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ایـــران  فرابـــورس 
بــــازار  پیشـــــران 
کشــــور ســــرمایه 
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فرابورس ایران

بورس کاالی ایران
بـــــــــورس 
ــران ــرژی ای ان

بورس اوراق 
بهادار تهران ــازار  ــاختار ب س

ــرمایه کشور س

شرکت مدیریت فناوری
شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

ـــران  ـــران پیشــ ـــورس ای فراب
بــــازار ســــرمایه کشــــور

در عصر حاضر بازارهای مالی با بر عهده گرفتن 
تامین مالی بنگاه های اقتصادی، وظیفه پشتیبانی از 
بخش واقعی اقتصاد را بر عهده داشته و نقش 
پررنگی در توسعه و رشد پایدار اقتصادی کشورها 

ایفا می کنند.
در  که  اقتصاد  در  مالی  بازارهای  جایگاه  این 
اغلب  مالی  تامین  سیستم  چرخش  راستای 
کشورها از بانک محوری به بورس محوری شکل 
گرفته است موجب شده تا روز به روز با توسعه 
بیش از پیش ابعاد بازار سرمایه برای پاسخگویی 
به انواع نیازهای تامین مالی در کشورهای مختلف 

روبه رو  باشیم.
همسو با تحوالت بازارهای مالی جهانی در کشور 
ما نیز فرابورس ایران به عنوان یکی از ارکان 
اصلی بازار سرمایه، آبان سال 1387 فعالیت خود 
را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 
آغاز کرده تا با هدف هدایت جریان نقدینگی به 
سرمایه گذاری مولد، تخصیص بهینه منابع، توزیع 
متناسب درآمد و ارتقای شفافیت محیط کسب و 
کار به تامین مالی پایدار اقتصاد کشور کمک کند.

برای نیل به این هدف فرابورس ایران کوشیده تا با 
تنوع بخشی و نوآوری در زمینه بازارها و ابزارهای 

تامین مالی که بسیاری از آن ها مانند اسناد خزانه 
اسالمی، اوراق رهنی )MBS(، صندوق زمین و 
ساختمان، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
)ETF( و اوراق مرابحه برای نخستین بار وارد 
بازار سرمایه کشور شده اند، رسالت خود را در 
خصوص ایفای نقش شایسته در توسعه اقتصاد 
این طریق  به  و  ساخته  محقق  خوبی  به  ملی 

پیشران بازار سرمایه کشور باشد.
در این میان از آنجاکه دلیل عمده بنگاه های 
اقتصادی برای حضور در بازار سرمایه، دسترسی 
به تامین مالی راحت تر برای پیشبرد طرح های 
که  اهدافی  مهم ترین  از  یکی  است،  توسعه ای 
همواره فرابورس ایران در راستای آن کوشش 
نموده فراهم ساختن بستر و سازوکارهای ساده تر 

برای پذیرش بنگاه های اقتصادی بوده است.
به بیان دیگر سازوکارهایی ساده تر و تنوع در 
ایران،  شرایط پذیرش شرکت ها در فرابورس 
امکانی را فراهم کرده تا بنگاه های اقتصادی بتوانند 
با کسب حداقل شرایط و در سریع ترین زمان 
ممکن، به این بازار مالی وارد شده و از تمامی 
بازار  در  شده  پذیرفته  شرکت های  مزایای 

مبادالت اوراق بهادار بهره مند شوند.

سازمان 
بورس و

ق  ا ر و ا
بهـــادار
نهاد نظارتی
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ایفای نقش 
شایسته در توسعه 

اقتصاد ملی

رسالت 
فرابورس 
ایران

ایجاد بستر تامین 
مالی ظرفیت های 

متنوع سرمایه گذاری

ایجاد بازاری 
کارا با اولویت 

معیارهای 
شفافیت، 

نقدشوندگی و 
قابلیت اعتماد

اوراق 
بهادارسازی

تخصیص 
کارآمد 

منابع

رســالت ویــژه فرابــورس ایــران ایجــاد 
بــازاري کارا بــا اولویــت معیارهــای شــفافیت، 
ــه منظــور  نقدشــوندگی و قابلیــت اعتمــاد ب
ــای  ــی ظرفیت ه ــن مال ــتر تامی ــاد بس ایج
متنــوع ســرمایه گذاری و تخصیــص کارآمــد 
منابــع از طریــق اوراق بهادارســازی بــه 
ــعه  ــته در توس ــش شایس ــاي نق ــور ایف منظ

ــت. ــی اس ــاد مل اقتص

بهبود 
شفافیت

بهبود
 نقد شوندگی

سودآوری و 
رشد تثبیت 

شده

توسعه دسترس 
و ضریب نفوذ

تعالی سازمانی

اهداف
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توسعه و اثربخشی 
ارتباطات سازمانی

تعالی سازمانی

رقابت پذیری در برابر 
بازارهای جایگزین

توسعه یافتگی 
بازار فرابورس

مدیریت 
اطالعات 
و فناوری

تمایز و 
هویت 
بخشی

محورهـــای 
ـــتراتژیک  اس
ــرکت  شـــــ
ـــورس  فرابــ
ایـــــــــران

رشد پایدار
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سال شــــــــــــــــــمار

ســـال 88

ســـال 90

ســـال 89

ســـال 94

ســـال 93
ســـال 92

ــال 91 سـ

تصویب و ابالغ دستورالعمل پذیرش 
فرابورس  بهادار در  اوراق  و عرضه 
ایران؛ ابالغ دستورالعمل اجرایی نحوه 
ایران  فرابورس  در  معامالت  انجام 
ایران؛  فرابورس  بازار  رسمی  افتتاح 
پذیرش 4 شرکت؛ عرضه 4 شرکت

پذیــرش اوراق گواهــی حق 
ــتفاده از تسهیالت  تقدم اس
مســکن؛ افتتاح بازار ســوم؛ 
نخســتین  پذیره نویســی 
در  اجــاره  صکــوک 
فرابــورس ایــران؛ پذیــرش 
28 شــرکت؛ عرضــه و 
گشــایش نمــاد 9 شــرکت

راه اندازی  دوم؛  بازار  افتتاح 
مالی؛  نوین  ابزارهای  بازار 
تصویب دستورالعمل اجرایی 
اوراق  معامالت  انجام  نحوه 
بهادار در بازار پایه؛ راه اندازی 
 32 پذیرش  پایه؛  بازار 
گشایش  و  عرضه  شرکت؛ 

نماد 51 شرکت

ــره  ــازار مذاک ــدازی ب راه ان
ــت؛  ــد ثاب ــا درآم اوراق ب
دســتورالعمل  اصــالح 
انجــام  نحــوه  اجرایــی 
معامــالت عمــده ســهام و 
حق تقــدم؛ پذیره نویســی 
ــتین صکوک مرابحه  نخس
ایــران؛  فرابــورس  در 
شــرکت؛   17 پذیــرش 
عرضــه و گشــایش نمــاد 

28 شــرکت

کل  شاخص  از  رونمایی 
فرابورس ایران )IFX(؛ تدوین 
فرابورس  استراتژیک  برنامه 
ایران؛ راه اندازی و پذیره نویسی 
معامله  قابل  صندوق  سه 
)ETF(؛ عضویت در فدراسیون 
بورس های اروپایی و آسیایی 
)FEAS(؛ عضویت در کانون 
سازمان  عضو  بورس های 
همکاری های اسالمی )OICE(؛ 
پذیرش 30 شرکت؛ عرضه و 

گشایش نماد 78 شرکت

راه اندازی بازار دارایی فکری و انجام دو 
معامله در این بازار؛ پذیره نویسی نخستین 
پذیره نویسی  ساختمان؛  و  زمین  صندوق 
معامله؛  قابل  سرمایه گذاری  صندوق  دو 
درآمد  با  اوراق  فقره   10 پذیره نویسی 
نخستین  امیدنامه  تدوین  شده؛  تضمین 
صندوق سرمایه گذاری نوآورانه؛ پذیرش 
35 شرکت؛ عرضه و گشایش نماد 39 

شرکت

تامین مالی 150 هزار میلیارد ریالی فرابورس ایران؛ 
پذیرش 5 فقره اسناد خزانه اسالمی؛ پذیرش 3 فقره 
صکوک اجاره، 10 فقره اوراق مشارکت و یک فقره 
گواهی سپرده به ارزش مجموع 36 هزار و 630 
بازارهای  در  شرکت   23 پذیرش  ریال؛  میلیارد 
اول و دوم، درج و گشایش نماد 13 شرکت در 
بازار پایه توافقی؛ انجام 15 عرضه اولیه به ارزش 
4 هزار و 930 میلیارد ریال به همراه دو گشایش 
نماد؛ پذیرش 5 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
و یک صندوق زمین و ساختمان مجموعا به ارزش 
586 میلیارد ریال؛ انجام 15 معامله یکجا در بازار 
سوم به ارزش 2 هزار و 770 میلیارد ریال؛ اضافه 
شدن 100 اختراع، طرح صنعتی و عالمت تجاری 
به فهرست عرضه های بازار دارایی فکری
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ــورس؛  ــای فراب بازاره
هدایــت نقدینگــی بــه 
ــریان های اقتصاد شــ
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ــران، فعالیــت ایــن  ــورس ای دســتورالعمل پذیــرش و عرضــه اوراق بهــادار در فراب
رکــن بــازار ســرمایه را در قالــب شــش بــازار مجــزا بــه نام هــای بــازار اول، دوم، 
ســوم، پایــه، بــازار ابزارهــای نویــن مالــی و بــازار شــرکت های کوچــک و متوســط 

تبییــن کــرده اســت.
در حــال حاضــر بازارهــا بــه لحــاظ طــی کــردن فراینــد پذیــرش شــامل بازارهــای 
اول، دوم، بــازار شــرکت های کوچــک و متوســط و ابزارهــای نویــن مالــی هســتند و 

بازارهــای پایــه و ســوم نیــازی بــه طــی کــردن فراینــد پذیــرش ندارنــد.

بازارهای فرابورس ایران

اوراق پذیرش شده

بازار اول

بازار دوم
بازار پایه

بازار سوم

ـــرکت های  ـــازار ش بــ
کوچـــک و متوســـط

ـــای  ـــازار ابزاره ب
مالـــی نویـــن 

انواع صکوک

اسناد خزانه اسالمی

صنـــدوق زمیـــن 
و سـاختـمــــان

گواهــی ســپرده 
عــام و خــاص

اوراق گواهــی اســتفاده 
تســهیالت مســکن از 

ادغام و تملیک

پذیــره نویســی 
شــرکت هــای در 
ــیس ــرف تاس ش

بازار دارایی فکری

صنـدوق سرمایه گذاری 
قابل معامله

IP Market

Islamic Treasury Bills

ETF

SME Market

بازارهای فرابورس؛ هدایت نقدینگی به شریان های اقتصاد

اوراق پذیرش نشده
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ــامل  ــران ش ــورس ای ــهام فراب ــازار س ب
اســت.  پایــه  و  دوم  اول،  بازارهــای 
ســهام شــرکت های پذیــرش شــده 
ســهام  و  دوم  و  اول  بازارهــای  در 
ــازار  ــده در ب ــرش نش ــرکت های پذی ش

معاملــه می شــوند. پایــه 

در بــازار اول فرابــورس ایــران، شــرکت های 
ســهامی عــام کــه طبــق دســتورالعمل 
ــرایط الزم  ــراز ش ــه اح ــق ب ــرش موف پذی
ــالت  ــه انجــام معام شــده باشــند، مجــاز ب
ســهام خــود خواهنــد بــود. پذیرش شــرکت 
در بازارهــای اول و دوم فرابــورس منــوط 
ــدارک و  ــال م ــه و ارس ــه امیدنام ــه تهی ب
ــناخت از  ــور ش ــه منظ ــی ب ــتندات کاف مس
ــل  ــس از تکمی ــت شــرکت اســت. پ وضعی
ــن  ــرش ضم ــات پذی ــدارک یادشــده، هی م
بررســی وضعیــت مالــی و عملیاتــی، در 
صــورت احــراز شــرایط بــا پذیرش شــرکت 
موافقــت خواهــد کــرد. تفــاوت پذیــرش در 
ــای  ــاس حداقل ه ــای اول و دوم براس بازاره

ــت. ــرش اس ــرایط پذی الزم در ش

بــازار پایه فرابــورس ایــران، به منظــور ایجاد 
ــال ســهام شــرکت های  ــل و انتق ــت نق قابلی
ــایر  ــا س ــورس ی ــه در ب ــام ک ــهامی ع س
بازارهــای فرابــورس پذیــرش نشــده اند، 
ــکان  ــه ام ــازار پای ــده اســت. در ب ــاد ش ایج
شــرکت های  تمامــی  ســهام  معامــالت 
ــه  ــن ب ــود دارد. همچنی ــام وج ــهامی ع س
ــه  ــه ب ــازار پای ــتورالعملی در ب ــی دس تازگ
تصویــب رســیده اســت کــه طبــق آن 
ــه در  ــازار پای ــده در ب ــرکت های درج ش ش
ســه تابلــوی مختلــف طبقه بنــدی می شــوند 
ــا،  ــص بورس ه ــف« مخت ــوی »ال ــه تابل ک
ــی  ــای مال ــزی و نهاده ــپرده گذاری مرک س
بــوده و مابقــی شــرکت ها بــه تناســب میزان 
نقدشــوندگی و ســایر شــرایط بــه ترتیــب در 

تابلــوی »ب« و »ج« قــرار می گیرنــد.

در بــازار دوم فرابــورس ایــران، هماننــد بــازار 
ــهامی  ــرکت های س ــهام ش ــالت س اول معام
ــرش  ــا شــرایط پذی عــام انجــام می شــود؛ ام
در ایــن بــازار، منعطف تــر از بــازار اول اســت. 
همچنیــن شــرکت های ســهامی خاصــی کــه 
بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات، همزمــان بــا 

بازار سهام فرابورس ایران

بازار اول

بازار پایه

بازار دوم

پذیــرش از طریــق افزایــش ســرمایه در حــال 
تبدیــل بــه ســهامی عــام هســتند، بــه شــرط 
عرضــه ســهام ناشــی از ایــن افزایش ســرمایه 
در فرابــورس ایــران و دارا بودن ســایر شــرایط 
در ایــن بــازار امــکان پذیرش خواهند داشــت.
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بازار سهام

بازار اول

بازار دوم
بازار پایه

شرکت های پذیرش شده

شرکت های پذیرش نشده

1
2
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ـــه
ـــ

پای
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ــاز
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زار
ــا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

بـ نظارت بر بازار

بسترسازی معامالت سهام

نظارت بر ناشران

پذیرش ناشران

عرضه اولیه سهام شرکت های پذیرش شده

انواع خدمات در حوزه بازار سهام
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بازار سوم

ــی  ــران محل ــورس ای ــوم فراب ــازار س ب
امــن، شــفاف و ســودمند بــرای انجــام 
معامــات عمــده اوراق بهــاداری اســت 
ــرش در  ــرایط پذی ــا ش ــکان ی ــه ام ک
ــن  ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــورس را ندارن فراب
بــازار ســوم در دو بخــش اصلــی 
یعنــی تاســیس و پذیره نویســی شــامل 
پذیره نویســی ســهام و حــق تقــدم، 
اوراق بــا درآمــد ثابــت، واحدهــای 
و  ادغــام  همچنیــن  و  صندوق هــا 
تملیــک شــامل عرضــه خــرد، عرضــه 
یکجــای ســهام و عرضــه دارایــی 
ــازار  ــن ب ــت دارد. در ای ــری فعالی فک
ــا عناویــن عرضــه  ــوع عرضــه ب ســه ن
ــرد  ــه خ ــادار، عرض ــای اوارق به یکج
اوراق  پذیره نویســی  و  بهــادار  اوراق 

بهــادار انجــام می شــود.

بازار سوم

عرضه خرد

عرضه دارایی فکری

عرضه یکجای سهام

سهام، حق تقدم

ادغام و تملیک

بازار اولیه)تاسیس و پذیره نویسی(

واحدهای صندوق ها

اوراق با درآمد ثابت

3



17

انواع خدمات قابل ارائه در بازار ســوم

پذیره نویسی صندوق    ها

ــرد  ــه خـ عرضـ
)جمـــع آوری(

عرضـــه 
ــی  دارایـ
ــری فکــ

پذیره نویسی انواع صکوک

ـــدم  ـــره نویســـی حـــق تق پذی
ـــرکت های  ـــهام ش ـــد س خری

ســـهامی عـــام

ـــای ســـهام  عرضـــه یکج
شـــرکت های دولتـــی 

ـــی و خصوص

پذیــــره نویســــی ســـــــهام 
ناشـــی از افزایـــش ســـرمایه 
شـــــــرکت های ســـهامی عـــام

ـــی  پذیـــره نویســــ
ــهام در  ســـــــــــ
ــار  ــت انتشـ دســــ
ـــای  شـــــــرکت هـ
ــام در  ــهامی عـ سـ
شـــــرف تاســـیس
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مالــی  نویــن  ابزارهــای  بــازار  در 
ــای  ــی ابزاره ــران، تمام ــورس ای فراب
مالــی بــه اســتثنای ســهام و حــق تقدم 
ــوک  ــواع صک ــد ان ــهام مانن ــد س خری
ــاره،  ــارکت، اج ــوک مش ــامل صک ش
اســامی،  خزانــه  اســناد  مرابحــه، 
گواهــی ســپرده عــام و خــاص و اوراق 
گواهــی اســتفاده از تســهیات مســکن 
ــل ســه  ــرش حداق ــان پذی ــه در زم ک
مــاه تــا سررســید آن هــا فرصــت 
ــرش  ــل پذی ــد، قاب ــده باش ــی مان باق
هســتند بــه شــرطی کــه بعــد از 
پذیــرش، معامــات ثانویــه آن هــا بــه 
صــورت انحصــاری از طریــق فرابورس 
ــازار همچنیــن  انجــام شــود. در ایــن ب
صندوق هــای ســرمایه گذاری قابــل 
و  زمیــن  صندوق هــای  و  معاملــه 
ســاختمان بــرای نخســتین بــار توســط 
فرابــورس ایــران پذیرفتــه و بــه بــازار 

ســرمایه کشــور معرفــی شــده اند.

نـــــــواع  ا
ــوک  صکـــــ
)مشـــارکت، 
مرابحـــــه، 
اجـــــــاره، 
اســـتصناع(

اســــناد 
خــزانــه 
اســالمی

اوراق با درآمد ثابت

ابزارهای مشتقه

صندوق ها

ــازار  بــــــ
ــای  ابزارهـ
نویـــــــن 
ــی مالـــــ

صنـــــدوق 
ـــن و  زمیــــ
سـاختـمـان

هـــی  ا گو
ســـپرده 
عـــــام و 
خـــــاص

اوراق گواهـــی 
اســــــتفاده 
ـــهیالت  از تســ

مســـکن
صنـدوق 
ســرمایه 
گــذاری 
قابـــــل 
معاملــه

صنـــدوق 
ســـرمایه 
گــــذاری 
جســورانه

E T F

VC
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مشــاوره تامیــن 
ــت و  ــی دول مال
ــش عمومی بخ

مشــاوره تامیــن 
ــی بخــش  مالــ
خصوصـــــــی

ــی ابزارها  طراح
ــه  ــه ب ــا توجــ ب
ــازار ــاز بـــــ نی

مشــــــــاوره 
در طراحـــــــی 
مــــــدل هــای 
بازارگردانـــــی

انـــواع خدمـــات قابــــــل ارائـــه در 
حـــــــــوزه ابزارهـــــــای نویـــن مالــــــی
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بازار شرکت های کوچک و متوسط
ــه  ــازار شــرکت هاي کوچــک و متوســط ب ب
عنــوان بــازار نوظهــوري کــه بــه تازگي پس 
از کســب مجوزهاي الزم، مراحــل راه اندازي 
ــدي  ــته بن ــه در دس ــده؛ اگرچ ــاز ش آن آغ
بــازار ســهام  فرابــورس ایــران قابــل ذکــر 
اســت ولــي در عیــن حــال بــه علــت خاص 
ــازار اول،  ــا ب ــي ب ــن، تفاوت های ــودن قوانی ب

ــه دارد.  دوم و پای
ــط  ــک و متوس ــرکت های کوچ ــازار ش در ب
متقاضــی  شــرکت های   ،)SME Market(
پــس از احــراز شــرایط پذیرش مــورد نظر در 
فرابــورس ایــران پذیرفتــه شــده و عــالوه بــر 
ــای شــرکت های  برخــورداری از تمامــی مزای

ــمول  ــرمایه، مش ــازار س ــده در ب ــرش ش پذی
ــز می شــوند. ــازار نی ــن ب ــژه ای ــای وی مزای

باتوجــه بــه اهــداف اســتراتژیک بازار ســرمایه 
درخصــوص کمــک به تامیــن مالــی بنگاه های 
ــه  ــتورالعمل مربوط ــاس دس ــادی، براس اقتص
ــرکت در  ــرای ورود ش ــرایط ب ــاده ترین ش س
نظــر گرفتــه شــده اســت اعــم از اینکــه جمــع 
حقــوق صاحبــان ســهام آن هــا حداقــل یــک 
میلیــارد ریــال و حداکثــر 500 میلیــارد ریــال 
ــل یکســال از تاســیس شــرکت  باشــد، حداق
متقاضی ســپری شــده باشــد و مــواردی از این 
دســت کــه نســبت بــه پذیــرش در بازارهــای 

ــت. ــاده تر اس اول و دوم س
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ـــازی  اوراق بهادارس
کوششــــــــی بـــرای 
متمایـــــــــز بـــودن
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ـــزاری  ـــه )ETF(1 ، اب ـــل معامل ـــدوق قاب صن
محســـوب  ســـرمایه گذاری  بـــرای 
ــبدی از  ــده سـ ــه دربرگیرنـ ــود کـ می شـ
ـــه ای از  ـــر مجموع ـــورت زی ـــه ص ـــهام ب س
ـــوع  ـــن ن ـــت. ای ـــن اس ـــاخص معی ـــک ش ی
ـــه  ـــزاران ب ـــق کارگ ـــا از طری ـــا تنه صندوق ه
ـــوند و  ـــه می ش ـــی ارائ ـــرمایه گذاران حقیق س
ـــد  ـــا همانن ـــرمایه گذاری آن ه ـــای س واحده
ـــه  ـــل معامل ـــورس قاب ـــادی در فراب ـــهام ع س
ــای  ــن ویژگی هـ ــی از مهم تریـ ــت. یکـ اسـ
ــه  ــبت بـ ــرمایه گذاری نسـ ــای سـ واحدهـ
ــترک  ــرمایه گذاری مشـ ــای سـ صندوق هـ
ـــد  ـــرمایه گذاران می توانن ـــه س ـــت ک آن اس
ـــهام  ـــروش س ـــد و ف ـــزم خری ـــد مکانی همانن
ـــا اســـتفاده از شـــبکه  ـــورس و ب ـــازار فراب در ب
ـــدام  ـــط اق ـــر خ ـــالت ب ـــا معام ـــزاری ی کارگ

ـــد. ـــای ETF کنن ـــالت واحده ـــه معام ب
صندوق هـــای ســـرمایه گذاری از نهادهـــای 
مالـــی فعـــال در بـــازار ســـرمایه هســـتند کـــه 
ـــرمایه گذاری در  ـــا س ـــی آن ه ـــت اصل فعالی
ــا  ــن صندوق هـ ــت. ایـ ــادار اسـ اوراق بهـ
ــرمایه گذاران،  ــوه سـ ــتفاده از وجـ ــا اسـ بـ
ســـرمایه گذاری  بـــزرگ  مقیـــاس  در 
می کننـــد و بـــه دنبـــال کســـب بازدهـــی 
مناســـب بـــرای ســـرمایه گذاران ایـــن 
ـــای  ـــدگان واحده ـــتند. دارن ـــا هس صندوق ه
ــبت  ــه نسـ ــدوق بـ ــرمایه گذاری صنـ سـ
ســـهم یـــا میـــزان ســـرمایه گذاری خـــود 
در صنـــدوق، در ســـود و زیـــان آن نیـــز 

ــوند. ــریک می شـ شـ
درواقـــع صندوق هـــای ســـرمایه گذاری، 
 )ETF( معاملـــه  قابـــل  صندوق هـــای 
یکـــی از پرطرفدارتریـــن ابزارهـــای مالـــی 
ــی  ــن مالـ ــرمایه گذاری و تامیـ ــرای سـ بـ
ـــط  ـــار توس ـــتین ب ـــرای نخس ـــه ب ـــتند ک هس
ــرمایه  ــازار سـ ــه بـ ــران بـ ــورس ایـ فرابـ

ــده اند. ــی شـ ــور معرفـ کشـ

Exchange Traded Fund -1

صنــدوق زمیــن و ســاختمان یــک نهــاد مالی 
اســت کــه بــا اخــذ مجــوز از ســازمان بورس 
ــوع  ــده و موض ــیس ش ــادار تاس و اوراق به
فعالیــت آن جمــع آوری پس اندازهــای خ   رد 
و کالن و اختصــاص آن بــه ســاخت پــروژه 
ســاختمانی مشــخص و ســپس فــروش 
واحدهــای ســاختمانی پــروژه و تقســیم عواید 
ناشــی از ایــن فعالیــت بیــن ســرمایه گذاران 

اســت.

اوراق بهادارسازی
کوششی برای متمایز بودن            صنــدوق قابــل معامله، 

پاســخی بــه تمــام ســالیق 
رســـالت های ســرمایه گذاری مهم تریـــن  از  یکـــی 

ـــخگویی  ـــور پاس ـــران به منظ ـــورس ای فراب
ــه تمامـــی ســـایق ســـرمایه گذاری  بـ
ـــی،  ـــن مال ـــتر تامی ـــاختن بس ـــم س و فراه
ـــه  ـــل ب ـــت. تبدی ـــازی اس اوراق بهادارس
و  دارایی هـــا  کـــردن  بهـــادار  اوراق 
ــعه  ــور توسـ ــی به منظـ ــا، روشـ بدهی   هـ
ـــرمایه و  ـــی )س ـــای مال ـــق بازاره و تعمی
ـــعه  ـــد و توس ـــه رش ـــک ب ـــی( و کم بده

اقتصـــادی اســـت.
در ایــن راســتا فرابــورس ایــران کوشــیده 
بــه کمــک اوراق بهادارســازی عــاوه 
بــر آنکــه وجــه تمایــزی در میــان ســایر 
ــکان  ــرده، ام ــاد ک ــی ایج ــای مال بازاره
رشــد ســریع ســرمایه و تنوع بخشــی بــه 
منابــع گــردآوری وجــوه را بــرای تمامــی 
نیازهــای تامیــن مالــی در ســطح اقتصــاد 

فراهــم کنــد.

                    صندوق زمین و ساختمان، 
سقفی به اندازه سرمایه شما

ـــرد  ـــی عملکــ ـــد کلـــ فرآینــ
ـــاختمان ـــن و س ـــدوق زمی صن

وجـــوه  آوری  جمـــع 
ســرمــــایه گذاران از 

تخصیـــص وجـــوه بـــه 
پـــروژه ســــاختمانی

ـــای  ـــروش واحده ف
ســـاختمانی پـــروژه

اعطای وجوه به دست 
آمده به سرمایه گذاران
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تامین مالی برای مالکان زمین که منابع الزم را برای ساخت ندارند

استفاده از پتانسیل ابزار مالی در بازار سرمایه برای تامین مالی

فراهم کردن فرصت استفاده از مزایای رشد صنعت ساختمان برای سرمایه گذاران با هر مقدار سرمایه گذاری

استفاده از مزایای معافیت مالیاتی برای تشویق سرمایه گذاران و جذب منابع

اهداف تاسیس صندوق زمین و ساختمان

و  زمیـــن  صنــــدوق  نقـــش 
ســـاختمان در بـــازار مســـکن

تحریـــــــک طـــرف 
ـــکن ـــازار مس ـــه ب عرض

تعادل در بازار مسکن
افزایش تقاضای خردموثر

افزایـــش قـــدرت خریـــد 
ـــکن ـــش مس ـــوم در بخ عم

سمت 
عرضه

/
سمت 
تقاضا

ـــذاری  ـــرمایه گ ـــدوق س ـــوه در صن ـــع وج تجمی
ـــاختمان ـــن و س زمی ـــاخت  ـــه س ـــوه ب ـــص وج تخصی

ســـاختمانی پـــــــروژه های 
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ــک  ــوان ی ــه عن ــالمی ب ــه اس ــناد خزان اس
ــد  ــزار جدی ــک اب ــام و ی ــادار بان اوراق به
امــور  وزارت  توســط  مالــی،  تامیــن 
و  شــده  منتشــر  دارایــی  و  اقتصــادی 
معامــالت آن از مهرمــاه 94 در فرابــورس 

ــت. ــده اس ــاز ش ــران آغ ای
ــالمی، وزارت  ــه اس ــناد خزان ــار اس ــا انتش ب
امــور اقتصــادی و دارایــی می توانــد بــر 
ــود و  ــاری خ ــای ج ــت پروژه ه ــای اهمی مبن
وزارتخانه هــای مختلــف، پیمانــکاران طلبــکار 
را اولویت بنــدی کــرده و در یــک زمانبنــدی 
هفتگــی یــا ماهانــه بــا انتشــار تدریجــی اوراق 
ــورس  ــی فراب ــن مال ــای نوی ــازار ابزاره در ب
ایــران، بدهــی پیمانــکاران مربوطــه را پرداخت 
ــا  ــرای پروژه ه ــب اج ــور متناس ــپس بط و س
را از آن هــا پیگیــری کنــد. همچنیــن دولــت 
می توانــد بدهی هــای خــود را از طریــق 
انتشــار ایــن اســناد در بــازار ســرمایه از 

ــد. ــی کن ــن مال ــرمایه گذاران تامی س
ـــی از اوراق  ـــالمی، نوع ـــه اس ـــناد خزان  اس
ــمار مـــی رود کـــه دولـــت  بدهـــی به شـ
ـــت تســـویه بخشـــی از بدهی هـــای خـــود  باب
ـــک  ـــق بان ـــکاران غیردولتـــی از طری ـــه طلب ب
عامـــل بـــه متقاضیـــان واگـــذار کـــرده و 

پذیره نویســـی نـــدارد. 
ــت  ــه دولـ ــن اینکـ ضمـ
ــن  ــر گرفتـ ــا در نظـ بـ
ـــچ  ـــرعی، هی ـــات ش الزام
وجهـــی بابـــت انتشـــار 
آن از طلبـــکاران خـــود نمی گیـــرد و بـــا 
ـــویه  ـــت تس ـــه اوراق را باب ـــه اینک ـــه ب توج
ـــروژه ای  ـــا پ ـــات ی ـــی عملی ـــا بده ـــن ی دی
ـــذار  ـــکار واگ ـــه پیمان ـــده ب ـــام ش ـــه انج ک
می کنـــد، مطابـــق بـــا قوانیـــن اســـالمی 
ــی  ــه فقهـ ــب کمیتـ ــه تصویـ ــوده و بـ بـ

ســـازمان بـــورس رســـیده اســـت.
ــی دوره  ــی ط ــود پرداخت ــناد، س ــن اس  ای
ندارنــد و صرفــا مبلــغ اســمی آن در 
سررســید قابــل پرداخــت اســت. از ایــن رو 
ــود از  ــی خ ــادل بده ــه مع ــی ک پیمانکاران
ــد، می تواننــد  بانــک اوراق دریافــت کرده ان
در صــورت تمایــل و بــرای وصــول طلــب 
خــود قبــل از سررســید یــک ســاله، ایــن 
عضــو  کارگــزاران  طریــق  از  را  اوراق 
ــه  ــازار ب ــت ب ــا قیم ــران و ب ــورس ای فراب

ــانند. ــروش برس ف
از دیگـــر ویژگی هـــای ایـــن اســـناد بایـــد 
ــرد؛  ــاره کـ ــق آن اشـ ــت توثیـ ــه قابلیـ بـ
چرا کـــه دارنـــدگان اوراق می تواننـــد آن را 
در هریـــک از بانک هـــا، موسســـات مالـــی 
ـــی  ـــای دولت ـــازمان ها و نهاده ـــا س ـــر ی معتب

ـــد. ـــه بگذارن ـــه وثیق ب

فرابــــورس ایـران، بسـتری برای    
ــالمی ــه اسـ ــناد خزانـ ــوندگی اسـ نقدشـ

ک صـکـو
ــوک  ــار صک ــق انتش ــی از طری ــن مال تامی
ــازار ابزارهــای  )اوراق بهــادار اســالمی( در ب
نویــن مالــی فرابــورس ایــران، یکــی از 
مناســب ترین روش هــای تامیــن منابــع مالی 
ــی  ــوع دولت ــد متن ــا و مقاص ــرای طرح ه ب
اســت کــه بــه اقتضــای هــر نیــاز می تــوان 
بــه انتشــار صکــوک متناســب بــا آن اقــدام 
کــرد. صکــوک، اوراق بهــادار بــا ارزش 
مالــی یکســان و قابــل معاملــه در بازارهــای 
مالــی هســتند. ایــن اوراق بــر پایــه یکــی از 
قراردادهــای مــورد تاییــد اســالمی طراحــی 
ــه صــورت مشــاع  ــدگان آن ب شــده و دارن
ــا مجموعــه ای از دارایی هــا و  مالــک یــک ی

ــا هســتند. ــع حاصــل از آن ه مناف
از انــواع صکــوک قابــل انتشــار در فرابورس 
ایــران صکــوک مشــارکت، صکــوک اجــاره 
و صکــوک مرابحــه دارای مجــوز و در حــال 

معاملــه در فرابــورس ایــران هســتند. 
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فرابــورس ایــران در راســتای گســترش انــواع ابزارهــای 
تامیــن مالــی، بــازار دارایــی فکــری را براســاس اجــرای 
مفــاد بنــد »د« مــاده 17 قانــون برنامــه پنجم توســعه که 
بــر حمایــت مالــی از ایجاد و توســعه بــازار فنــاوری تاکید 
دارد، راه انــدازی کــرده اســت. معاملــه اوراق بهــادار مبتنی 
ــورت  ــه( ص ــوم )عرض ــازار س ــری در ب ــی فک ــر دارای ب

می گیــرد.

ــوق  ــان حق ــان و صاحب ــه مخترع ــران از هم ــورس ای فراب
مالکیــت معنــوی در کشــور کــه قصــد تامین مالــی برای 
ــازار  ــق ب ــود را از طری ــای خ ــازی طرح ه تجاری س
ــس  ــد پ ــوت می کن ــد دع ــری دارن ــی فک دارای
ــزد  ــوی خــود ن ــت معن ــوق مالکی ــت حق از ثب
مراجــع ثبت قانونــی اعــم از اداره کل مالکیت 
ــرمایه،  ــرکت های تامین س ــه ش ــی ب صنعت
ــزاران  ــرمایه گذاری و کارگ ــاوران س مش
و  مراجعــه  ایــران  فرابــورس  عضــو 
درخواســت خــود را بــرای حضــور در این 

بــازار ارائــه کننــد.
 در حــال حاضــر نقــل و انتقــاالت انــواع 
اوراق بهــادار مبتنــی بــر دارایــی فکری 
ــت  ــی ثب ــواع اوراق گواه ــامل ان ش
ــم  ــراع، طــرح صنعتــی و عائ اخت
تجــاری از طریــق بــازار ســوم 
ایــران را می تــوان در 4  فرابــورس 

ــرد: ــته بندی ک ــروه دس گ
بهــادار  اوراق  عرضــه  اول:  نــوع 
شــرکت های ســهامی خــاص مبتنــی بر 

دارایــی فکــری
ــوع دوم: عرضــه مســتقیم و بی واســطه  ن

اوراق بهــادار مبتنــی بــر دارایــی فکــری
نــوع ســوم: عرضــه حــق بهره بــرداری اوراق بهــادار مبتنــی 

بــر دارایــی فکــری در مــدت زمــان معین
ــادار  ــرداری اوراق به ــق بهره ب ــه ح ــارم: عرض ــوع چه ن

ــن ــراژ معی ــا تی ــی فکــری ب ــر دارای ــی ب مبتن

فرابــورس ایــران،    
ــرای تجاری ســازی  ــازاری ب ب
دارایـــی های فکـــــــــری



ــه  ــادار نمون ــورس و اوراق به ــازمان ب ــال 1394، س ــفندماه س اس
اساســنامه و امیدنامــه صندوق هــای ســرمایه گذاری جســورانه 
)Venture Capital Market( را به منظــور پذیــرش در فرابــورس 
ایــران ابــالغ کــرد کــه می توانــد حلقــه مهمــی در تکمیــل زنجیــره 
بــازار دارایــی فکــری و تامیــن مالــی اقتصــاد دانش بنیــان از طریــق 

ــازار ســرمایه باشــد. ب
صنــدوق ســرمایه گذاری جســورانه کــه از مهم تریــن ابزارهــای تامیــن 
ــق  ــود، از طری ــوب می ش ــان محس ــای دانش بنی ــرای طرح ه ــی ب مال
ــوی  ــد و الگ ــاوری جدی ــرکت های دارای فن ــهم در ش ــب س تصاح
جدیــد و نوآورانــه کســب و کار و در صنایــع پیشــرفته ســرمایه گذاری 
می کنــد و در صــورت موفقیــت ایــن شــرکت ها ســود قابــل توجهــی 
بدســت می آورنــد. در واقــع، ســرمایه گذاری جســورانه بــرای 
ــاه کــه توانایــی جــذب  ــا ســابقه فعالیــت کوت شــرکت های جدیــد ب
ــه  ــد و همچنیــن ب ــق پذیره نویســی عمومــی را ندارن ســرمایه از طری
ــی  ــن مال ــا از تامی ــوال بانک ه ــا معم ــاالی آن ه ــرات ب ــل مخاط دلی

ــی رود. ــمار م ــبی به ش ــه مناس ــد، گزین ــاب می کنن ــا اجتن آن ه
یکــی از زنجیره هــای اصلــی سیســتم تامیــن مالــی نــوآوری، 
ــور  ــت. به ط ــورانه اس ــرمایه گذاری جس ــای س ــه صندوق ه مجموع
ــه  ــه ب ــی ک ــه در انتخــاب طرح های معمــول ســرمایه گذاران نوآوران
ــل  ــه عم ــق و محافظه کاران ــیار دقی ــود بس ــنهاد می ش ــا پیش آن ه
ــاوری،  ــوع فن ــد ن ــی مانن ــود متغیرهای ــاب خ ــد و در انتخ می کنن
ــب  ــب و کار مناس ــدل کس ــده، م ــرکت در آین ــد ش ــت رش ظرفی
شــرکت و تیــم مدیریتــی آن را بــه دقــت بررســی می کننــد. در ایــن 
ــد  شــرایط صندوق هــای ســرمایه گــذاری جســورانه ســعی می کنن
ــده بازدهــی و رشــد  ــد کــه در آین ــی کنن ــن مال ــی را تامی طرح های

ــد. ــا نمای ــب آن ه ــاده ای نصی فوق الع
ــه دو  ــوال ب ــه معم ــدوق ســرمایه گذاری نوآوران ســرمایه گذاران صن

دســته کلــی تقســیم می شــوند: دســـته اول 

ــته دوم  دسـ

شــامل ســرمایه گذاران یــا شــرکای اصلــی کــه هــم ســهم بیشــتری 
در صنــدوق و در نتیجــه در مدیریــت آن دارنــد و نیــز تجربیــات 

مرتبــط بــا موضوعــات نوآورانــه و فناوری هــای جدیــد دارنــد.

ســرمایه گذاران یــا شــرکای فرعــی کــه لزومــا تخصــص باالیــی در 
ــد،  ــا ندارن ــرکت های نوپ ــرمایه گذاری در ش ــه س ــوط ب ــور مرب ام
ــا  ــک پذیر تنه ــرمایه گذاری ریس ــدوق س ــا صن ــر آن ه ــه از نظ بلک
ــاال  ــن ریســک ب ــی و همچنی ــا بازده ــه ســرمایه گذاری ب ــک گزین ی
محســوب می شــود. ایــن گــروه شــامل شــرکت های ســرمایه گذاری، 
ــه،  ــای خیری ــه بنیاده ــرکت های بیم ــتگی، ش ــای بازنشس صندوق ه
ــل ســهم  ــه دلی ــای دانشــگاهی و... هســتندکه ب ــا و بنیاده صندوق ه
ــد، آزادی عمــل  کمتــری کــه در صنــدوق ســرمایه گــذاری می کنن
بیشــتری نیــز در نقــل و انتقــال منابــع مالــی خــود از صنــدوق دارنــد.

صندوق های 
سرمایه گذاری 

جسورانه



نحوه 
استفاده 
از اوراق 

تسهیالت 
مسکن

مراجعه به بانک و اطمینان از تطبیق شرایط 
واحدمسکونی مورد نظر متقاضی با واحدهای 

مسکونی مورد مشمول دریافت تسهیالت

مراجعه به کارگزاری های عضو فرابورس 
ایران و اخذ کد سهامداری در شرایطی 

که این کد در گذشته اخذ نشده باشد

خرید اوراق تسهیالت مسکن از طریق 
یکی از کارگزاری های عضو فرابورس 

ایران )آنالین، حضوری یا اینترنتی(

مراجعه به شعب بانک مسکن، ارائه 
مدارک واحد مسکونی مورد نظر و 

تحویل اوراق خریداری شده

1

2

3

4

اوراق  تسه،  یا  مسکن  تسهیالت  امتیاز  اوراق 
بهاداری است که در بازار ابزارهای نوین مالی 
فرابورس ایران معامله می شود و منتشر کننده آن 
بانک مسکن است. دارندگان این اوراق عالوه بر 
امکان استفاده از تسهیالت مسکن، امکان فروش 

این اوراق به غیر را نیز دارا هستند.
* هر برگه از این اوراق معادل 5 میلیون ریال 
تسهیالت است. این اوراق پانزدهم هر ماه توسط 
بانک مسکن منتشر می شود و نماد معامالتی آن 
در اول ماه بعد در فرابورس ایران بازگشایی شده 
و قابلیت معامله پیدا می کند. سقف این تسهیالت 
مسکونی  واحد  تعمیر  و  خرید  احداث،  برای 

متفاوت است.
* نماد معامالتی این اوراق شامل نام ماه و دو 
رقم آخر سال صدور است. مدت اعتبار اوراق 
صادره از تاریخ صدور به مدت دو سال بوده و در 
صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده 
و دارنده اوراق از تسهیالت آن استفاده نکند، 
نماد معامالتی آن متوقف خواهد شد و برگه های 

خریداری شده منقضی می شود.
* محدودیت زمانی فروش اوراق گواهی حق 
تقدم استفاده از تسهیالت مسکن در نمادهای 
منتشر شده در  )اوراق  تسه 9408  معامالتی 
آبان 94( و قبل از آن به مدت 2 ماه بوده و این 
مدت در خصوص اوراق صادر شده در نمادهای 
معامالتی تسه 9409 )اوراق منتشر شده در آذر 

94( و بعد از آن به مدت 4 ماه خواهد بود.
* دارندگان اوراق می توانند با مراجعه به شعب 
بانک مسکن و ارائه مدارک مربوط به ملک 
مسکونی مورد نظر تشکیل پرونده داده و پس از 
مراجعه به کارگزاران عضو فرابوس ایران اقدام 
به اخذ تسهیالت کنند که در این میان ملک 
مورد نظر باید مشخصات تعریف شده توسط 

بانک را داشته باشد.

           اوراق تســــــــهیالت 
ـــری در  ـــکن، میانبـــــــ مس
مســــــیر خانـــــــه دار شدن
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اوراق رهنـــی، اوراق بهـــاداری اســـت کـــه 
ــی  ــات رهنـ ــد مطالبـ ــور خریـ ــه منظـ بـ
توســـط ناشـــر منتشـــر می شـــود و بـــرای 
نخســـتین بـــار معامـــالت ثانویـــه آن بـــا 
ـــادار در  ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــوز س مج

فرابـــورس ایـــران آغـــاز شـــد.
ــن  ــی از مهم تریـ ــوان یکـ ــا به عنـ بانک هـ
ـــد  ـــی می توانن ـــی در صورت ـــطه های مال واس
ــت  ــه درخواسـ ــبی بـ ــخگویی مناسـ پاسـ

متقاضیـــان  مالـــی  تامیـــن 
ـــته  ـــهیالت داش ـــت تس دریاف
ـــی  ـــوان کاف ـــه از ت ـــند ک باش

بـــرای اعطـــای تســـهیالت برخـــوردار 
ـــه اوراق  ـــل ب ـــیر »تبدی ـــن مس ـــند. در ای باش
ـــک«  ـــی بان ـــای مال ـــردن دارایی ه ـــادار ک به
ــا  ــی بـ ــای مالـ ــل دارایی هـ ــی تبدیـ یعنـ
ـــه  ـــی ب ـــد وام رهن ـــن مانن ـــوندگی پایی نقدش
ـــه  ـــازار، ب ـــه در ب ـــل معامل ـــادار قاب اوراق به
ـــن  ـــن تامی ـــای نوی ـــی از روش ه ـــوان یک عن

مالـــی بـــه کمـــک آن هـــا می آیـــد.
ـــی  ـــن مال ـــن تامی ـــزار نوی ـــن اب ـــا ورود ای ب
بـــه فرابـــورس ایـــران و تشـــکیل بـــازار 
ثانویـــه رهـــن، شـــاهد مزایـــای بی شـــمار 
ـــور  ـــاد کش ـــی در اقتص ـــالت اوراق بده معام
خواهیـــم بـــود. بـــه بیـــان دقیق تـــر؛ 
بـــا اوراق بهادارســـازی و فـــروش مانـــده 
وام هـــای رهنـــی از ســـوی بانـــک، 
ریســـک نکـــول ایـــن وام هـــا بـــه 

خریـــداران اوراق رهنـــی منتقـــل می شـــود 
و بانـــک می توانـــد ضمـــن کســـب یـــک 
ـــرای  ـــی الزم را ب ـــول، نقدینگ ـــی معق بازده
پرداخـــت وام هـــای جدیـــد بـــه دســـت 
آورده و خـــود را صرفـــا محـــدود بـــه ســـپرده 
ـــن اوراق  ـــار ای ـــن انتش ـــد. همچنی ـــراد نکن اف
ـــهامداران  ـــزوده س ـــش ارزش اف ـــبب افزای س
ــه  ــوه حاصلـ ــه وجـ ــد؛ چراکـ ــد شـ خواهـ
ــرمایه گذاری  ــرف سـ ــده صـ ــور عمـ به طـ
در پروژه هایـــی بـــا خالـــص ارزش فعلـــی 

ــود. ــت می شـ مثبـ
بــه ایــن ترتیــب اوراق رهنــی ضمــن آنکــه 
موجــب تحریــک اقتصــاد و زمینه ســاز رشــد 
و توســعه پایــدار اقتصــادی خواهــد شــد بــه 
ــازار ســهام  ــازار بدهــی در کنــار ب توســعه ب

نیــز کمــک شــایانی خواهــد کــرد.

ــزاری  ــی ابـ           اوراق رهنـ
ــدار ــعه پایـ ــیر توسـ در مسـ
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چـــــــــــــــــــرا 
فرابــــــــــــورس 
ایـــــــــــــــران؟
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تامین مالی

معافیت مالیاتی

کاهش مالیات نقل و انتقال

معرفی شرکت به بازار

شفافیت اطالعاتی

کشف بازاری قیمت سهام

وثیقه گذاری سهام

امکان خروج از فرابورس

نبود حجم مبنا

امکان انتشار اوراق 
بهادار در بازار ابزارهای 

نوین مالی

در  شــده  پذیرفتــه  شــرکت های 
ــکان  ــر ام ــاوه ب ــران ع ــورس ای فراب
تامیــن مالــی ارزان قیمــت از طریــق 
فــروش ســهام خــود، امــکان تامیــن 
مالــی از محــل جذب ســرمایه گذاران 
جدیــد و افزایش ســرمایه را نیــز دارا 

هســتند.

شرکت های پذیرفته شده که اقدام به 
فرابورس می کنند -  عرضه سهام در 
بازار  در  حاضر  شرکت های  از  به غیر 
معافیت  از  برخورداری  امکان  پایه- 
را  خود  درآمد  درصد  تا 10  مالیاتی 

دارا هستند.

نرخ مالیات دادوستد سهام شرکت های 
بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده 
درصد  نیم  ایران،  فرابورس  و  تهران 
رقم  این  که  است  معامله  ارزش 
ارزش  درصدی   4 مالیات  از  کمتر 
یا  از بورس  اسمی شرکت های خارج 

فرابورس است.

بــا توجــه بــه انعــکاس اخبــار و قیمت 
ــده  ــه ش ــرکت های پذیرفت ــهام ش س
ــای  ــران در پایگاه ه ــورس ای در فراب
و  نــام  اطاع رســانی،  گوناگــون 
ــه طــور  ــد شــرکت های حاضــر ب برن
ــه  ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش ــتمر م مس
و ایــن موضــوع موجــب معرفــی 
ــه  ــرکت ها ب ــن ش ــتر ای ــه بیش هرچ
ــایر  ــتریان و س ــرمایه گذاران، مش س

ــد. ــد ش ــراد خواه اف

انتشــار ســریع اطاعات مالــی قابل اتکا 
ــی  ــرکت های فرابورس ــتاندارد ش و اس
ــکان  ــدال و ام ــمی ک ــایت رس در س
ــان،  ــوم مخاطب ــرای عم ــاهده آن ب مش
موجــب جلــب ســرمایه گذاران حقیقی 
و حقوقــی بــرای خریــد و معامله ســهام 
شــرکت های پذیرفتــه شــده می شــود.

قیمت شناسایی شده در جریان معامات 
سهام شرکت ها از طریق مکانیزم عرضه 
و تقاضا به دست آمده و قیمتی رسمی 
است که مبنای تعیین ارزش شرکت نیز 

به شمار می رود.

ــرکت های  ــهام ش ــی، س ــبکه بانک ش
ــران  ــورس ای ــده در فراب ــه ش پذیرفت
ــول  ــل قب ــی قاب ــوان دارای ــه عن را ب
ــت  ــرای دریاف ــذاری ب ــرای وثیقه گ ب
رســمیت  بــه  بانکــی  تســهیات 
بنابرایــن ســهامداران  می شناســد؛ 
می تواننــد از طریــق وثیقه گــذاری 
ــذ  ــرای اخ ــود، ب ــرکت خ ــهام ش س

ــد. ــدام کنن ــهیات اق تس

شرکت های فرابورسی می توانند با ارائه 
مدارک الزم به سازمان بورس و اوراق 
بهادار منابع مالی طرح های مورد نظر را 
)حداکثر تا 60 درصد سرمایه گذاری در 
طرح پروژه موضوع اوراق مشارکت( از 

طریق انتشار اوراق تامین کنند.

امــکان خــروج از فرابــورس بــرای 
در  شــده  پذیرفتــه  شــرکت های 
ــن شــرکت  ــرش ای دســتورالعمل پذی
پیش بینــی شــده و امکان پذیــر اســت، 
ضمــن اینکــه شــرکت های حاضــر در 
فرابــورس ایــران بســیار راحت تــر بــه 

ــد. ــال می یابن ــر انتق ــای دیگ بازاره

ــای  ــه در بازاره ــورد مبادل ــهام م س
ــود  ــل نب ــه دلی ــران ب ــورس ای فراب
ــر  ــات روان ت ــا معام ــا ب ــم مبن حج
باالتــری روبــه رو  و نقدشــوندگی 
هســتند و عرضــه و تقاضــا بــرای 
ــادل  ــرعت متع ــه س ــهام ب ــن س ای
شــده و معمــوال صــف خریــد و 
فــروش آن هــا بــرای مــدت زیــادی 

نمی یابــد. ادامــه 

جدید  و  بالغ  شرکت های  به  سرمایه  بازار  به  ورود 
شرکت ها  می کند  کمک  و  داده  مالی  تامین  امکان 
از منابع مالی به دست آمده برای پوشش هزینه های 
عملیاتی روزانه و توسعه مالی خود استفاده کنند. ورود 
به این بازار همچنین موجب کارآفرینی، رشد اقتصادی 
و نوآوری های فناورانه در بنگاه های اقتصادی خواهد 
شرایط  تسهیل  با  ایران  فرابورس  میان  این  در  شد. 
ورود به بازار سرمایه مسیری را هموار کرده تا طیف 
بتوانند از این امکانات  وسیعی از شرکت ها و صنایع 

بهره مند شوند. اما چرا فرابورس؟

فرابـــورس ایـــران، کلیـــد 
ورود بـــه بـــازار ســـرمایه

سهولت پذیرش
مدارک مورد نیاز برای پذیرش و درج 
فرابورس  شرکت های سهامی عام در 
بورس  به  نسبت  کمتری  موارد  ایران 
را در برمی گیرد و این امر موجب شده 
دوره زمانی پذیرش شرکت ها به کمتر 

از یک ماه کاهش یابد.
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مزایای پذیرش 
شرکت ها در 

فرابورس ایران

سهولت 
پذیرش

امکان 
وثیقه گذاری 

سهام

بهبـــــــود 
نقدشوندگی

انتشار اوراق در 
بازار ابزارهای 

نوین مالی
امکان خروج 

از فرابورس

معافیت مالیاتی 
و کاهش مالیات 

نقل و انتقال

معرفی 
شرکت به 

بازار

کشف بازاری 
قیمت سهام

تامین 
مالی
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ســامانه معامــات شــرکت 
ــه  ــه ب ــران ک ــورس ای فراب
اختصــار، »جــم« نامیــده 
ــات  ــرای معام ــود ب می ش
شــرکت های  ســهام 
ــورس  ــه شــده در ب پذیرفت
ــز  ــران نی ــادار ته اوراق به

می شــود. اســتفاده 

کــه  اســت  شــرکتی 
مبلــغ  مبادلــه  وظیفــه 
ــت اوراق  ــه و مالکی معامل
ــدار  ــن خری ــادار را بی به
اوراق  ایــن  فروشــنده  و 

دارد. برعهــده 

تاکنــون بیــش از 100 شــرکت کارگــزاری 
دارای مجــوز فعالیــت از ســازمان بــورس و 
ــران  ــورس ای ــت فراب ــه عضوی ــادار ب اوراق به
درآمده انــد و بیــش از 1500 ایســتگاه معاماتی 
در سراســر کشــور امــکان مبادله ســهام و ســایر 
ــورس را  ــده در فراب ــه ش ــادار پذیرفت اوراق به

ــد. ــده دارن برعه

فرابــورس ایــران فاقــد تــاالر 
ــه صــورت فیزیکــی  ــات ب معام
ــهام در آن  ــتد س ــوده و دادوس ب
کارگــزاران  دفاتــر  طریــق  از 
انجــام می شــود؛ آمــار معامــات 
و ســایر اطاعــات نیــز از طریــق 
وب ســایت رســمی ایــن شــرکت 
در   WWW.IFB.IR آدرس  بــه 
ــرار  ــان ق ــوم مخاطب ــار عم اختی
رســمی  جلســات  می گیــرد. 
معاملــه انــواع اوراق بهــادار در 
شــنبه  روزهــای  بــازار،  ایــن 
ــا  ــاعت 9 ت ــنبه از س ــا چهارش ت
12:30 )بــه غیــر از روزهــای 
ــت. ــمی( اس ــل رس تعطی

ــای اول،  ــان در بازاره ــه نوس دامن
مالــی،  نویــن  ابزارهــای  و  دوم 
ــت  ــده اس ــن ش ــد تعیی 5 درص
ــرکت  ــک ش ــهام ی ــت س و قیم
مبنــا  حجــم  اعمــال  بــدون 
قیمــت  بــه  نســبت  می توانــد 
درصــد   5 قبــل،  روز  پایانــی 
افزایــش یــا کاهــش یابــد.

سامانه معامالت

ــپرده گذاری  ــامانه سـ سـ
ـــوه ـــویه وج ـــزی و تس مرک

شـــبکه کارگـــزاری

دامنـــه نوســـان

برنامـــه انجـــام معـامـــــــالت
محیـــط فعالیـــت 
ـــران ـــورس ای فراب
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ــن  ــی ای ــا حقوق ــی ی هــر ســرمایه گذار حقیق
ــد  ــت ک ــس از دریاف ــا پ ــکان را دارد ت ام
ســهامداری از طریــق کارگزاری هــای عضــو 
ــی  ــه در تمام ــه معامل ــران، ب ــورس ای فراب

ــردازد. ــران بپ ــورس ای ــای فراب بازاره
بــا توجــه بــه بــازاری کــه ســهام مــورد نظر 

ــود، وی  ــه می ش ــرمایه گذار در آن عرض س
ــم از  ــود اع ــفارش خ ــه س ــا ارائ ــد ب می توان
خریــد یــا فــروش ســهام در قیمــت و تعــداد 
ــه یکــی  ــه کارگــزار مربوطــه، ب مشــخص ب
ــی،  ــوری، تلفن ــول )حض ــای معم از روش ه

اینترنتــی یــا آنالیــن( اقــدام کنــد.

ناشــر اوراق بهــادار بایــد فرم درخواســت 
پذیــرش را کــه قابــل دســترس در 
ــراه  ــه هم ــت، ب ــورس اس ــایت فراب س
مــدارک الزم از طریــق مشــاور پذیــرش 

ــد. ــه کن ــران ارائ ــورس ای ــه فراب ب

ــي،  ــي هاي مقدمات ــام بررس ــس از انج پ
ــدارک درخواســتي  ــد ســایر م ناشــر بای
فرابــورس را به منظــور تکمیــل اطالعــات 
شــرکت بــه فرابــورس ایــران ارائــه کند.

ــتندات  ــزارش و مس ــال گ ــس از ارس پ
ــي  ــر کتب ــرش نظ ــات پذی ــه، هی مربوط
خــود را بــا ذکــر دالیــل مبنــي بــر تاییــد 
یــا رد پذیــرش از طریــق فرابــورس بــه 
ــورت  ــد. در ص ــالم مي کن ــي اع متقاض
رد درخواســت پذیــرش اوراق بهــادار، 
متقاضــي مي توانــد مراتــب اعتــراض 
خــود را بــه طــور کتبــی حداکثــر ظــرف 
ــم  ــالغ تصمی ــس از اب ــدت 10 روز پ م
ــات  ــه هی ــه دبیرخان ــرش ب ــات پذی هی
مدیــره ســازمان اعــالم کنــد. رای هیــات 
ــادار  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــره س مدی
ــوع  ــدد موض ــی مج ــوص بررس در خص
ــراي  ــرش، ب ــات پذی ــد نظــر هی ــا تایی ی
ــورس  ــرش و فراب ــات پذی ــي، هی متقاض

ــود. ــد ب ــرا خواه الزم االج

شــرکت فرابــورس گــزارش کارشناســي 
خــود حــاوي اظهارنظــر درخصــوص 
احــراز یــا عــدم احــراز شــرایط پذیــرش 
ــس  ــر ظــرف مــدت 45 روز پ را حداکث
ــراه  ــه هم ــدارک ب ــل م ــخ تکمی از تاری
مســتندات مربوطــه بــه هیــات پذیــرش 

ــد. ــال می کن ارس

ــی  ــت متقاض ــه درخواس ــی ک در صورت
پذیــرش اوراق بهــادار بــرای بــار اول یــا 
ــات  ــس از اجــرای رای تجدیدنظــر هی پ
ــرش رد  ــات پذی ــره ســازمان در هی مدی
شــود، طــرح مجــدد درخواســت متقاضی 
در هیــات پذیــرش حداقــل پــس از 
ــل،  ــی مراح ــام تمام ــا انج ــاه و ب ــه م س

ــود. ــد ب ــر خواه امکان پذی

ـــهام  ـــروش س ـــد و ف            خری
ـــورس ـــده در فراب ـــه ش پذیرفت
ایــــــــــــــــــــــــــران

فرآیند پذیرش شرکت ها

1

3

4

5

2
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بازار پایهبازار دومبازار اولشرایط

نزد سازمان ثبت شده باشد

-سهام با نام باشد

سهام ممتاز هم عادیعادیسهام عادی باشد یا ممتاز
می تواند داشته باشد

محدودیت قانونی موثر برای نقل 
-و انتقال آن وجود نداشته باشد

بهای اسمی آن تماما پرداخت 
-شده باشد

شناور بودن حداقل 10 درصدو سهام شناور
-شناور بودن حداقل 5 درصددارا بودن حداقل 200 سهامدار

هیچ محدودیتی حداقل یک سال پس از تاسیسحداقل 2 سال از بهره برداریفعالیت
ندارد

-حداقل 1 میلیارد ریالحداقل 10 میلیارد ریالسرمایه ثبت شده

نداشته باشدزیان انباشته
برنامه عملیاتی مناسبی برای 
خروج از شمول زیان داشته 

باشد
-

-مردود یا عدم اظهار نظر نباشدمردود یا عدم اظهار نظر نباشدگزارش حسابرس

مطلوب بودن سیستن اطالعات 
-حسابداری

--سودآور بودن

نسبت حقوق صاحبان سهام به 
--15 درصدکل دارایی ها

عدم وجود دعاوی دارای اثر با 
-اهمیت بر صورت های مالی

حسابرس معتمد سازمان بورس

باید در اولین مجمع 
عمومی حسابرس خود 
را از میان موسسات 
حسابرسی معتمد 

سازمان انتخاب نماید

باید در اولین مجمع 
عمومی حسابرس خود 
را از میان موسسات 
حسابرسی معتمد 

سازمان انتخاب نماید

محکومیت قطعی کیفری اعضای 
-هیات مدیره و مدیرعامل

کارمزد پرداختی
2 در هزار

سرمایه تا سقف 500 میلیون ریال

2 در هزار

سرمایه تا سقف 500 میلیون ریال

2 در هزار

سرمایه تا سقف 200 
میلیون ریال

شــرایط پذیــرش شــرکت ها
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در صــورت تاییــد پذیــرش ســهام شــرکت توســط هیــات پذیــرش، 
ــاده  ــای آم ــه معن ــود. درج، ب ــاز می ش ــرکت آغ ــه درج ش مرحل
ــورس اســت. در  ــه در فراب ــه منظــور انجــام معامل ســازی ســهام ب
صــورت عــدم احــراز شــرایط درج ظــرف مــدت 6 مــاه، پذیــرش 
شــرکت لغــو شــده و متقاضــی پذیــرش می توانــد مجــدداً تقاضــای 

پذیــرش را بــه فرابــورس ایــران ارائــه کنــد.

درج شرکت

اقدامات الزم به منظور درج نام شرکت به شرح زیر است

در جلســه هیــات پذیــرش بــه طــور معمــول مــواردی مطــرح می شــود 
کــه الزم اســت شــرکت پیــش از درج، انجــام داده یــا اطالعــات مــورد 

ــه کند. نظــر را ارائ

شــرکت های پذیرفتــه شــده بایــد اطالعــات کامــل ســهامداران حقیقی 
ــی خــود را در ســامانه شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اوراق  و حقوق
بهــادار و تســویه وجــوه ثبــت کننــد تــا امــکان معاملــه ســهام آن هــا 
فراهــم شــود.

امیدنامــه تکمیــل شــده شــرکت حــاوی آخرین اطالعــات مالــی، موارد 
مطــرح شــده در جلســه هیــات پذیــرش و اقدامات یــا مکاتبــات انجام 
شــده توســط شــرکت، در ســایت فرابــورس قــرار می گیــرد. در ایــن 
مرحلــه شــرکت فرابــورس درج نــام شــرکت در فهرســت نرخ هــای 
فرابــورس را اعــالم می کنــد.

شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باید اطالعات مالی خود را مطابق با فرمت مشخص سازمان بورس 
از طریق سامانه کدال به نشانی www.codal.ir به این سازمان ارسال و منتشر کنند، بنابراین صورت های مالی و اطالعات 
شرکت های در شرف درج در فرابورس نیز باید پیش از انجام عرضه اولیه در این شرکت، به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال 
و از طریق سایت این سازمان منتشر شود. برای دریافت گواهی امضای دیجیتال )توکن( جهت ارسال اطالعات مالی الزم است 

به سایت www.tsetmc.com بخش واحدهای شرکت مراجعه و نسبت به تکمیل و ارسال فرم های مربوطه اقدام شود.

1
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4
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ارائه مدارک، تعهدات 
و اطالعات مورد 

درخواست هیات پذیرش

ارائه اطالعات مالی به سازمان 
بورس و اوراق بهادار

ارائه جزئیات اطالعات سهامداری 
به شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه
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در سایت فرابورس ایران
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ــس از  ــرکت پ ــهام ش ــالت س ــاز معام آغ
ــده و  ــاد ش ــل ی ــه مراح ــدن کلی ــپری ش س
ــای  ــت نرخ ه ــرکت در فهرس ــام ش درج ن
فرابــورس انجــام می شــود. بــر اســاس 
دســتورالعمل نحــوه انجــام معامــالت، فاصله 
زمانــی بیــن درج شــرکت تــا انجــام عرضــه 
اولیــه حداقــل 5 روز کاری و حداکثــر 4 مــاه 
اســت. در صــورت لغــو پذیــرش اوراق بهادار 
پــس از درج در فرابــورس، متقاضــی پذیرش 
می توانــد پــس از گذشــت یــک ســال 
ــورس  ــه فراب مجــددا تقاضــای پذیــرش را ب

ــه دهــد. ارائ
ســایر نــکات بااهمیــت در ایــن خصــوص به 

شــرح زیــر اســت:
* نحــوه تعییــن قیمــت: یکــی از مدل هــای 
مرســوم در کشــف قیمت ســهام شــرکت ها، 
کشــف قیمــت بــر اســاس عرضــه و تقاضای 

بــازار اســت. در شــرایطی کــه عمــوم 
ــازار ســرمایه بــه اطالعــات مالــی  فعــاالن ب
ــات  ــن اطالع ــد، ای ــی دارن ــرکت دسترس ش
مــالک قضــاوت بــرای حــدود قیمت ســهام 
محســوب می شــود. فروشــنده ســهام نیــز بر 
اســاس محاســبات و کارشناســی خــود، حدود 
قیمتــی را بــرای ســهام قابــل عرضــه در نظر 
می گیــرد. در روز عرضــه بــر اســاس قیمــت 
ــنهادی  ــت پیش ــه و قیم ــنهادی عرض پیش

ــه ســهام انجــام می شــود. تقاضــا، معامل
* طبــق تصمیــم هیــات پذیــرش، آغــاز 
معامــالت بــه روش »عرضــه اولیــه« یــا 
»گشــایش نمــاد معامالتــی« انجام خواهد شــد.

* براســاس دســتورالعمل نحــوه انجــام 
معامــالت، عرضــه ســهام در صورتــی موفــق 
خواهــد بــود کــه حداقــل 60 درصــد ســهام 

ــروش برســد. ــه ف آگهــی شــده ب

ایـــران به منظـــور فراهـــم  فرابـــورس 
ـــوم  ـــرای عم ـــی ب ـــن مال ـــتر تامی ـــردن بس ک
مخاطبـــان و ذی نفعـــان خـــود، امـــکان 
ــه اوراق  ــالت ثانویـ ــی و معامـ پذیره نویسـ
ـــا  ـــت. ام ـــرده اس ـــم ک ـــی را فراه ـــن مال تامی
ـــازار  ـــون ب ـــک قان ـــاده ی ـــاد م ـــرای مف در اج
اوراق بهـــادار، انتشـــار و عرضـــه اوراق تامیـــن 
ـــذ  ـــه اخ ـــوط ب ـــرمایه، من ـــازار س ـــی در ب مال
ـــادار  ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــوز از س مج

ـــت. اس
ــار اوراق  ــوز انتشـ ــت مجـ ــل دریافـ مراحـ
ـــن  ـــه ای ـــازمان ب ـــق س ـــی از طری ـــن مال تامی
صـــورت اســـت کـــه در ابتـــدا اقدامـــات 
ـــن معافیـــت و شـــمول  ـــه منظـــور تعیی الزم ب
ثبـــت اوراق صـــورت گرفتـــه و ســـپس اخـــذ 
مجـــوز انتشـــار و عرضـــه اوراق تامیـــن مالـــی 

ـــود. ـــی ش ـــام م ـــازمان انج از س
ــه اوراق  ــالت ثانویـ ــی و معامـ پذیره نویسـ
تامیـــن مالـــی در فرابـــورس ایـــران نیـــز 
ـــران  ـــرای ناش ـــل ب ـــری مراح ـــی یکس ـــا ط ب
ــل  ــر و قابـ ــی امکان پذیـ ــن مالـ اوراق تامیـ
انجـــام اســـت. در ایـــن خصـــوص ناشـــر 
ـــل  ـــدن مراح ـــا گذران ـــان ب ـــد همزم می توان
ـــل  ـــورس، مراح ـــازمان ب ـــوز در س ـــذ مج اخ
اولیـــه پذیره نویســـی و پذیـــرش را نیـــز از 
ـــد.  ـــری کن ـــران پیگی ـــورس ای ـــق فراب طری
پذیره نویســـی  درخواســـت  فرم هـــای 
و پذیـــرش اوراق تامیـــن مالـــی در وب 
ــه  ــران بـ ــورس ایـ ــمی فرابـ ــایت رسـ سـ
نشـــانی www.ifb.ir در بخـــش فرم هـــا 
ـــوم، در  ـــازار س ـــی ب ـــمت پذیره نویس در قس

دســـترس اســـت.

ـــالت  ـــاز معام           آغ
ســـهام شــــــــرکت

             پذیره نویسی 
و معامـــالت ثانویـــه 
اوراق تامیـــن مالـــی
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