
 

 

 رویۀ اجرایی انتشار اوراق سلف موازی
 

 مرحلۀ اول:

نماید.اقداماتضرروریبرهترت ر کنندهبهیکیازنهادهایمالیدارایمجوزمشاورهعرضهمراجعهمیعرضه

عبارتنداز:

 عقدقراردادمشاورۀطراحیش وۀتأم نمالیوپذیرشاوراقسلفموازیاستاندارد (1)

قالر موروهه  ر توسطمشاور)مطراب "معاملهاوراقسلفموازیاستانداردم دنامهعرضهوا"ته ه (2)

 (1 وس پ)مدیرهشرک بورسکاالیایران،

 (2پ وس )االیایرانهایبورسکمذاکرهباارکانزیرواخذاعالمقبولیسم توسطایشانمطاب فرم (3)

 عاملفروش 

 نویسیرهمتعهدپذی 

 بازارگردان 

 

 مرحلۀ دوم:

کنندهجه دریاف موافق اصولیتأم نمالیازطری انتشاراوراقسلفمروازیمشاوربهنمایندگیازعرضه

اقداماتضروریبهترت  عبارتنداز:نماید.استانداردبهشرک بورسکاالیایرانمراجعهمی

 بههمراهنامهدرخواس پذیرشاوراقسلفموازیاستانداردارائۀمستنداتزیر (1)

 طب قراردادمشاورۀطراحریشر وۀترأم نپذیرشکنندهبامشاوریکنسخهازقراردادعرضه

 مالیوپذیرشاوراقسلفموازیاستاندارد

 ممهوربهمهروامضایصراحبانامضرایسلفموازیاستانداردام دنامهعرضهومعاملهاوراق

 کنندهمجازشرک عرضه

 مدیرهدرخووصاجازۀتأم نمالیازطری انتشاراوراقسلفموازیاسرتاندارده   مووبۀ

 (باتوریحبرمشخواتداراییوشرایطاوراق)

 هدرقال یکقراردادشراملنامۀقبولیسم ارکانزیرکهبنابهدرخواس عرضهکنندههم

 :مواردزیلعنوانخواهدشد

 عاملفروش

 نویسیمتعهدپذیره



 

 

 بازارگردان 

 زانونوعتضام ن مرکزی،درخووصمریگذاخذموافق اصولیشرک سپردها 

 

شدهرارس دگیودرصورتکاملبودنمسرتنداتازح رششرکلیوبورسکاالدرخواس دریاف  (2)

 پذیرشارسالخواهدکرد.ه   بهرا،آنمحتوایی

،مشاوربهنماینردگیازعرضرهپذیرشبورسکااله   شدهدرائهدرصورتموافق بادرخواس ار (3)

 دهد.کنندهاقداماتبعدیراانجاممی

 
 

 مرحلۀ سوم:

تودیر مشاورپسازپذیرشاوراقسلفبامراجعهبهشرک سپردهگرذاریمرکرزی،اقرداماتالزمجهر 

 نماید:تضام نوانعقادقراردادهایزیرفراهممی

 عامل  فروشسلفموازیاستانداردقرارداد 

 نویسیسلفموازیاستانداردقراردادتعهدپذیره 

 مطاب باقال مووهه   مدیرهشررک برورسقراردادبازارگردانیسلفموازیاستاندارد

 (3پ وس کاالیایران،

 



 مرحلۀ چهارم:

کنندهجه انتشاراوراقسلفموازیمشاورپسازتکم لامضایقراردادهایالزم،بهنمایندگیازطرفعرضه

کند.استانداردبهبورسکاالیایرانمراجعهمی

 ارائۀمستنداتزیرجه انتشاراوراقسلفموازیاستاندارد: (1)

 کنندهبهشرک بورسکاالیایرانتقاضانامهازطرفعرضه 

 یکنسخهازقراردادهایمنعقده)قراردادمشاورۀطراحیش وۀترأم نمرالیوپرذیرشاوراق

 قراردادبازارگردان(م انارکاننویسودارد،قراردادمتعهدپذیرهسلفموازیاستان

 یکنسخهام دنامه 

 درخوروص(گذاریمرکزیاوراقبهاداروتسویۀوجوه)سهامیعرامشرک سپردهتأی دیۀ

 تضام ناوراق





 

 

کنندهباهمکاریمشاور،بارعای مقررات،نسب برهانتشراراوراق(پسازارائهمستنداتفوقعرضه2)

نماید:سلفموازیاستاندارداقداممی

 شدهمهل تع  نازطری عاملفروشدرسلفموازیاستانداردعرضۀ 

 مازطری مشاوربرادرصورتلزو سلفموازیاستانداردارائۀدرخواس تمدیدمهل فروش

 رعای مقررات

 شدهدرمهلر مقرررودورۀدرنظرگرفته سلفموازیاستاندارددرصورتعدمفروشکامل

واریزوجوهالزموخریدشدهبایداقدامبهنویسیظرفمهل تع  نتمدیداحتمالی،متعهدپذیره

 اوراقباقیماندهنماید

  بورسکاالیایراننتایجعرضهاول هرابررسینمودهودرصورتصرح ،تأی دیرۀشرک

 نماید.تکم لفرآیندراصادرمی

  بورسکاالیایراننتایجعرضهاول هرابررسینمودهودرصرورتصرح ،تأی دیرهشرک

نماید.تکم لفرآیندراصادرمی



 

 

 

 

عاملهاوراقسلفموازیاستانداردام دنامهعرضهوم:1پیوست 

 

 [پایه]نام دارایی امیدنامه عرضه و معامله اوراق سلف موازی استاندارد 

 

 

 

 

  

 
 

 پذیرش بورس کاال هیئتبا مجوز 
 

 [سال پذیرش]سال 

 

 

 

 

 کننده : عرضه

  [کننده نام شرکت عرضه]شرکت 

 ) [عام/خاص])سهامی 

 مشاور پذیرش:

 [کننده نام شرکت عرضه]شرکت  

 ([عام/خاص])سهامی  
 



 

 

 کلیات ل:او فصل

 مقدمه -

 معرفیمحوول -

 معرفیاستانداردملیوب نالمللیمحوولدرصورتوجود -

 بررسیتول دمورفروندق م وتجارتجهانیمحوول -

 بررسیتول دمورفروندق م وتجارتداخلیمحوول -

 مرورکلیبرجایگاهشرک درصنع ووضع  رقابتیآن -

 سلفاوراقعرضهازهدف -

واژگانواصطالحات -

  ق سلف موازی استاندارداورامعرفی  فصل دوم:

 داستانداریموازسلفقراردادمفهوم -

حوالهویموازسلفدربارهبهاداراوراقوبورسسازمانیفقهیتخووته کممووبه -

o سلفقراردادضمندردیخرار اختوفروشار اخت:نخس روش

o (یقراردادج پک)یقراردادبستهانعقاد:دومروش

سلفاوراقیها یمزوهایژگیو -

o ییدارابریمبتن

o صکوک یموادازیکیعنوانبهسلفاوراق

o دورهن بسودپرداخ عدم

o سلفقرارداددرسودحداقلن تضم

o سلفقرارداددرسودحداکثرن  تع

o سکیرانواعپوششیبرایابزار

o دکنندگان تولسکیر

o یشوندگنقدسکیر

o یات مال  معاف

o یگذارهیسرمایهافرص ریسابهنسب مطلوهیبازدهبایابزار

سلفیقراردادهامشخوات -

o قراردادیکلمشخوات

o مهمیهاخیتار



 

 

 سلفاوراقانتشارازحاصلمناب مورفمحل -

سکیرعوامل -

o ریسکتجاری

o  ریسککاهشق م

o ریسکنرخسود

o ریسکعدموجودنقدینگی

o ریسکنکول

توض حاتیدرخووصروشثب حسابداریابالغیازسویسازمانبورسبرایایناوراق)سلفاوراقیحسابدار -

 وارجاعبهآنابالغ ه(

 فصل سوم:نحوه انجام معامالت

 سلفاوراقه اولعرضه -

 سلفاوراقهیثانومعامالت -

 سلفاوراقهیتسوندیفرا -

 یکیز فهیتسو -

 شرایطالزمجه تحویلف زیکیکاال -

تحویلونحوهارسالآن)ذکرایننکتهکهپسازارائهگواهیآمادگیتحویلتوسطخریدار،تاگواهیآمادگی -

 سررس دامکانمعاملهاوراقوجودنخواهدداش (

 تسویهنقدی -

 تضام نتسویه -

خسارات -

  موازی استاندارد سلف  اوراقفصل چهارم: ارکان عرضه 

معرفیارکان -

کننده[عرضه]نامشرک کننده:شرک عرضه -1

o   موضوعفعال 

o   تاریخچهفعال 

o سهامداران 

o مدیرهومدیرعامله   مشخواتاعضای 

o  مشخواتحسابرس/بازرسشرک 



 

 

o  سرمایهشرک 

o  وضع  مالیشرک

 ایسهدورهمالیاخ رشرک ترازنامهمقایسه

 ایسهدورهمالیاخ رشرک صورتسودوزیانمقایسه

 ایسهدورهمالیاخ رشرک یسهصورتگردشوجوهنقدمقا

o  وضع  اعتباریشرک

  اوراقد سررسریمالسالانیپاتاشدهین بش پیمالیصورتها)شرک یآتیمال  وضعین بشپ

)شرایطانتشارمبتنیبرنرخاخت ار(درشرایطانتشارنقدهووجگردشوانیزوسودترازنامه،:شامل

 وعدمانتشارفروشتبعیاوراق(

 مفروضاتته هصورتهایمالیپ شب نیشده

 )...نسب هایمالی)سودآوری،نقدینگیو 

 م انگ نموزونهزینهسرمایه (WACC)د سررسریمرالسرالانیپاتاانتشاروعدمانتشاردرشرایط

اوراق

o تحل لشرک تأم نسرمایهازتحل لگزارشمالیپ شب نیشده 



متعهدپذیرهنویسیاوراق -2

o  توض حاتیدرموردشرک 

o نامهکفای سرمایهنهادمالیازمدیری نظارتبرنهادهایمالیسازمانبه 

o موافق اصولیقبولسم تعهدپذیرهنویسی 

 

 بازارگردان -3

o  توض حاتیدرموردشرک 

o سازماننامهکفای سرمایهنهادمالیازمدیری نظارتبرنهادهایمالی 

o موافق اصولیقبولسم بازارگردانی 

 

 عاملعرضه -4

o  توض حاتیدرموردشرک

o نامهکارگزارعرضهکننده 

 

 [مشاورهپذیرش]نامشرک مشاورپذیرش:شرک  -5



 

 

فرمقبولیسم ارکانانتشاراوراقسلفموازیاستاندارد: 2پیوست 

 

 شرکت بورس کاالی ایران

 مدیریت توسعه بازار مشتقه

 

[قبرولینویسرینامعاملفرروش/برازارگردان/متعهردپرذیره[،بدینوس لهسلفموازیاستانداردبااطالعازمقرراتمربوطبهانتشاراوراق

،بهمنظورتأم نمالی[سالهمدتعمراوراق]درانتشاراوراقسلفموازیاستاندارد[نویسیعامل  فروش/بازارگردانی/تعهدپذیرهمسؤول  ]

موضوعطرحیکهتأم نمالیازطریر انتشراراوراقبهرادار[ریالجه مورفدر]مبلغکلاوراقدردس انتشار[بهمبلغ]عرضهکننده]

پرذیرش،ضرمنانعقراده  ر گرددپسازپذیرشاوراقسلفدراعالمنمودهومتعهدمی[را]*[گ ردگذاریدرآنانجاممیبرایسرمایه

هایخودرادرچارچوهقوان نوبوطهدرقال نمونهقراردادهایموردتأی دسازمانبورسواوراقبهادار،وظایفومسؤول  قراردادهایمر

مقرراتمربوطبهانجامرساند.



*:چنانچهرکنمربوطه،جزونهادهایمالیباشد،عبارتزیربهجای]*[درجگردد:

مدیرهسازمانبورسواوراقبهاداره   )مووهنهادهایمالیۀسرمایدستورالعملالزاماتکفای بارعای "

 "(33/30/1333درتاریخ

نویسری،برازارگردانوضرامنعمرلهایمتعهدپرذیرهدرصورتیکهچندشرک تواماننسب بهایفایتعهداتدرسم توجه:

نمایندبایدم زانتعهداتبهصورتمشخصاعالمگردد.می





[نامامضاکنندگانمجازسم و]

[مهروامضاء]



 

 

سلفاوراقبازارگردانیقرارداد:3پیوست 

 

 [نام اوراق منتشر شده]قرارداد بازارگردانی اوراق سلف



ب ن

 [کننده نام شرکت عرضه]شرکت 

 ([خاص/عام])سهامی 

 



 و



 [نام شرکت بازارگردان]شرکت 

 ([خاص/عام])سهامی 

 

 

 

 شماره قرارداد :

 قرارداد:تاریخ 



 

 

 ( طرفین قرارداد1ماده )

  اینقراردادب ن

[بهنامادارهثب [نزدادارۀثب شهرستان]کنندهشمارهثب شرک عرضه[بهشمارۀثب ]کنندهنامشرک عرضه]شرکت  (1)

نراموآقرای][،بهنمایندگیکنندهآدرسشرک عرضه[بهنشانی]کنندهملیشرک عرضهشناسۀشمارۀشمارۀشناسۀملی]

[برهکننردهشرک عرضرهصاحبانامضایمجازکدملی[باکدملی]کنندهشرک عرضهصاحبانامضایمجازخانوادگینام

[مرورخشمارهروزنامهرسرمی[براساسروزنامهرسمیشماره]کنندههایصاحبانامضایمجازشرک عرضهسم عنوان]

 وشود،ازیکطرف،نام دهمی«کننده عرضه»اینقرارداداختواراً[کهدرتاریخانتشارروزنامهرسمی]

[برهنامادارهثبر [نزدادارۀثب شهرستان]شمارهثب شرک بازارگردان[بهشمارۀثب ]نامشرک بازارگردان]شرکت  (2)

نراموبرهنماینردگیآقرای][،آدرسشرک بازارگردان[بهنشانی]ملیشرک بازارگردانشناسۀشمارۀشمارۀشناسۀملی]

[بهعنوانشرک بازارگردانصاحبانامضایمجازکدملی[باکدملی]شرک بازارگردانصاحبانامضایمجازخانوادگینام

تراریخ[مرورخ]شمارهروزنامهرسرمی[براساسروزنامهرسمیشماره]هایصاحبانامضایمجازشرک بازارگردانسم ]

شود،بهشرحموادزیرمنعقدگردید.نام دهمی«بازارگردان»[کهدراینقراردادبهاختواررسمیانتشارروزنامه

 ( موضوع قرارداد2ماده )

توسطبازارگردانکهموافق عرضه]موضوعاینقرارداد[حجم به]ناماوراقمنتشرشده[استانداردبازارگردانیقراردادسلفموازی

مو به عموم به فروشآن شمارهو نظر[ج مووبه مورد مووبه شماره نظر[مورخ] مورد پذیرشتوسط]تاریخمووبه ه أت

سازمانبورسواوراقبهادارصادرشدهاس .مووبهه أتپذیرش)مشخواتقرارداد(وام دنامهاوراقسلفاستانداردبهشرح

باشد.پ وس ،جزءالینفکاینقراردادمی

 ( مدت قرارداد3ماده )

ینقراردادازتاریخاتمامعرضۀاول هانتشاراوراقسلفموضوعاینقراردادوتأی دشرک بورسکاالیایرانمبنیبرتکم رلا

فرآیندعرضۀاول ه،آغازوتاسررس دنهاییایناوراقمعتبراس .

 ( مبلغ قرارداد4ماده )

درصدارزشکلاوراقسلفمنتشرشدهموضوعقررارداد[درصد]نهکنندهباب کارمزدانجامموضوعقرارداد،معادلساالعرضه

قبلازشروعهررسرالقرراردادیبره[مهل پرداخ ]هایمستق مقانونمال ات134راپسازکسرمال اتتکل فیموضوعماده

پردازد.بازارگردانمی

گونرهتقاضرایتح ه چعنوانحتیدرصورتیکهه چ:کارمزدهایفوقبهصورتثاب به.........پرداخ گردیده،و1تبصره

 خریدوفروشیبرایاوراقموضوعاینقرارداددرطولتمامیابخشیازمدتقراردادوجودنداشتهباشد،قابلاستردادن س .

فاقدکارکردپرسنلیاس ،مش :2تبصرۀ  مولکسروپرداخ ح باتوجهبهاینکهقراردادهایارائۀخدماتبازارگردانی،ماه تاً

 .باشدقانونتأم ناجتماعینمی33ب مهموضوعمادۀ

سازمانامورمال اتیکشور،قراردادهایارائۀخدماتبازارگردانی13/33/1335مورخ10/35/233مطاب بخشنامۀشمارۀ :3تبصرۀ

ازپرداخ مال اتوعوارضبرارزشافزودهمعافاس .



 

 

باشدتازمانتسویهبهازایهرروزتأخ ر،عالوهکنندهملزممیدرپرداخ کارمزدتع  نشده،عرضهدرصورتتأخ ر :4تبصرۀ 

 برمبلغکارمزد،وجهالتزامیمعادلیکدرهزارمبلغپرداخ نشدهرابه..........پرداخ نماید.

 کننده ( تعهدات عرضه5ماده 

چارچوهموضوعاینقراردادبهشرحزیراس :کنندهدرقبال........ودرتعهداتعرضه

 اینقراردادبپردازد.4عرضهکنندهموظفاس کارمزد...........رابراساسمفادمادۀ1-5

کنندهموظفاس پسازاتمامعرضۀعمومیاوراقسلفموضوعاینقرارداد،تأی دیهتکم لفرآیندعرضۀعمرومیعرضه2-5

 دریاف وبهبازارگردانارایهنماید.راازشرک بورسکاال

تواننردبرابهادارمشابهدردورهبازارگردانی،........میهایمتناظربانکییااوراقدرصورتافزایشعمومینرخسودسپرده3-5

قموضروعقررارداد،والتفاوتنرخقبلریاوراکننده،درخواس افزایشمبلغقرارداد)بهم زانحاصلضرهمابهاعالمکتبیبهعرضه

بهادارمشابه،درجم مبلرغاوراقموضروعقررارداد(راهایمتناظربانکییانرخاوراقباالتریننرخازم اننرخجدیدسودسپرده

فر گرددظرف......روزازتاریخدرخواس .......،حس موردنسب بهافزایشمبلغقرراردادبراتواکنندهمتعهدمینمایند.عرضه

 .........اقدامنماید.

کنندهموظفاس همزمانباامضایاینقرارداد،مبلغ.......ریالمعادل.....درصدارزشاسمیاوراقمنتشررهرا.برهعرضه4-5

.......پرداخر گردانبره...نویسیاوراقسلفموازیاستاندارد،بهعنوانتنخواهشرحزیر،حداکثر.....روزقبلازآغازدورۀپذیره

 نماید.

..،برهشرماره........................نزدبانک......................شعبه........................بهمبلغ.......م ل اردریرالدروجره....چکشماره-

حساه.......بانک........شعبه.........)شمارهشبا:........................(،

فوقتا......وسررس دنهاییاوراق،دراخت ار.........خواهدبود.درصورتصدورگواه نامۀعدمپرداخ ازناح رۀبانرکمبالغ

هرا،ملرزمبرهها،بهازایهرروزتأخ ردرپرداخ وجهچککنندهعالوهبرپرداخ کلمبلغچکعل هبههرعلتی،عرضهمحال

غپرداخ نشدهبه...........،بهعنوانوجهالتزامازباب تأخ ردرانجامتعهداتتاتراریخپرداخر پرداخ معادلیکدرهزارمبل

کنندهباامضایاینقراردادح هرگونهاعتراضوادعارادراینخووصازخودسل وساقطباشد.عرضههامیتمامیمبلغچک

کننردهراازمحرلتوانندتمرامیرابخشریازمطالبراتخرودازعرضره.......مینمود.درصورتفسخیاانقضایمدتقرارداد،...

گردانیادشدهوصولنمایند.تنخواه

کنندههریکازتعهداتمندرجدراینمادهراظرفمدتتع  نشدهانجامندهدیادرصورتصدوردرصورتیکهعرضه5-5

هایموضوعاینقررارداد،.......حر  هبههرعلتیدرخووصهریکازچکعلگواه نامۀعدمپرداخ ازناح ۀبانکمحال

-دارند،جریمهتأخ ررابهازایهرروزتأخ رمعادلیکدرهزارمبلغتعهداتایفانشدهبهعنوانوجهالتزاممحاسربهوازعرضره

کننرده،کسررخواهردشرد.درهایقراردادیعرضرهتضم نکنندهمطالبهنماید.اینجریمهقطعیاس ورأساًازکل همطالباتو

کنندهنزد........کفای ننماید،........ح طرحدعواومطالبهجرائممتعلقهازویرابرایخودمحفوظنگهکهاموالعرضهصورتی

دارند.می

جرایتعهدات..........نخواهدبود.درهرحالعدمایفایتعهداتبانیدرخووصاینقرارداد،مجوزعدما:1تبصره

 



 

 

 ( تعهدات بازارگردان6ماده 

دراجرایاینقرارداد،بازارگردانموظفاس براساسقوان نومقراتحاکمبرمعامالتشرک بورسکراالیایررانو1-6

ضمنعمل اتبازارگردانی،تقاضاهایفرروشاوراق]ناماوراقمنتشرشده[مفادام دنامهومشخواتقراردادسلفموازیاستاندارد

راازدارندگاناوراقبهنرختعهدشدهدرسلفموضوعاینقراردادراخریداریوتقاضاهایخریداوراقسلفموضوعاینقرارداد

 مفادام دنامهواطالع هعرضهاقدامنماید.

باشدودرصرورتاوراقمیدرصدارزشکل5رهرروزمعادل:سقفتعهداتبازارگردانجه خریداوراقسلفد(1تبصره 

گرددوتعهدینسب بهسایرتقاضراهایواردهدر،تعهداتبازارگرداندرآنروزایفاشدهتلقیمیم زاندریکروزتحق این

آنروزنخواهدداش .

ق م خریدبازارگرداندرمعامالتثانویهبهشرحدرصورتنقضتعهداتمذکوردراینماده،بازارگردانعالوهبر(:2تبصرره 

شدهدرازایهرروزتراخ ربرهمندرجدرمشخواتقرارداد،موظفبهپرداخ سودروزشماراوراقنسب بهارزشتعهداتنقض

انهمعامالتیباقیاتاقپایاپایبورسکاالیایرانجه تخو صبهمشتریانیاس کهتاپایانجلسهمعامالتیسفارشآنهادرسام

ماندهاس .درصورتیکهتعدادمشتریانازم زانتعهداتبازارگردانب شترباشد،اولوی زمانیمبنایتخو صخواهدبود.

 ( لزوم قرارداد7ماده 

اجررابرودهومقانونمدنیم انطرف نمنعقدومفادآنبرایطرف نوقائممقامقانونیایشرانالز13اینقراردادبراساسماده

باشدوه چیکازطرف نح فسخیکجانبهآنراندارد،ل کندرصورتعدمایقایهریرکازتعهرداتبرازارگردانظررفمی

توانداینقراردادرابهصرفارسالیکنامهکنندهمی،بههردل لاعمازقوهقاهرهوغ رآن،عرضهروز[مهل تع  نشدهمهل ]

نشانیاقامتگاهبازارگردانفسخنماید.دراینوورتعرضهکنندهبایستیهمزمانموضوعرابهشررک برورسکراالیسفارشیبه

ایراناطالعوبازارگردانجدیدراپسازطیفرایندهایقانونیبهبورسمعرفینماید.

 ( فورس ماژور8ماده 

گ رینباشدومنجربهعدماجرایطرف نبوده،قابلدف وپ شدرصورتوقوعحوادثغ رمترقبهیاحوادثیکهخارجازاراده

از[مهل تع ر نشرده]تمامیاقسمتیازتعهداتاینقراردادگردد،طرفیکهدرچن نشرایطیقرارگرفتهبایدمرات راحداکثر

وهقاهرهبهتعوی خواهدافتاد.تاریخحادثهکتباًبهطرفدیگراطالعدهد.درچن نشرایطی،انجامتعهداتویتارف ق

 

 ( مرجع حل اختالف9ماده 

درصورتبروزهرگونهاختالفدراجرایمفاداینقرارداد،موضوعبدواًازطری مذاکرهم انطرف نبررسریورفر خواهرد

اوراقبهرادار،حرلوفورلقانونبازار36شد.درصورتعدمحوولتواف دراینشرایط،موضوعمطاب ترت باتمقرردرمادۀ

خواهدشد.

 



 

 

 ( اقامتگاه قانونی و قراردادی طرفین11ماده 

باشد.درصورتتغ  ر،اینقراردادمی1قانونمدنیبهشرحمذکوردرماده13اقامتگاهقانونیوقراردادیطرف نبراساسماده

اًوبهوس لهپس سفارشیمطل نمایند.درغ راینصرورتروزیکدیگرراکتب[مهل تع  نشده]باشندحداکثرطرف نمکلفمی

الذکر،دریاف شدههایفوقهابهنشانیهاواحضاریهارسالهرگونهاسنادواوراقاداریوقضاییاعمازمرسوالتاداری،اخطاریه

گردد.محسوهمی

 ( تاریخ و نسخ قرارداد11ماده 

 

بهامضایطرف نرس دهاس کههریکازنسخ133نسخه،درتاریخ//5تبورهو0مادهو11اینقراردادمشتملبر

اخت ار در قرارداد از نسخه یک اس . االجرا الزم طرف ن برای و اس  واحد حکم در و بوده یکسان اعتبار و ارزش دارای

یکنسخهدراخت ارشرک کننده،یکنسخهدراخت ارسازمانبازارگردان،یکنسخهدراخت ارعرضه بورسواوراقبهادار،

باشد.گذاریمرکزیاوراقبهاداروتسویهوجوهونسخهپنجمدراخت ارشرک بورسکاالیایرانمیسپرده
 

 

 

  
 

 

 

 

 [کننده عرضه شرکت نام]شرکت 

 [کننده عرضه مجازشرکت امضای صاحبان خانوادگی نام و نام]

 [بازارگردان شرکت نام]شرکت 

 [بازارگردان مجازشرکت امضای صاحبان خانوادگی نام و نام]

 

 

 

 

 

 

 


