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 دولت جمهوري اسالمي ايران« مرابحهاوراق » نويسياطالعيه پذيره
 81/88/8931مورخ  شنبهدو از روز

شماره سازمان بورس و اوراق بهادار و به موجب مصوبه  18/11/1938مورخ  18868/188 شماره نامهعطف به 

( قانون اصالح قانون 98و همچنين در اجراي تبصره) هيئت محترم وزيران 84/78/1938مورخ هـ 89486/ت68868

هاي تسويه بخشي از بدهيمنظور  بهدر نظر دارد،  تعاون، كار و رفاه اجتماعيكل كشور، وزارت  1938ه سال بودج

را كه مشخصات آن در اين اطالعيه درج شده است، از طريق بازار ابزارهاي  مرابحه، اوراق ايران سالمت سازمان بيمه

 نويسي نمايد.نوين مالي فرابورس ايران پذيره

 

ق
ت اورا

صا
خ

ش
م

 

 ماه 46مدت اوراق:  ريال 1،777،777مبلغ اسمي هر ورقه:

 ماه يكبارهر شش مواعد پرداخت سود:  %87 نرخ اوراق:

 ريال هزار ميليارد 17 مبلغ كل اوراق: ورقه 17،777،777تعداد كل اوراق:

 ريال هزار ميليارد 17مبلغ پذيرش شده :  ورقه 17،777،777تعداد اوراق پذيرش شده : 

خريد نقدي دارو توسط نهاد واسط و فروش اقساطي آن به باني به منظور تأمين وجوه جهت  موضوع انتشار اوراق:

 هاي بيمه سالمتتسويه بدهي

 

 

ق
ن اورا

اركا
 

ناشر
 

 سوم )با مسئوليت محدود( تيرواسط مالي نام ناشر: 

 18/73/1938-878886 شماره و تاريخ ثبت ناشر:

 8بلوار كشاورز، جنب بيمارستان پارس، خيابان ورنوس، بن بست دوم، پالك  تهران مركز اصلي اقامت ناشر:

 هايطرح مالي تأمين براي بهادار اوراق انتشار جهت دارايي ايجاد و ساخت اجاره، فروش، خريد، موضوع فعاليت ناشر:

 ضروري مربوطه قراردادهاي انعقاد و بهادار اوراق انتشار از حاصل وجوه مديريت اسالمي، عقود موضوع معامالت بر مبتني

 بهادار اوراق انتشار راستاي در

ي
بان

 تعاون، كار و رفاه اجتماعيوزارت نام باني:  

 88/11/1988تاريخ ثبت:  333 شماره ثبت:

  و رفاه اجتماعی تهران، خیابان آزادی، بین خیابان خوش و بهبودی، وزارت تعاون،کارمركز اصلي اقامت باني: 

هاي و متشكل از شركت ملتكنسرسيومي با پيشگامي شركت تأمين سرمايه : و بازارگردان نويسيمتعهد پذيره

 تأمين سرمايه لوتوس پارسيان، تأمين سرمايه نوين، تأمين سرمايه اميد، تأمين سرمايه كاردان 

 سازمان برنامه و بودجه كشور متعهد تأمين و تخصيص اعتبار:

 داري كل كشورخزانهاوراق:  سوداصل و و پرداخت متعهد تسويه 

 )سهامي خاص( ملتكارگزاري بانك عامل فروش: 

 عام(گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سهاميشركت سپردهعامل پرداخت سود: 

 

 

 

 18/11/1938تاريخ: 

 38/ن/17188شماره: 

tel:(+9821)
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 بازارگردانان

بازارگرداني خواهد شد. اوراق خريداري شده در   بازارگردان مستقل   پنجاين اوراق در نمادهاي جداگانه پذيرش شده و توسط   

 باشد.هاي تعيين شده توسط بازارگردان همان نماد قابل معامله ميمظنههر نماد، صرفاً در همان نماد و با 

 

ن سرمايه  
تامي

ت
مل

 

 331118ملت-تعاوندولتي  مرابحه: نام و نوع اوراق

 با نام و قابل معامله در فرابورس ايران
 1سالمت نماد اوراق:

 ريال ميليارد 9،877مبلغ پذيرش شده :  ورقه 9،877،777تعداد اوراق پذيرش شده : 

 

ن سرمايه 
تامي

ن
كاردا

 331118كاردان-دولتي تعاون مرابحه: نام و نوع اوراق 

 با نام و قابل معامله در فرابورس ايران
 2سالمتنماد اوراق: 

 ريال ميليارد 9،777مبلغ پذيرش شده :  ورقه 9،777،777تعداد اوراق پذيرش شده : 

 

ن سرمايه 
تامي

اميد
 331118اميد-دولتي تعاون مرابحه: نام و نوع اوراق 

 با نام و قابل معامله در فرابورس ايران
 3سالمتنماد اوراق: 

 ريال ميليارد 1،877مبلغ پذيرش شده :  ورقه 1،877،777تعداد اوراق پذيرش شده : 

 

ن سرمايه 
تامي

س پارسيان
لوتو

 

 331118لوتوس-دولتي تعاون مرابحه: نام و نوع اوراق

 معامله در فرابورس ايرانبا نام و قابل 
 4سالمتنماد اوراق: 

 ريال ميليارد 1،777مبلغ پذيرش شده :  ورقه  1،777،777تعداد اوراق پذيرش شده : 

 

ن سرمايه 
تامي

ن
نوي

 331118نوين-دولتي تعاون مرابحه: نام و نوع اوراق 

 با نام و قابل معامله در فرابورس ايران
 5سالمتنماد اوراق: 

 ريال ميليارد 1،777مبلغ پذيرش شده :  ورقه 1،777،777تعداد اوراق پذيرش شده : 

 

 

tel:(+9821)
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 گيري و خريد اوراقهاي سفارشمحدوديت

 ورقه 1: (LOT)مضارب هرسفارش  ورقه 1حداقل حجم هر سفارش: 

 نامحدودحداكثر خريد هر شخص حقوقي:  نامحدودحداكثر خريد هر شخص حقيقي: 
 

 

 روش حراجبه نويسي مشخصات و نحوه پذيره

 22/11/1335: نويسيپذيرهزمان پايان  11/11/1335: نويسيپذيرهزمان شروع 

 كارگزاران عضو فرابورسنويسي: شبكه پذيره
 

 يذارگت سپردهكستم شريفعال در س يد معامالتكخريد اوراق مستلزم وجود د اوراق: ياوليه و خر يسينورهيط پذيشرا

ماره ش ز به همراهكمتمر كيشماره حساب بان يكد اوراق يست هنگام خريبايداران اوراق ميه خريلكاست. عالوه بر آن  يزكمر

ده د اخذ شكبايست متعاقبا ميز يارگزار نكند و يز سود و اصل اوراق اعالم نمايه به نام شخص دارنده باشد، جهت واركشبا 

 تكد، توسط شريخ سررسيدرآمد/ سود و اصل اوراق در تار د وياعالم نما يگذارپردهت سكرا به همراه شماره حساب به شر

 يدرآمد/ سود و اصل مبلغ دارندگان اوراق يزكمر يگذارت سپردهكز خواهد شد. شرين حساب واريبه ا يزكمر يگذارسپرده

، كيمراجعه دارنده اوراق و اعالم شماره حساب بانداشته و با ند را نزد خود نگهيز خود را اعالم ننماكه شماره حساب متمرك

ن شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و ييتع يهاتيهمچنين محدود د.ينمايور اقدام مكنسبت به پرداخت وجوه مذ

 ن اوراق در جدول فوق مشخص شده است.يمعامالت ا
 

يداري خر ينويسبه فروش نرسند، توسط متعهد پذيره يسينورهيمدت پذ يه طي كاوراق :يسينورهيتعهدات متعهد پذ

 د شد.ندر بازار عرضه خواهي نويسبه مرور توسط متعهد پذيره اوراقد شد. اين نخواه
 

 

فرابورس  ين مالينو ي، در بازار ابزارهايسينورهين اوراق پس از اتمام پذيمعامالت دست دوم ا معامالت دست دوم اوراق:

ا فروش اوراق يد يارگزاران عضو فرابورس اقدام به خركتوانند با مراجعه به يد ميان خريدارندگان و متقاضشود. يآغاز م

د پرداخت درآمد/ يروز قبل از سررس يك شودويت بازار فرابورس انجام ميفعال يمعامالت دست دوم اوراق در روزها ند.ينما

 خواهد شد.  ييد بازگشاياوراق متوقف و روز بعد از سررس يسود، نماد معامالت
 

ز يدرآمد و اصل مبلغ اوراق را ن/سود اوراق را روز ماقبل مواعد پرداخت سوددرآمد/ ناشر اوراق، نحوه پرداخت سود اوراق:

ود ، سيزن يزكمر يگذارت سپردهكز خواهد نمود شريوار يزكمر يگذارت سپردهك، به حساب شرييد نهايروز ماقبل سررس

 ز خواهدياند، وارردهي كز سود معرفيوار يد برايداران در هنگام خريه خري كزكد سود به حساب متمريسررس يهاخيرا در تار

 ز خواهد شد.ي، مبلغ اصل اوراق به حساب دارندگان واريد نهائيخ سررسينمود و در تار
 

د يارگزاران، نباكلذا  اوراق پرداخت خواهد شد. بانينويسي اوراق توسط پذيره و هزينه كليه كارمزدها ها:نهيارمزد و هزك

 دارانيفرابورس از خري مصوب هاارمزد معامالت دست دوم اوراق بر اساس نرخكان اخذ كنند. يارمزد از مشتركبابت  يمبلغ

 افت خواهد شد.يو فروشندگان در

ايان دوره پس از پ و همچنين شرايط بازارگرداني اوراق تاريخ انتشار ،)*(جدول سود روزانه

 نويسي متعاقبا اعالم خواهد شد.پذيره
 

 عليرضاتوكلي كاشي 
ازباراهي نوين مالي مدري  

tel:(+9821)

