رویۀ اجرایی انتشار اوراق سلف موازی
مرحلۀ اول:
عرضهکنندهبهیکیازنهادهایمالیدارایمجوزمشاورهعرضهمراجعهمینماید.اقداماتضرروریبرهترت ر 

عبارتنداز :
( )1عقدقراردادمشاورۀطراحیش وۀتأم نمالیوپذیرشاوراقسلفموازیاستاندارد
( )2ته ه"ام دنامهعرضهومعاملهاوراقسلفموازیاستاندارد"توسطمشاور(مطراب قالر موروهه ر 
مدیرهشرک بورسکاالیایران(،پ وس )1
( )3مذاکرهباارکانزیرواخذاعالمقبولیسم توسطایشانمطاب فرمهایبورسکاالیایران(پ وس )2
 عاملفروش
رهنویسی
 متعهدپذی 
 بازارگردان
مرحلۀ دوم:
مشاوربهنمایندگیازعرضهکنندهجه دریاف موافق اصولیتأم نمالیازطری انتشاراوراقسلفمروازی
استانداردبهشرک بورسکاالیایرانمراجعهمینماید.اقداماتضروریبهترت

عبارتنداز :

( )1ارائۀمستنداتزیربههمراهنامهدرخواس پذیرشاوراقسلفموازیاستاندارد
 یکنسخهازقراردادعرضهکنندهبامشاورپذیرشطب قراردادمشاورۀطراحریشر وۀترأم ن
مالیوپذیرشاوراقسلفموازیاستاندارد
 ام دنامهعرضهومعاملهاوراقسلفموازیاستانداردممهوربهمهروامضایصراحبانامضرای
مجازشرک عرضهکننده
 مووبۀه

مدیرهدرخووصاجازۀتأم نمالیازطری انتشاراوراقسلفموازیاسرتاندارد

(باتوریحبرمشخواتداراییوشرایطاوراق)
 نامۀقبولیسم ارکانزیرکهبنابهدرخواس عرضهکنندههمهدرقال یکقراردادشرامل
مواردزیلعنوانخواهدشد:
 عاملفروش 
متعهدپذیرهنویسی 



 بازارگردان
 اخذموافق اصولیشرک سپردهگذاریمرکزی،درخووصم زانونوعتضام ن
( )2بورسکاالدرخواس دریاف شدهرارس دگیودرصورتکاملبودنمسرتنداتازح رششرکلیو
محتوایی،آنرابهه

پذیرشارسالخواهدکرد.

( )3درصورتموافق بادرخواس ارائهشدهدره

پذیرشبورسکاال،مشاوربهنماینردگیازعرضره

کنندهاقداماتبعدیراانجاممیدهد.

مرحلۀ سوم:
مشاورپسازپذیرشاوراقسلفبامراجعهبهشرک سپردهگرذاریمرکرزی،اقرداماتالزمجهر تودیر 
تضام نوانعقادقراردادهایزیرفراهممینماید:
 قراردادعامل

فروشسلفموازیاستاندارد

قراردادتعهدپذیرهنویسیسلفموازیاستاندارد


 قراردادبازارگردانیسلفموازیاستانداردمطاب باقال مووهه

مدیرهشررک برورس

کاالیایران،پ وس )3


مرحلۀ چهارم:
مشاورپسازتکم لامضایقراردادهایالزم،بهنمایندگیازطرفعرضهکنندهجه انتشاراوراقسلفموازی
استانداردبهبورسکاالیایرانمراجعهمیکند .

( )1ارائۀمستنداتزیرجه انتشاراوراقسلفموازیاستاندارد:
تقاضانامهازطرفعرضهکنندهبهشرک بورسکاالیایران


 یکنسخهازقراردادهایمنعقده(قراردادمشاورۀطراحیش وۀترأم نمرالیوپرذیرشاوراق
دارد،قراردادمتعهدپذیرهنویسوقراردادبازارگردان)م انارکان

سلفموازیاستان
 یکنسخهام دنامه
 تأی دیۀشرک سپردهگذاریمرکزیاوراقبهاداروتسویۀوجوه(سهامیعرام)درخوروص
تضام ناوراق


()2پسازارائهمستنداتفوقعرضهکنندهباهمکاریمشاور،بارعای مقررات،نسب برهانتشراراوراق
سلفموازیاستاندارداقداممینماید :

 عرضۀسلفموازیاستانداردازطری عاملفروشدرمهل تع نشده
 ارائۀدرخواس تمدیدمهل فروشسلفموازیاستاندارد درصورتلزومازطری مشاوربرا
رعای مقررات
درنظرگرفتهشدهدرمهلر مقرررودورۀ

 درصورتعدمفروشکاملسلفموازیاستاندارد
تمدیداحتمالی،متعهدپذیرهنویسیظرفمهل تع نشدهبایداقدامبهواریزوجوهالزموخرید
اوراقباقیماندهنماید
 شرک بورسکاالیایراننتایجعرضهاول هرابررسینمودهودرصورتصرح ،تأی دیرۀ
تکم لفرآیندراصادرمینماید.
 شرک بورسکاالیایراننتایجعرضهاول هرابررسینمودهودرصرورتصرح ،تأی دیره
تکم لفرآیندراصادرمینماید .

پیوست :1ام دنامهعرضهومعاملهاوراقسلفموازیاستاندارد 

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

عرضهکننده :

مشاور پذیرش:

شرکت [نام شرکت عرضهکننده]
(سهامی[عام/خاص] (

شرکت [نام شرکت عرضهکننده]
(سهامی [عام/خاص])

با مجوز هیئت پذیرش بورس کاال
سال [سال پذیرش]

فصل اول :کلیات
 مقدمه معرفیمحوول معرفیاستانداردملیوب نالمللیمحوولدرصورتوجود بررسیتول دمورفروندق م وتجارتجهانیمحوول بررسیتول دمورفروندق م وتجارتداخلیمحوول -مرورکلیبرجایگاهشرک درصنع ووضع

رقابتیآن

 هدفازعرضهاوراقسلف اصطالحاتوواژگان فصل دوم :معرفی اوراق سلف موازی استاندارد
 مفهومقراردادسلفموازیاستاندارد مووبهکم تهتخوویفقهیسازمانبورسواوراقبهاداردربارهسلفموازیوحواله  oروشنخس :اخت ارفروشواخت ارخریددرضمنقراردادسلف 
 oروشدوم:انعقادبستهقراردادی(پک جقراردادی) 
یهاومزی هایاوراقسلف 
 ویژگ  oمبتنیبردارایی 
 oاوراقسلفبهعنوانیکیازموادی صکوک 
 oعدمپرداخ سودب ندوره 
 oتضم نحداقلسوددرقراردادسلف 
 oتع نحداکثرسوددرقراردادسلف 
 oابزاریبرایپوششانواعریسک 
 oریسکتول دکنندگان 
 oریسکنقدشوندگی 
 oمعاف

مال اتی 

 oابزاریبابازدهیمطلوهنسب بهسایرفرص هایسرمایهگذاری 
 مشخواتقراردادهایسلف  oمشخواتکلیقرارداد 
خهایمهم 
 oتاری 

 محلمورفمناب حاصلازانتشاراوراقسلف عواملریسک  oریسکتجاری 
 oریسککاهشق م  
 oریسکنرخسود 
 oریسکعدموجودنقدینگی 
 oریسکنکول 
 حسابداریاوراقسلف(توض حاتیدرخووصروشثب حسابداریابالغیازسویسازمانبورسبرایایناوراقوارجاعبهآنابالغ ه) 
فصل سوم:نحوه انجام معامالت
 عرضهاول هاوراقسلف معامالتثانویهاوراقسلف فرایندتسویهاوراقسلف تسویهف زیکی شرایطالزمجه تحویلف زیکیکاال گواهیآمادگیتحویلونحوهارسالآن(ذکرایننکتهکهپسازارائهگواهیآمادگیتحویلتوسطخریدار،تاسررس دامکانمعاملهاوراقوجودنخواهدداش )
 تسویهنقدی تضام نتسویه خسارات فصل چهارم :ارکان عرضه اوراق سلف موازی استاندارد
 معرفیارکان عرضهکننده] 

عرضهکننده:شرک [نامشرک 

-1
 oموضوعفعال



 oتاریخچهفعال



 oسهامداران
 oمشخواتاعضایه

مدیرهومدیرعامل

 oمشخواتحسابرس/بازرسشرک 

 oسرمایهشرک
 oوضع

مالیشرک



ترازنامهمقایسهایسهدورهمالیاخ رشرک





صورتسودوزیانمقایسهایسهدورهمالیاخ رشرک





یسهایسهدورهمالیاخ رشرک  
 صورتگردشوجوهنقدمقا 
 oوضع

اعتباریشرک

 پ شب نیوضع


مالیآتیشرک (صورتهایمالیپ شب نیشدهتاپایانسالمالیسررسر د اوراق

شامل:ترازنامه،سودوزیانوگردشوجوهنقد)درشرایطانتشار(شرایطانتشارمبتنیبرنرخاخت ار
فروشتبعیاوراق)وعدمانتشار
 مفروضاتته هصورتهایمالیپ شب نیشده 
 نسب هایمالی(سودآوری،نقدینگیو)...
 م انگ نموزونهزینهسرمایه) (WACCدرشرایطانتشاروعدمانتشارتاپایانسرالمرالیسررسر د
اوراق 
 oتحل لشرک تأم نسرمایهازتحل لگزارشمالیپ شب نیشده

 -2متعهدپذیرهنویسیاوراق 
 oتوض حاتیدرموردشرک 
 oنامهکفای سرمایهنهادمالیازمدیری نظارتبرنهادهایمالیسازمانبه
 oموافق اصولیقبولسم تعهدپذیرهنویسی
 -3بازارگردان
 oتوض حاتیدرموردشرک
 oنامهکفای سرمایهنهادمالیازمدیری نظارتبرنهادهایمالیسازمان
 oموافق اصولیقبولسم بازارگردانی
 -4عاملعرضه
 oتوض حاتیدرموردشرک  
 oنامهکارگزارعرضهکننده
 -5مشاورپذیرش:شرک [نامشرک مشاورهپذیرش]



پیوست  :2فرمقبولیسم ارکانانتشاراوراقسلفموازیاستاندارد 

شرکت بورس کاالی ایران
مدیریت توسعه بازار مشتقه

بااطالعازمقرراتمربوطبهانتشاراوراقسلفموازیاستاندارد،بدینوس له]نامعاملفرروش/برازارگردان/متعهردپرذیرهنویسری]قبرولی
مسؤول

[عامل

فروش/بازارگردانی/تعهدپذیرهنویسی]درانتشاراوراقسلفموازیاستاندارد[مدتعمراوراق]ساله،بهمنظورتأم نمالی

[عرضهکننده]بهمبلغ[مبلغکلاوراقدردس انتشار]ریالجه مورفدر[موضوعطرحیکهتأم نمالیازطریر انتشراراوراقبهرادار
برایسرمایهگذاریدرآنانجاممیگ رد]را[*]اعالمنمودهومتعهدمیگرددپسازپذیرشاوراقسلفدره ر پرذیرش،ضرمنانعقراد
قراردادهایمر بوطهدرقال نمونهقراردادهایموردتأی دسازمانبورسواوراقبهادار،وظایفومسؤول هایخودرادرچارچوهقوان نو
مقرراتمربوطبهانجامرساند .


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

"بارعای دستورالعملالزاماتکفای سرمایۀنهادهایمالی(مووهه مدیرهسازمانبورسواوراقبهادار
درتاریخ")1333/30/33
توجه:درصورتیکهچندشرک تواماننسب بهایفایتعهداتدرسم هایمتعهدپرذیرهنویسری،برازارگردانوضرامنعمرل
مینمایندبایدم زانتعهداتبهصورتمشخصاعالمگردد .




[سم ونامامضاکنندگانمجاز] 
[مهروامضاء] 

پیوست :3قراردادبازارگردانیاوراقسلف 

قرارداد بازارگردانی اوراق سلف[نام اوراق منتشر شده]

بن

شرکت [نام شرکت عرضهکننده]
(سهامی [خاص/عام])


و


شرکت [نام شرکت بازارگردان]
(سهامی [خاص/عام])

شماره قرارداد :
تاریخ قرارداد:

ماده ( )1طرفین قرارداد
اینقراردادب ن
( )1شرکت [نامشرک عرضهکننده]بهشمارۀثب [شمارهثب شرک عرضهکننده]نزدادارۀثب شهرستان[نامادارهثب ]به
شمارۀشناسۀملی[شمارۀشناسۀملیشرک عرضهکننده]بهنشانی[آدرسشرک عرضهکننده]،بهنمایندگیآقرای[نرامو
نامخانوادگیصاحبانامضایمجازشرک عرضهکننده]باکدملی[کدملیصاحبانامضایمجازشرک عرضرهکننرده]بره
عنوان[سم هایصاحبانامضایمجازشرک عرضهکننده]براساسروزنامهرسمیشماره[شمارهروزنامهرسرمی]مرورخ
[تاریخانتشارروزنامهرسمی]کهدراینقرارداداختواراً«عرضهکننده»نام دهمیشود،ازیکطرف ،و
( )2شرکت [نامشرک بازارگردان]بهشمارۀثب [شمارهثب شرک بازارگردان]نزدادارۀثب شهرستان[نامادارهثبر ]بره
شمارۀشناسۀملی[شمارۀشناسۀملیشرک بازارگردان]بهنشانی[آدرسشرک بازارگردان]،برهنماینردگیآقرای[نرامو
نامخانوادگیصاحبانامضایمجازشرک بازارگردان]باکدملی[کدملیصاحبانامضایمجازشرک بازارگردان]بهعنوان
[سم هایصاحبانامضایمجازشرک بازارگردان]براساسروزنامهرسمیشماره[شمارهروزنامهرسرمی]مرورخ[تراریخ
انتشارروزنامهرسمی]کهدراینقراردادبهاختوار«بازارگردان»نام دهمیشود،بهشرحموادزیرمنعقدگردید .
ماده ( )2موضوع قرارداد
بازارگردانیقراردادسلفموازیاستاندارد[ناماوراقمنتشرشده]به حجم[موضوعاینقرارداد]توسطبازارگردانکهموافق عرضه
و فروش آن به عموم به موج مووبه شماره[ شماره مووبه مورد نظر] مورخ [تاریخ مووبه مورد نظر] ه أت پذیرش توسط
سازمانبورسواوراقبهادارصادرشدهاس .مووبهه أتپذیرش(مشخواتقرارداد)وام دنامهاوراقسلفاستانداردبهشرح
پ وس ،جزءالینفکاینقراردادمیباشد .
ماده ( )3مدت قرارداد
ا ینقراردادازتاریخاتمامعرضۀاول هانتشاراوراقسلفموضوعاینقراردادوتأی دشرک بورسکاالیایرانمبنیبرتکم رل
فرآیندعرضۀاول ه،آغازوتاسررس دنهاییایناوراقمعتبراس  .
ماده ( )4مبلغ قرارداد
عرضهکنندهباب کارمزدانجامموضوعقرارداد،معادلساالنه[درصد]درصدارزشکلاوراقسلفمنتشرشدهموضوعقررارداد
راپسازکسرمال اتتکل فیموضوعماده134قانونمال اتهایمستق م[مهل پرداخ ]قبلازشروعهررسرالقرراردادیبره
بازارگردانمیپردازد .

تبصره:1کارمزدهایفوقبهصورتثاب به.........پرداخ گردیده،وتح ه چعنوانحتیدرصورتیکهه چگونرهتقاضرای
خریدوفروشیبرایاوراقموضوعاینقرارداددرطولتمامیابخشیازمدتقراردادوجودنداشتهباشد،قابلاستردادن س .
تبصرۀ  :2باتوجهبهاینکهقراردادهایارائۀخدماتبازارگردانی،ماه تاًفاقدکارکردپرسنلیاس ،مشمولکسروپرداخ ح 

ب مهموضوعمادۀ33قانونتأم ناجتماعینمیباشد.
تبصرۀ :3مطاب بخشنامۀشمارۀ 233/35/10مورخ 1335/33/13سازمانامورمال اتیکشور،قراردادهایارائۀخدماتبازارگردانی
ازپرداخ مال اتوعوارضبرارزشافزودهمعافاس  .

تبصرۀ  :4درصورتتأخ ردرپرداخ کارمزدتع نشده،عرضهکنندهملزممیباشدتازمانتسویهبهازایهرروزتأخ ر،عالوه
برمبلغکارمزد،وجهالتزامیمعادلیکدرهزارمبلغپرداخ نشدهرابه..........پرداخ نماید.
ماده  )5تعهدات عرضهکننده
تعهداتعرضهکنندهدرقبال........ودرچارچوهموضوعاینقراردادبهشرحزیراس  :

5-1عرضهکنندهموظفاس کارمزد...........رابراساسمفادمادۀ4اینقراردادبپردازد.
5-2عرضه کنندهموظفاس پسازاتمامعرضۀعمومیاوراقسلفموضوعاینقرارداد،تأی دیهتکم لفرآیندعرضۀعمرومی
راازشرک بورسکاالدریاف وبهبازارگردانارایهنماید.
بهادارمشابهدردورهبازارگردانی........،میتواننردبرا

5-3درصورتافزایشعمومینرخسودسپردههایمتناظربانکییااوراق
اعالمکتبیبهعرضهکننده،درخواس افزایشمبلغقرارداد(بهم زانحاصلضرهمابهالتفاوتنرخقبلریاوراقموضروعقررارداد،و
هایمتناظربانکییانرخاوراقبهادارمشابه،درجم مبلرغاوراقموضروعقررارداد)را

باالتریننرخازم اننرخجدیدسودسپرده
نمایند.عرضهکنندهمتعهدمیگرددظرف......روزازتاریخدرخواس ،.......حس موردنسب بهافزایشمبلغقرراردادبراتوافر 
.........اقدامنماید.
5-4عرضهکنندهموظفاس همزمانباامضایاینقرارداد،مبلغ.......ریالمعادل.....درصدارزشاسمیاوراقمنتشررهرا.بره
نویسیاوراقسلفموازیاستاندارد،بهعنوانتنخواهگردانبره..........پرداخر 


شرحزیر،حداکثر.....روزقبلازآغازدورۀپذیره
نماید.
چکشماره........................نزدبانک......................شعبه........................بهمبلغ.......م ل اردریرالدروجره،......برهشرمارهحساه.......بانک........شعبه(.........شمارهشبا ،)........................:
مبالغ فوقتا......وسررس دنهاییاوراق،دراخت ار.........خواهدبود.درصورتصدورگواه نامۀعدمپرداخ ازناح رۀبانرک
محالعل هبههرعلتی،عرضهکنندهعالوهبرپرداخ کلمبلغچکها،بهازایهرروزتأخ ردرپرداخ وجهچکهرا،ملرزمبره
پرداخ معادلیکدرهزارمبلغپرداخ نشدهبه،...........بهعنوانوجهالتزامازباب تأخ ردرانجامتعهداتتاتراریخپرداخر 
تمامیمبلغچکهامیباشد.عرضهکنندهباامضایاینقراردادح هرگونهاعتراضوادعارادراینخووصازخودسل وساقط
نمود.درصورتفسخیاانقضایمدتقرارداد..........،میتوانندتمرامیرابخشریازمطالبراتخرودازعرضرهکننردهراازمحرل
تنخواهگردانیادشدهوصولنمایند .

5-5درصورتیکهعرضه کنندههریکازتعهداتمندرجدراینمادهراظرفمدتتع نشدهانجامندهدیادرصورتصدور
گواه نامۀعدمپرداخ ازناح ۀبانکمحالعل هبههرعلتیدرخووصهریکازچکهایموضوعاینقررارداد.......،حر 
دارند،جریمهتأخ ررابهازایهرروزتأخ رمعادلیکدرهزارمبلغتعهداتایفانشدهبهعنوانوجهالتزاممحاسربهوازعرضره-
کنندهمطالبهنماید.اینجریمهقطعیاس ورأساًازکل همطالباتوتضم نهایقراردادیعرضرهکننرده،کسررخواهردشرد.در
صورتیکهاموالعرضه کنندهنزد........کفای ننماید........،ح طرحدعواومطالبهجرائممتعلقهازویرابرایخودمحفوظنگه
میدارند .

تبصره:1درهرحالعدمایفایتعهداتبانیدرخووصاینقرارداد،مجوزعدماجرایتعهدات..........نخواهدبود .

ماده  )6تعهدات بازارگردان
 6-1دراجرایاینقرارداد،بازارگردانموظفاس براساسقوان نومقراتحاکمبرمعامالتشرک بورسکراالیایررانو
مفادام دنامهومشخواتقراردادسلفموازیاستاندارد[ناماوراقمنتشرشده]ضمنعمل اتبازارگردانی،تقاضاهایفرروشاوراق
سلفموضوعاینقراردادراخریداریوتقاضاهایخریداوراقسلفموضوعاینقراردادراازدارندگاناوراقبهنرختعهدشدهدر
مفادام دنامهواطالع هعرضهاقدامنماید.
اوراقمیباشدودرصرورت

درصدارزشکل

تبصره :)1سقفتعهداتبازارگردانجه خریداوراقسلفدرهرروزمعادل5
تحق اینم زاندریکروز،تعهداتبازارگرداندرآنروزایفاشدهتلقیمیگرددوتعهدینسب بهسایرتقاضراهایواردهدر
آنروزنخواهدداش  .
تبصرره:)2درصورتنقضتعهداتمذکوردراینماده،بازارگردانعالوهبرق م خریدبازارگرداندرمعامالتثانویهبهشرح
مندرجدرمشخواتقرارداد،موظفبهپرداخ سودروزشماراوراقنسب بهارزشتعهداتنقضشدهدرازایهرروزتراخ ربره
اتاقپایاپایبورسکاالیایرانجه تخو صبهمشتریانیاس کهتاپایانجلسهمعامالتیسفارشآنهادرسامانهمعامالتیباقی
ماندهاس .درصورتیکهتعدادمشتریانازم زانتعهداتبازارگردانب شترباشد،اولوی زمانیمبنایتخو صخواهدبود .
ماده  )7لزوم قرارداد
اینقراردادبراساسماده 13قانونمدنیم انطرف نمنعقدومفادآنبرایطرف نوقائممقامقانونیایشرانال زماجررابرودهو
میباشدوه چیکازطرف نح فسخیکجانبهآنراندارد،ل کندرصورتعدمایقایهریرکازتعهرداتبرازارگردانظررف
مهل [مهل تع نشده]روز،بههردل لاعمازقوهقاهرهوغ رآن،عرضهکنندهمیتوانداینقراردادرابهصرفارسالیکنامه
سفارشیبهنشانیاقامتگاهبازارگردانفسخنماید.دراینوورتعرضهکنندهبایستیهمزمانموضوعرابهشررک برورسکراالی
ایراناطالعوبازارگردانجدیدراپسازطیفرایندهایقانونیبهبورسمعرفینماید .
ماده  )8فورس ماژور
درصورتوقوعحوادثغ رمترقبهیاحوادثیکهخارجازارادهطرف نبوده،قابلدف وپ شگ رینباشدومنجربهعدماجرای
تمامیاقسمتیازتعهداتاینقراردادگردد،طرفیکهدرچن نشرایطیقرارگرفتهبایدمرات راحداکثر[مهل تع ر نشرده]از
تاریخحادثهکتباًبهطرفدیگراطالعدهد.درچن نشرایطی،انجامتعهداتویتارف قوهقاهرهبهتعوی خواهدافتاد .

ماده  )9مرجع حل اختالف
درصورتبروزهرگونهاختالفدراجرایمفاداینقرارداد،موضوعبدواًازطری مذاکرهم انطرف نبررسریورفر خواهرد
شد.درصورتعدمحوولتواف دراینشرایط،موضوعمطاب ترت باتمقرردرمادۀ36قانونبازاراوراقبهرادار،حرلوفورل
خواهدشد .

ماده  )11اقامتگاه قانونی و قراردادی طرفین
اقامتگاهقانونیوقراردادیطرف نبراساسماده13قانونمدنیبهشرحمذکوردرماده1اینقراردادمیباشد.درصورتتغ ر،
طرف نمکلفمیباشندحداکثر[مهل تع نشده]روزیکدیگرراکتباًوبهوس لهپس سفارشیمطل نمایند.درغ راینصرورت
ارسالهرگونهاسنادواوراقاداریوقضاییاعمازمرسوالتاداری،اخطاریههاواحضاریههابهنشانیهایفوقالذکر،دریاف شده
محسوهمیگردد .

ماده  )11تاریخ و نسخ قرارداد
اینقراردادمشتملبر 11مادهو 0تبورهو 5نسخه،درتاریخ 133//بهامضایطرف نرس دهاس کههریکازنسخ
دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و در حکم واحد اس و برای طرف ن الزم االجرا اس  .یک نسخه از قرارداد در اخت ار
بازارگردان،یکنسخهدراخت ارعرضهکننده،یکنسخهدراخت ارسازمانبورسواوراقبهادار،یکنسخهدراخت ارشرک 
سپردهگذاریمرکزیاوراقبهاداروتسویهوجوهونسخهپنجمدراخت ارشرک بورسکاالیایرانمیباشد .


شرکت [نام شرکت عرضهکننده]

شرکت [نام شرکت بازارگردان]

[نامونامخانوادگیصاحبانامضایمجازشرکتعرضهکننده]

[نامونامخانوادگیصاحبانامضایمجازشرکتبازارگردان]

