اساس قوانين و مقررات  شودمحسوب ميمالي پروژه  بازرس قانوني شركت كه به عنوان ناظر

در پايان هر شش عالوه بر ساير الزامات مربوط به افشاي اطالعات، برداري كامل از پروژه بايد تا زمان بهرهشركت  :تبصره
و از به سازمان ارائه تاييد ناظر فني و مالي رسيده است را،  كه بهماه اطالعات مربوط به ميزان پيشرفت پروژه 

 .نمايدافشا  كدالطريق سامانه 

 اقتصادي پذيري توجيه بيانگر بايد كار و كسب طرح سازي، انبوه شكل به مسكوني هايپروژه مالي تأمين براي :13 ماده
 متوسط طبقات براي مسكن تأمين جهت مترمربع هر شده تمام قيمت از قبيل موضوعاتي آن تدوين در و بوده پروژه

 اجراي براي) مشاعات بدون( مفيد بناي مربع متر هزار 120 حداقل بناي زير سطح هدف، جامعة برخوردار كمتر و
 ارزان و سازي مرتبه بلند سازي، سبك سازي، صنعتي سازي، انبوه روش به ساخت جمله از موارد كليه و پروژه
 .شود گرفته نظر در مربوطه وزارتخانه ييدأت با ساختمان ملي استانداردهاي رعايت و سازي

 نزد سازمان شده ثبت هايشركت نمونه اساسنامه چارچوب در ممتاز سهام بينيپيش امكان از توانندمي مؤسسين :14 ماده
 .نمايند استفاده

 سيسأت در سمت قبول يا مشاركت جهت ممنوعيتي ،مقررات قوانين و مطابق نبايد انتشار اركان و مؤسسين :15 ماده
 .باشند داشته شركت

  .دننماي ارائهو  اخذ امر متوليان و ذيصالح مراجع از پروژه اجراي جهترا  قانوني مجوزهاي تماميسسين بايد ؤم: 16 ماده

 بايد مؤسسين باشد، ارزي منابع نيازمند كار، و كسب طرح در شده ارائه اطالعات مطابق پروژه، اجراي چنانچه: 17 ماده
 از را مربوطه ارز تأمين امكان به مربوط مدارك همچنين ،ارزي منابع مينأت براي الزم هايبينيپيش و هابرنامه
  .نمايند ارائه سازمان به...)  و مؤسسين صادراتي فروش مثال عنوان به( هاروش ساير يا مركزي بانك طريق

،  تمامي سهام خود را تحت هر عنوان واگذار و پروژه برداريبهره و تكميل زمان تا شوند متعهد بايد مؤسسين: 18 ماده
  . نمايند اقدام پروژه تكميل به نسبت كار و كسب طرح اساس برمنتقل ننمايند و 

 ماده، زمان عرضه عمومي است. مالك در تعيين ميزان سهام در اخذ تعهد موضوع اينتبصره: 
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 ويسانن پذيره حقوق استيفاي امكان و پروژه تكميل تضمين براي مؤسسين به متعلق سهام از درصد 25 حداقل :19 ماده
 ،مربوطه بورس ذينفعي به فروش اختيار اعطاي يدؤم نامهوكالت با وثيقه سهام عنوان به ،پروژه تكميل عدم موارد در

  .شودمي سپرده

صلحًا  و نموده اقدام شرايط حائز خريد متعهد عنوان به معتبر حقوقي شخص يك معرفي به نسبت بايد مؤسسين :20 ماده
 و كسب طرح در مندرج هايبينيپيش از درصدي بيست انحراف پروژه ساالنة پيشرفت درصد چنانچه شوند متعهد
 اعالم بودجه با پروژه پيشرفت وضعيت تطابق عدم( باشد داشته مؤسسين توسط شده ارائه اوليه اطالعات ساير و كار
تا سقف پنج ميليارد  خريد به اقدام شده، تنظيم قراردادهاي با مطابق سال هر پايان در شده ياد خريد متعهد ،)شده

 بتوانند سهامداران تا نمود خواهد ،اندنموده يگذاربه سرمايهاقدام در عرضه اوليه حقيقي كه  هر شخص سهامريال 
 فروش به نسبت است، نگهداري دوره با متناسب بانكي الحساب علي سود نرخ معادل حداقل كه خريدي نرخ با

  .نمايند اقدام خود سهام

راي ب تاسيس شرف در شركت سهامحداقل ميزان خريد  نويسي عمومي،طرح اعالميه پذيره اساس بر كه صورتي در :تبصره
  .باشدنمي الزامي خريد متعهد ارائهميليارد ريال باشد، پنج اشخاص حقيقي و حقوقي معادل هريك از 

 نسبت ماه يك مدت ظرف حداكثر بايد سسينؤم ،هاشركت ثبت مرجع نزد سيسأت شرف در شركت ثبت از پس: 21 ماده
 شركت قانوني بازرس و حسابرس يدتاي به بايد موضوع اين .نمايند اقدام شركت به غيرنقد هايدارايي انتقال به

 .برسد

 با مجوز سازمان قابل تمديد است.و با ارائه داليل موجه  ،مهلت مذكور حداكثر براي يك دوره يك ماهه :تبصره

شود، بايد جزء مؤسسات حسابرسي حسابرس و بازرس قانوني شركت كه در مجمع عمومي مؤسس انتخاب مي: 22 مادة
  معتمد سازمان باشد.

موارد  ،باشد هاي عموميطرحجهت اجراي  پروژه شركتمجوز عرضة عمومي درخواست صدور صورتي كه در : 23 مادة
  زير بايد رعايت گردد:

برداري از زمان بهرهسرمايه  و دوره بازگشتبوده پروژه انتقالي و يا در دست اجرا بايد داراي توجيه فني و اقتصادي  - 1
 سال باشد. 10 حداكثر
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تعيين   "شركت پروژه"كشش تقاضا و بنا به تصميم  ،متناسب با شرايط اقتصادي كشور ،قيمت فروش خدمات -2
 گردد و اين طرح از قيمت گذاري حمايتي و دولتي مستثني باشد. 

مقررات بخش  قوانين و سسين بر اساسؤمنابع مورد نياز پروژه يا آورده احدي از م هايي كه قسمتي ازپروژهدر  -3
در قانون بودجه  الزامات و مقررات مربوطه از جمله وجود رديف بودجه مشخص رعايت ،صورت گرفتهعمومي 
 ضروري است. ،به شركت سهامي عامو يا منافع آن انتقال پروژه  از جمله قانوني مجوزهاييا ساير  ساليانه

پس از پايان  باشد.مي مربوطهبورس پذيرش  هيئتييد كليات پروژه توسط أتنوط به م يسينوپذيرهمجوز صدور : 24 ةماد
گردد، نويسي، نماد شركت در تابلويي كه بر اساس مصوبة هيت مديره سازمان به اين منظور ايجاد ميدورة پذيره

  قابليت معامله خواهد داشت. 

بايد  سيسأدر شرف تشركت پروژه (سهامي عام)  عمومي عرضة مجوز صدور منظور بررسيارسال درخواست به :25مادة 
  .گيردتوسط مشاوران عرضه صورت 

 ت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.ئبه تصويب هي 10/03/1400 تاريخ  در تبصره 5ماده و  25در اين دستورالعمل 
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