33

ت
ری
ذا
هیال در
هگ
ق تس بری دن
مای
ورا میان ش
سر
ا  ،دار
ای
ن
سک انه
قه
در
م رخ
دو
ری دار
سی
صن
ابزا پای
2
م
7
نی عه
26
ره وس
اق یر ت
ید
اور مس
ن ،کل ایه
را رم
ای س
28
س زار
ور ه با
فراب د ب
ورو
ت
عالی ان
30
طف ایر
حی س
م بور
فرا
فته
32
ذیر ان
م پ ایر
سه ا س
ش بور
و فرا
و فر در
ید ده
خر ش

انه
سور
ج

36

ام
سه

ت
شرک

33
ش

ذیر
پ
آیند تها

فر شرک

یه
ت
مال
ثانو لی
عا
الت ما
زم
م ین
غا
معا ام
آ
و قت
36
سی ورا
ا
نوی
یر ه
پذ

35

رج
د

ت
شرک

ا س
چر ور
فراب ان
ایر

29

ایت صاد
؛هد اقت
س ای
ور نه
9
18
فراب ریا
مار
ی هش
ش
لی
ا
اره یب
ال
16
ما
گ
ز
س
ا
ن
ین
ب دی
وم
نق
نو
س
ای
زار
ره
با
20
ا
ز
ای
ر اب
ته ط
ازا
ک وس
ب
ر
ش مت
زار ک و
ن
س ایرا زار
با وچ
ه 22
ک
ر ن با شور
یب
سخ
ام
فرابو شرا ه ک
ه
پی مای
س س
 ،پا ری
سر
ر
ه
ر
ا
باز بو ان
مل ذا
6
24
عا ه گ
فرا ایر
ل م مای
13
اب سر
ای می
ی بر سال
ق ق یق
دو سال
ستر ه ا
زان
صن ام
ن ،ب د خ
تم
یرا سنا
س ا یا
ور دگ
24
راب شون
ن،
ک
ف قد
کو
ایرا 25
ن
ص
س
ق
بور برای ی ری
ین
فرا ری ساز فک
اورا زی
ازا ی ای
ق زم ن،
رسا ای
ب جار یه
ا
ا ر
ه
م
و
ن
ز
د
ت رای
بهاد شی ب ود
صن ساخت اندا ما
دا
ش یز ب
و به ش
 2کو ما
ی ایه
مت
2
 2سقف رم
2
س

12

فرابـــورس ایـــران
پیشـــــران بــــازار
ســــرمایه کشــــور

فراب ــورس ای ــران پیشــ ــران
بــــازار ســــرمایه کشــــور
در عصر حاضر بازارهای مالی با بر عهده گرفتن
تامین مالی بنگاههای اقتصادی ،وظیفه پشتیبانی از
بخش واقعی اقتصاد را بر عهده داشته و نقش
پررنگی در توسعه و رشد پایدار اقتصادی کشورها
ایفامیکنند.
این جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد که در
راستای چرخش سیستم تامین مالی اغلب
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
روبهرو باشیم.
همسو با تحوالت بازارهای مالی جهانی در کشور
ما نیز فرابورس ایران بهعنوان یکی از ارکان
اصلی بازار سرمایه ،آبان سال  1387فعالیت خود
را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
آغاز کرده تا با هدف هدایت جریان نقدینگی به
سرمایهگذاریمولد،تخصیصبهینهمنابع،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
تنوعبخشی و نوآوری در زمینه بازارها و ابزارهای

فرابورس ایران

بـــــــــورس
انــرژی ایــران

تامین مالی که بسیاری از آنها مانند اسناد خزانه
اسالمی ،اوراق رهنی ( ،)MBSصندوق زمین و
ساختمان ،صندوق سرمایهگذاری قابل معامله
( )ETFو اوراق مرابحه برای نخستین بار وارد
بازار سرمایه کشور شدهاند ،رسالت خود را در
خصوص ایفای نقش شایسته در توسعه اقتصاد
ملی به خوبی محقق ساخته و به این طریق
پیشران بازار سرمایه کشور باشد.
در این میان از آنجاکه دلیل عمده بنگاههای
اقتصادی برای حضور در بازار سرمایه ،دسترسی
به تامین مالی راحتتر برای پیشبرد طرحهای
توسعهای است ،یکی از مهمترین اهدافی که
همواره فرابورس ایران در راستای آن کوشش
نموده فراهم ساختن بستر و سازوکارهای سادهتر
برای پذیرش بنگاههای اقتصادی بوده است.
به بیان دیگر سازوکارهایی سادهتر و تنوع در
شرایط پذیرش شرکتها در فرابورس ایران،
امکانی را فراهم کرده تا بنگاههای اقتصادی بتوانند
با کسب حداقل شرایط و در سریعترین زمان
ممکن ،به این بازار مالی وارد شده و از تمامی
مزایای شرکتهای پذیرفته شده در بازار
مبادالت اوراق بهادار بهرهمند شوند.

ســاختار بــازار
ســرمایه کشور
سازمان
بورس و
اوراق
بهـــادار
نهاد نظارتی

شرکت مدیریت فناوری

شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
6

بورس اوراق
بهادار تهران

بورس کاالی ایران

رســالت ويــژه فرابــورس ایــران ايجــاد
بــازاري كارا بــا اولویــت معیارهــای شــفافیت،
نقدشــوندگی و قابلیــت اعتمــاد بــه منظــور
ايجــاد بســتر تامیــن مالــی ظرفیتهــای
متنــوع ســرمایهگذاری و تخصیــص کارآمــد
منابــع از طريــق اوراق بهادارســازی بــه
منظــور ايفــاي نقــش شایســته در توســعه
اقتصــاد ملــی اســت.

اهداف

ایفاینقش
شایستهدرتوسعه
اقتصادملی

ایجاد بازاری
کارا با اولویت
معیارهای
شفافیت،
نقدشوندگی و
قابلیتاعتماد
سودآوری و
رشد تثبیت
شده

تعالیسازمانی

توسعه دسترس
و ضریب نفوذ

بهبود
شفافیت

بهبود
نقد شوندگی

7

ایجاد بستر تامین
مالیظرفیتهای
متنوع سرمایه گذاری

رسالت
فرابورس
ایران

تخصیص
کارآمد
منابع

اوراق
بهادارسازی

توسعه و اثربخشی
ارتباطاتسازمانی

محورهـــای
اســـتراتژیک
شـــــــرکت
فرابــ ــورس
ایـــــــــران

رقابت پذیری در برابر
بازارهایجایگزین

تعالیسازمانی

توسعهیافتگی
بازار فرابورس

تمایز و
هویت
بخشی

مدیریت
اطالعات
و فناوری

رشد پایدار
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سال شــــــــــــــــــمار
تامین مالی  150هزار میلیارد ریالی فرابورس ایران؛
پذیرش  5فقره اسناد خزانه اسالمی؛ پذیرش  3فقره
صکوک اجاره 10 ،فقره اوراق مشارکت و یک فقره
گواهی سپرده به ارزش مجموع  36هزار و 630
میلیارد ریال؛ پذیرش  23شرکت در بازارهای
اول و دوم ،درج و گشایش نماد  13شرکت در
بازار پایه توافقی؛ انجام  15عرضه اولیه به ارزش
 4هزار و  930میلیارد ریال به همراه دو گشایش
نماد؛ پذیرش  5صندوق سرمایهگذاری قابل معامله
و یک صندوق زمین و ساختمان مجموعا به ارزش
 586میلیارد ریال؛ انجام  15معامله یکجا در بازار
سوم به ارزش  2هزار و  770میلیارد ریال؛ اضافه
شدن  100اختراع ،طرح صنعتی و عالمت تجاری
به فهرست عرضههای بازار دارایی فکری

راهانــدازی بــازار مذاکــره
اوراق بــا درآمــد ثابــت؛
اصــاح دســتورالعمل
اجرایــی نحــوه انجــام
معامــات عمــده ســهام و
حقتقــدم؛ پذیرهنویســی
نخســتین صکوک مرابحه
در فرابــورس ایــران؛
پذیــرش  17شــرکت؛
عرضــه و گشــایش نمــاد
 28شــرکت

ســـال 94

ســـال 93

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

ســـال 91

ســـال 92

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

ســـال 89

رونمایی از شاخص کل
فرابورس ایران ()IFX؛ تدوین
برنامه استراتژیک فرابورس
ایران؛ راهاندازی و پذیرهنویسی
سه صندوق قابل معامله
()ETF؛عضویتدرفدراسیون
بورسهای اروپایی و آسیایی
()FEAS؛ عضویت در کانون
بورسهای عضو سازمان
همکاریهایاسالمی()OICE؛
پذیرش  30شرکت؛ عرضه و
گشایش نماد 78شرکت

ســـال 90

افتتاح بازار دوم؛ راهاندازی
بازار ابزارهای نوین مالی؛
تصویب دستورالعمل اجرایی
نحوه انجام معامالت اوراق
بهادار در بازار پایه؛ راهاندازی
بازار پایه؛ پذیرش 32
شرکت؛ عرضه و گشایش
نماد 51شرکت
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ســـال 88

تصویب و ابالغ دستورالعمل پذیرش
و عرضه اوراق بهادار در فرابورس
ایران؛ ابالغ دستورالعمل اجرایی نحوه
انجام معامالت در فرابورس ایران
افتتاح رسمی بازار فرابورس ایران؛
پذیرش  4شرکت؛ عرضه  4شرکت
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بازارهــای فرابــورس؛
هدایــت نقدینگــی بــه
شــــریانهای اقتصاد

11

بازارهای فرابورس؛ هدایت نقدینگی به شریانهای اقتصاد
دســتورالعمل پذیــرش و عرضــه اوراق بهــادار در فرابــورس ایــران ،فعالیــت ایــن
رکــن بــازار ســرمایه را در قالــب شــش بــازار مجــزا بــه نامهــای 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 شــرکتهای کوچــک و متوســط و ابزارهــای نویــن مالــی هســتند و
بازارهــای پایــه و ســوم نیــازی بــه طــی کــردن فراینــد پذیــرش ندارنــد.
صنـــدوق زمیـــن
و سـاختـمــــان
صنـدوق سرمایه گذاری
قابلمعامله ETF

اسناد خزانه اسالمی
Islamic Treasury Bills

اوراق گواهــی اســتفاده
از تســهیالت مســکن

گواهــی ســپرده
عــام و خــاص

پذیــره نویســی
شــرکت هــای در
شــرف تاســیس

انواع صکوک

بازار دارایی فکری
IP Market

ادغام و تملیک

بــ ــازار ش ــرکتهای
کوچـــک و متوســـط
SME Market

بازار اول
بازار دوم

بازار پایه

بـــازار ابزارهـــای
نویـــن مالـــی

اوراق پذیرش نشده

اوراق پذیرش شده

بازارهای فرابورس ایران
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بازار سوم

بازار سهام فرابورس ایران
بــازار ســهام فرابــورس ایــران شــامل
بازارهــای اول ،دوم و پایــه اســت.
ســهام شــرکتهای پذیــرش شــده
در بازارهــای اول و دوم و ســهام
شــرکتهای پذیــرش نشــده در بــازار
پایــه معاملــه میشــوند.

بازار اول

در بــازار اول فرابــورس ایــران ،شــرکتهای
ســهامی عــام کــه طبــق دســتورالعمل
پذیــرش موفــق بــه احــراز شــرایط الزم
شــده باشــند ،مجــاز بــه انجــام معامــات
ســهام خــود خواهنــد بــود .پذیرش شــرکت
در بازارهــای اول و دوم فرابــورس منــوط
بــه تهیــه امیدنامــه و ارســال مــدارک و
مســتندات کافــی بــه منظــور شــناخت از
وضعیــت شــرکت اســت .پــس از تکمیــل
مــدارک یادشــده ،هیــات پذیــرش ضمــن
بررســی وضعیــت مالــی و عملیاتــی ،در
صــورت احــراز شــرایط بــا پذیرش شــرکت
موافقــت خواهــد کــرد .تفــاوت پذیــرش در
بازارهــای اول و دوم براســاس حداقلهــای
الزم در شــرایط پذیــرش اســت.

بازار دوم

در بــازار دوم فرابــورس ایــران ،هماننــد بــازار
اول معامــات ســهام شــرکتهای ســهامی
عــام انجــام میشــود؛ امــا شــرایط پذیــرش
در ایــن بــازار ،منعطفتــر از بــازار اول اســت.
همچنیــن شــرکتهای ســهامی خاصــی کــه
بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات ،همزمــان بــا

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.

بازار پایه

بــازار پایه فرابــورس ایــران ،به منظــور ایجاد
قابلیــت نقــل و انتقــال ســهام شــرکتهای
ســهامی عــام کــه در بــورس یــا ســایر
بازارهــای فرابــورس پذیــرش نشــدهاند،
ایجــاد شــده اســت .در بــازار پایــه امــکان
معامــات ســهام تمامــی شــرکتهای
ســهامی عــام وجــود دارد .همچنیــن بــه
تازگــی دســتورالعملی در بــازار پایــه بــه
تصویــب رســیده اســت کــه طبــق آن
شــرکتهای درج شــده در بــازار پایــه در
ســه تابلــوی مختلــف طبقهبنــدی میشــوند
کــه تابلــوی «الــف» مختــص بورسهــا،
ســپردهگذاری مرکــزی و نهادهــای مالــی
بــوده و مابقــی شــرکتها بــه تناســب میزان
نقدشــوندگی و ســایر شــرایط بــه ترتیــب در
تابلــوی «ب» و «ج» قــرار میگیرنــد.
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بازار سهام

شرکت های پذیرش نشده
شرکت های پذیرش شده

2

1

بازار پایه

بازار دوم
بازار اول
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انواع خدمات در حوزه بازار سهام

بـــــازار پایــــــه

بسترسازی معامالت سهام
نظارت بر ناشران
پذیرش ناشران
عرضه اولیه سهام شرکت های پذیرش شده
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بـــــــــــــــــــــازار اول و دوم

نظارت بر بازار

بازار سوم
بــازار ســوم فرابــورس ایــران محلــی
امــن ،شــفاف و ســودمند بــرای انجــام
معامــات عمــده اوراق بهــاداری اســت
کــه امــکان یــا شــرایط پذیــرش در
فرابــورس را ندارنــد .عــاوه بــر ایــن
بــازار ســوم در دو بخــش اصلــی
یعنــی تاســیس و پذیرهنویســی شــامل
پذیرهنویســی ســهام و حــق تقــدم،
اوراق بــا درآمــد ثابــت ،واحدهــای
صندوقهــا و همچنیــن ادغــام و
تملیــک شــامل عرضــه خــرد ،عرضــه
یکجــای ســهام و عرضــه دارایــی
فکــری فعالیــت دارد .در ایــن بــازار
ســه نــوع عرضــه بــا عناویــن عرضــه
یکجــای اوارق بهــادار ،عرضــه خــرد
اوراق بهــادار و پذیرهنویســی اوراق
بهــادار انجــام میشــود.

3
بازار سوم

بازار اولیه(تاسیس و پذیره نویسی)

ادغام و تملیک

عرضه خرد
سهام ،حق تقدم

عرضه دارایی فکری

عرضه یکجای سهام

اوراق با درآمد ثابت
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واحدهای صندوق ها

پذی ــره نویس ــی ح ــق تق ــدم

خریـــد ســـهام شـــرکتهای
س ــهامی ع ــام

پذیرهنویسی انواع صکوک

پذیــــره نویســــی ســـــــهام

ناشـــی از افزایـــش ســـرمایه
شـــــــرکتهای ســـهامی عـــام

پذیـــره نویســــ ــی
ســـــــــــــهام در

دســــــت انتشـــار

شـــــــرکت هــــای

ســـهامی عـــام در
شـــــرف تاســـیس

پذیرهنویسیصندوق    ها

عرض ــه یکج ــای س ــهام

عرضـــه خـــرد

شـــرکتهای دولتـــی

(جمـــع آوری)

و خصوصـــی

عرضـــه

دارایـــی
فکــــری

انواع خدمات قابل ارائه در بازار ســوم
17

انـــــــواع
صکـــــــوک
(مشـــارکت،
مرابحـــــه،
اجـــــــاره،
اســـتصناع)

گو ا هـــی
ســـپر د ه
عـــــام و
خـــــاص

صنـــدوق
ســـرمایه
گــــذاری
جســورانه
صنـدوق VC

اوراق گواهـــی
اســــــتفاده
از تســ ــهیالت
مســـکن

اســــناد
خــزانــه
اســامی

صنـــــدوق
زمیـــــــن و
سـاختـمـان

ابزارهایمشتقه

اوراق با درآمد ثابت

ســرمایه
گــذاری
قابـــــل
معاملــه
E T F

صندوق ها

در بــازار ابزارهــای نویــن مالــی
فرابــورس ایــران ،تمامــی ابزارهــای
مالــی بــه اســتثنای ســهام و حــق تقدم
خریــد ســهام ماننــد انــواع صکــوک
شــامل صکــوک مشــارکت ،اجــاره،
مرابحــه ،اســناد خزانــه اســامی،
گواهــی ســپرده عــام و خــاص و اوراق
گواهــی اســتفاده از تســهیالت مســکن
کــه در زمــان پذیــرش حداقــل ســه
مــاه تــا سررســید آنهــا فرصــت
باقــی مانــده باشــد ،قابــل پذیــرش
هســتند بــه شــرطی کــه بعــد از
پذیــرش ،معامــات ثانویــه آنهــا بــه
صــورت انحصــاری از طریــق فرابورس
انجــام شــود .در ایــن بــازار همچنیــن
صندوقهــای ســرمایهگذاری قابــل
معاملــه و صندوقهــای زمیــن و
ســاختمان بــرای نخســتین بــار توســط
فرابــورس ایــران پذیرفتــه و بــه بــازار
ســرمایه کشــور معرفــی شــدهاند.

بــــــــازار
ابزارهـــای
نویـــــــن
مالـــــــی
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انـــواع خدمـــات قابــــــل ارائـــه در
حــــــــوزه ابزارهــــــای نویــن مالـــــی
مشــاوره تامیــن
مالــی دولــت و
بخــش عمومی
مشــاوره تامیــن
مالــــی بخــش
خصوصـــــــی
طراحــی ابزارها
بــا توجــــه بــه
نیــاز بـــــــازار
مشــــــــاوره
در طراحـــــــی
مــــــدل هــای
بازارگردانـــــی
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بازار شرکتهای کوچک و متوسط

بــازار شــركتهاي كوچــك و متوســط بــه
عنــوان بــازار نوظهــوري كــه بــه تازگي پس
از كســب مجوزهاي الزم ،مراحــل راهاندازي
آن آغــاز شــده؛ اگرچــه در دســته بنــدي
بــازار ســهام فرابــورس ايــران قابــل ذكــر
اســت ولــي در عيــن حــال بــه علــت خاص
بــودن قوانيــن ،تفاوتهايــي بــا بــازار اول،
دوم و پايــه دارد.
در بــازار شــرکتهای کوچــک و متوســط
( ،)SME Marketشــرکتهای متقاضــی
پــس از احــراز شــرایط پذیرش مــورد نظر در
فرابــورس ایــران پذیرفتــه شــده و عــاوه بــر
برخــورداری از تمامــی مزایــای شــرکتهای
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پذیــرش شــده در بــازار ســرمایه ،مشــمول
مزایــای ویــژه ایــن بــازار نیــز میشــوند.
باتوجــه بــه اهــداف اســتراتژیک بازار ســرمایه
درخصــوص کمــک به تامیــن مالــی بنگاههای
اقتصــادی ،براســاس دســتورالعمل مربوطــه
ســادهترین شــرایط بــرای ورود شــرکت در
نظــر گرفتــه شــده اســت اعــم از اینکــه جمــع
حقــوق صاحبــان ســهام آنهــا حداقــل یــک
میلیــارد ریــال و حداکثــر  500میلیــارد ریــال
باشــد ،حداقــل یکســال از تاســیس شــرکت
متقاضی ســپری شــده باشــد و مــواردی از این
دســت کــه نســبت بــه پذیــرش در بازارهــای
اول و دوم ســادهتر اســت.

اوراق بهادارســـازی
کوششـــــــی بــرای
متمایــــــــز بــودن
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صنــدوق قابــل معامله،
پاســخی بــه تمــام ســایق
ســرمایهگذاری

صن ــدوق قاب ــل معامل ــه ( ، 1)ETFاب ــزاری
بـــرای ســـرمایهگذاری محســـوب
میشـــود کـــه دربرگیرنـــده ســـبدی از
ســـهام بـــه صـــورت زیـــر مجموعـــهای از
یـــک شـــاخص معیـــن اســـت .ایـــن نـــوع
صندوقه ــا تنه ــا از طری ــق کارگ ــزاران ب ــه
ســـرمایهگذاران حقیقـــی ارائـــه میشـــوند و
واحدهـــای ســـرمایهگذاری آنهـــا هماننـــد
س ــهام ع ــادی در فراب ــورس قاب ــل معامل ــه
اســـت .یکـــی از مهمتریـــن ویژگیهـــای
واحدهـــای ســـرمایهگذاری نســـبت بـــه
صندوقهـــای ســـرمایهگذاری مشـــترک
آن اســـت کـــه ســـرمایهگذاران میتواننـــد
همانن ــد مکانی ــزم خری ــد و ف ــروش س ــهام
در ب ــازار فراب ــورس و ب ــا اس ــتفاده از ش ــبکه
کارگ ــزاری ی ــا معام ــات ب ــر خ ــط اق ــدام
بـــه معامـــات واحدهـــای  ETFکننـــد.
صندوقهـــای ســـرمایهگذاری از نهادهـــای
مالــی فعــال در بــازار ســرمایه هســتند کــه
فعالیـــت اصلـــی آنهـــا ســـرمایهگذاری در
اوراق بهـــادار اســـت .ایـــن صندوقهـــا
بـــا اســـتفاده از وجـــوه ســـرمایهگذاران،
در مقیـــاس بـــزرگ ســـرمایهگذاری
میکننـــد و بـــه دنبـــال کســـب بازدهـــی
مناســـب بـــرای ســـرمایهگذاران ایـــن
صندوقه ــا هس ــتند .دارن ــدگان واحده ــای
ســـرمایهگذاری صنـــدوق بـــه نســـبت
ســـهم یـــا میـــزان ســـرمایهگذاری خـــود
در صنـــدوق ،در ســـود و زیـــان آن نیـــز
شـــریک میشـــوند.
درواقـــع صندوقهـــای ســـرمایهگذاری،
صندوقهـــای قابـــل معاملـــه ()ETF
یکـــی از پرطرفدارتریـــن ابزارهـــای مالـــی
بـــرای ســـرمایهگذاری و تامیـــن مالـــی
هس ــتند ک ــه ب ــرای نخس ــتین ب ــار توس ــط
فرابـــورس ایـــران بـــه بـــازار ســـرمایه
کشـــور معرفـــی شـــدهاند.
-1

اوراق بهادارسازی
کوششی برای متمایز بودن
یکـــی از مهمتریـــن رســـالتهای
فراب ــورس ای ــران بهمنظ ــور پاس ــخگویی
بـــه تمامـــی ســـایق ســـرمایهگذاری
و فراه ــم س ــاختن بس ــتر تامی ــن مال ــی،
اوراق بهادارســـازی اســـت .تبدیـــل بـــه
اوراق بهـــادار کـــردن داراییهـــا و
بدهی   هـــا ،روشـــی بهمنظـــور توســـعه
و تعمیـــق بازارهـــای مالـــی (ســـرمایه و
بدهـــی) و کمـــک بـــه رشـــد و توســـعه
اقتصـــادی اســـت.
در ایــن راســتا فرابــورس ایــران کوشــیده
بــه کمــک اوراق بهادارســازی عــاوه
بــر آنکــه وجــه تمایــزی در میــان ســایر
بازارهــای مالــی ایجــاد کــرده ،امــکان
رشــد ســریع ســرمایه و تنوعبخشــی بــه
منابــع گــردآوری وجــوه را بــرای تمامــی
نیازهــای تامیــن مالــی در ســطح اقتصــاد
فراهــم کنــد.

صندوقزمینوساختمان،
سقفی به اندازه سرمایه شما

صنــدوق زمیــن و ســاختمان یــک نهــاد مالی
اســت کــه بــا اخــذ مجــوز از ســازمان بورس
و اوراق بهــادار تاســیس شــده و موضــوع
فعالیــت آن جم ـعآوری پساندازهــای 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 ســرمایهگذاران
اســت.

فرآینــ ــد کلـــ ــی عملکــ ــرد
صن ــدوق زمی ــن و س ــاختمان

اعطای وجوه بهدست
آمده به سرمایهگذاران
فـــروش واحدهـــای
ســـاختمانی پـــروژه
تخصیـــص وجـــوه بـــه
پـــروژه ســــاختمانی
جمـــع آوری وجـــوه
از ســرمــــایهگذاران

Exchange Traded Fund
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اهداف تاسیس صندوق زمین و ساختمان
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 سرمایهگذاران با هر مقدار سرمایهگذاری
استفاده از مزایای معافیت مالیاتی برای تشویق سرمایهگذاران و جذب منابع

نقـــش صنــــدوق زمیـــن و
ســـاختمان در بـــازار مســـکن

افزایش تقاضای خردموثر

تعادل در بازار مسکن

افزایـــش قـــدرت خریـــد
عمـــوم در بخـــش مســـکن

تحریـــــــک طـــرف
عرض ــه ب ــازار مس ــکن

سمت
تقاضا

سمت/
عرضه

تجمی ــع وج ــوه در صن ــدوق س ــرمایه گ ــذاری
زمی ــن و س ــاختمان

تخصی ــص وج ــوه ب ــه س ــاخت
پـــــــروژههای ســـاختمانی
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صـکـو ک

تامیــن مالــی از طریــق انتشــار صکــوک
(اوراق بهــادار اســامی) در بــازار ابزارهــای
نویــن مالــی فرابــورس ایــران ،یکــی از
مناسـبترین روشهــای تامیــن منابــع مالی
بــرای طرحهــا و مقاصــد متنــوع دولتــی
اســت کــه بــه اقتضــای هــر نیــاز میتــوان
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 اســامی طراحــی
شــده و دارنــدگان آن بــه صــورت مشــاع
مالــک یــک یــا مجموع ـهای از داراییهــا و
منافــع حاصــل از آنهــا هســتند.
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.

پذیرهنویســـی نـــدارد.
ضمـــن اینکـــه دولـــت
فرابــــورس ایـران ،بسـتری برای بـــا در نظـــر گرفتـــن
نقدشـــوندگی اســـناد خزانـــه اســـامی الزامـــات شـــرعی ،هیـــچ
وجهـــی بابـــت انتشـــار
اســناد خزانــه اســامی بــه عنــوان یــک آن از طلبـــکاران خـــود نمیگیـــرد و بـــا
اوراق بهــادار بانــام و یــک ابــزار جدیــد توجـــه بـــه اینکـــه اوراق را بابـــت تســـویه
تامیــن مالــی ،توســط وزارت امــور دیـــن یـــا بدهـــی عملیـــات یـــا پـــروژهای
اقتصــادی و دارایــی منتشــر شــده و کـــه انجـــام شـــده بـــه پیمانـــکار واگـــذار
معامــات آن از مهرمــاه  94در فرابــورس میکنـــد ،مطابـــق بـــا قوانیـــن اســـامی
بـــوده و بـــه تصویـــب کمیتـــه فقهـــی
ایــران آغــاز شــده اســت.
بــا انتشــار اســناد خزانــه اســامی ،وزارت ســـازمان بـــورس رســـیده اســـت.
امــور اقتصــادی و دارایــی میتوانــد بــر ایــن اســناد ،ســود پرداختــی طــی دوره
مبنــای اهمیــت پروژههــای جــاری خــود و ندارنــد و صرفــا مبلــغ اســمی آن در
وزارتخانههــای مختلــف ،پیمانــکاران طلبــکار سررســید قابــل پرداخــت اســت .از ایــن رو
را اولویتبنــدی کــرده و در یــک زمانبنــدی پیمانکارانــی کــه معــادل بدهــی خــود از
هفتگــی یــا ماهانــه بــا انتشــار تدریجــی اوراق بانــک اوراق دریافــت کردهانــد ،میتواننــد
در بــازار ابزارهــای نویــن مالــی فرابــورس در صــورت تمایــل و بــرای وصــول طلــب
ایــران ،بدهــی پیمانــکاران مربوطــه را پرداخت خــود قبــل از سررســید یــک ســاله ،ایــن
و ســپس بطــور متناســب اجــرای پروژههــا اوراق را از طریــق کارگــزاران عضــو
را از آنهــا پیگیــری کنــد .همچنیــن دولــت فرابــورس ایــران و بــا قیمــت بــازار بــه
میتوانــد بدهیهــای خــود را از طریــق فــروش برســانند.
انتشــار ایــن اســناد در بــازار ســرمایه از از دیگـــر ویژگیهـــای ایـــن اســـناد بایـــد
بـــه قابلیـــت توثیـــق آن اشـــاره کـــرد؛
ســرمایهگذاران تامیــن مالــی کنــد.
اســـناد خزانـــه اســـامی ،نوعـــی از اوراق چراکـــه دارنـــدگان اوراق میتواننـــد آن را
بدهـــی بهشـــمار مـــیرود کـــه دولـــت در هریـــک از بانکهـــا ،موسســـات مالـــی
باب ــت تس ــویه بخش ــی از بدهیه ــای خ ــود معتبـــر یـــا ســـازمانها و نهادهـــای دولتـــی
ب ــه طلب ــکاران غیردولت ــی از طری ــق بان ــک بـــه وثیقـــه بگذارنـــد.
عامـــل بـــه متقاضیـــان واگـــذار کـــرده و
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فرابــورس ایــران،
بــازاری بــرای تجاریســازی
دارایـــیهای فکـــــــــری

فرابــورس ایــران در راســتای گســترش انــواع ابزارهــای
تامیــن مالــی ،بــازار دارایــی فکــری را براســاس اجــرای
مفــاد بنــد «د» مــاده  17قانــون برنامــه پنجم توســعه که
بــر حمایــت مالــی از ایجاد و توســعه بــازار فنــاوری تاکید
دارد ،راهانــدازی کــرده اســت .معاملــه اوراق بهــادار مبتنی
بــر دارایــی فکــری در بــازار ســوم (عرضــه) صــورت
میگیــرد.

فرابــورس ایــران از همــه مخترعــان و صاحبــان حقــوق
مالکیــت معنــوی در کشــور کــه قصــد تامین مالــی برای
تجاریســازی طرحهــای خــود را از طریــق بــازار
دارایــی فکــری دارنــد دعــوت میکنــد پــس
از ثبــت حقــوق مالکیــت معنــوی خــود نــزد
مراجــع ثبت قانونــی اعــم از اداره کل مالکیت
صنعتــی بــه شــرکتهای تامینســرمایه،
مشــاوران ســرمایهگذاری و کارگــزاران
عضــو فرابــورس ایــران مراجعــه و
درخواســت خــود را بــرای حضــور در این
بــازار ارائــه کننــد.
در حــال حاضــر نقــل و انتقــاالت انــواع
اوراق بهــادار مبتنــی بــر دارایــی فکری
شــامل انــواع اوراق گواهــی ثبــت
اختــراع ،طــرح صنعتــی و عالئــم
تجــاری از طریــق بــازار ســوم
فرابــورس ایــران را میتــوان در 4
گــروه دســتهبندی کــرد:
نــوع اول :عرضــه اوراق بهــادار
شــرکتهای ســهامی خــاص مبتنــی بر
دارایــی فکــری
نــوع دوم :عرضــه مســتقیم و بیواســطه
اوراق بهــادار مبتنــی بــر دارایــی فکــری
نــوع ســوم :عرضــه حــق بهرهبــرداری اوراق بهــادار مبتنــی
بــر دارایــی فکــری در مــدت زمــان معین
نــوع چهــارم :عرضــه حــق بهرهبــرداری اوراق بهــادار
مبتنــی بــر دارایــی فکــری بــا تیــراژ معیــن
25

صندوقهای
سرمایهگذاری
جسورانه

دســـته اول
دســـته دوم

اســفندماه ســال  ،1394ســازمان بــورس و اوراق بهــادار نمونــه
اساســنامه و امیدنامــه صندوقهــای ســرمایهگذاری جســورانه
( )Venture Capital Marketرا بهمنظــور پذیــرش در فرابــورس
ایــران ابــاغ کــرد کــه میتوانــد حلقــه مهمــی در تکمیــل زنجیــره
بــازار دارایــی فکــری و تامیــن مالــی اقتصــاد دانشبنیــان از طریــق
بــازار ســرمایه باشــد.
صنــدوق ســرمایهگذاری جســورانه کــه از مهمتریــن ابزارهــای تامیــن
مالــی بــرای طرحهــای دانشبنیــان محســوب میشــود ،از طریــق
تصاحــب ســهم در شــرکتهای دارای فنــاوری جدیــد و الگــوی
جدیــد و نوآورانــه کســب و کار و در صنایــع پیشــرفته ســرمایهگذاری
میکنــد و در صــورت موفقیــت ایــن شــرکتها ســود قابــل توجهــی
بدســت میآورنــد .در واقــع ،ســرمایهگذاری جســورانه بــرای
شــرکتهای جدیــد بــا ســابقه فعالیــت کوتــاه کــه توانایــی جــذب
ســرمایه از طریــق پذیرهنویســی عمومــی را ندارنــد و همچنیــن بــه
دلیــل مخاطــرات بــاالی آنهــا معمــوال بانکهــا از تامیــن مالــی
آنهــا اجتنــاب میکننــد ،گزینــه مناســبی بهشــمار مــیرود.
یکــی از زنجیرههــای اصلــی سیســتم تامیــن مالــی نــوآوری،
مجموعــه صندوقهــای ســرمایهگذاری جســورانه اســت .بهطــور
معمــول ســرمایهگذاران نوآورانــه در انتخــاب طرحهایــی کــه بــه
آنهــا پیشــنهاد میشــود بســیار دقیــق و محافظهکارانــه عمــل
میکننــد و در انتخــاب خــود متغیرهایــی ماننــد نــوع فنــاوری،
ظرفیــت رشــد شــرکت در آینــده ،مــدل کســب و کار مناســب
شــرکت و تیــم مدیریتــی آن را بــه دقــت بررســی میکننــد .در ایــن
شــرایط صندوقهــای ســرمایه گــذاری جســورانه ســعی میکننــد
طرحهایــی را تامیــن مالــی کننــد کــه در آینــده بازدهــی و رشــد
فوقالعــادهای نصیــب آنهــا نمایــد.
ســرمایهگذاران صنــدوق ســرمایهگذاری نوآورانــه معمــوال بــه دو
دســته کلــی تقســیم میشــوند:
شــامل ســرمایهگذاران یــا شــرکای اصلــی کــه هــم ســهم بیشــتری
در صنــدوق و در نتیجــه در مدیریــت آن دارنــد و نیــز تجربیــات
مرتبــط بــا موضوعــات نوآورانــه و فناوریهــای جدیــد دارنــد.
ســرمایهگذاران یــا شــرکای فرعــی کــه لزومــا تخصــص باالیــی در
امــور مربــوط بــه ســرمایهگذاری در شــرکتهای نوپــا ندارنــد،
بلکــه از نظــر آنهــا صنــدوق ســرمایهگذاری ریســکپذیر تنهــا
یــک گزینــه ســرمایهگذاری بــا بازدهــی و همچنیــن ریســک بــاال
محســوب میشــود .ایــن گــروه شــامل شــرکتهای ســرمایهگذاری،
صندوقهــای بازنشســتگی ،شــرکتهای بیمــه بنیادهــای خیریــه،
صندوقهــا و بنیادهــای دانشــگاهی و ...هســتندکه بــه دلیــل ســهم
کمتــری کــه در صنــدوق ســرمایه گــذاری میکننــد ،آزادی عمــل
بیشــتری نیــز در نقــل و انتقــال منابــع مالــی خــود از صنــدوق دارنــد.

1

مراجعه به بانک و اطمینان از تطبیق شرایط
واحدمسکونی مورد نظر متقاضی با واحدهای
مسکونی مورد مشمول دریافت تسهیالت
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2

مراجعه به کارگزاریهای عضو فرابورس
ایران و اخذ کد سهامداری در شرایطی
که این کد در گذشته اخذ نشده باشد

نحوه
استفاده
از اوراق
تسهیالت
مسکن
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مراجعه به شعب بانک مسکن ،ارائه
مدارک واحد مسکونی مورد نظر و
تحویل اوراق خریداری شده

خرید اوراق تسهیالت مسکن از طریق
یکی از کارگزاریهای عضو فرابورس
ایران (آنالین ،حضوری یا اینترنتی)

اوراق تســــــــهیالت
مســـکن ،میانبــــــــــری در
مســـــیر خانــــــه دار شدن

اوراق امتیاز تسهیالت مسکن یا تسه ،اوراق
بهاداری است که در بازار ابزارهای نوین مالی
فرابورس ایران معامله میشود 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  5میلیون ریال
تسهیالت است .این اوراق پانزدهم هر ماه توسط
بانک مسکن منتشر میشود و نماد معامالتی آن
در اول ماه بعد در فرابورس ایران بازگشایی شده
و قابلیت معامله پیدا میکند .سقف این تسهیالت
برای احداث ،خرید و تعمیر واحد مسکونی
متفاوتاست.
* 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 برگههای
خریداری شده منقضی میشود.
* محدودیت زمانی فروش اوراق گواهی حق
تقدم استفاده از تسهیالت مسکن در نمادهای
معامالتی تسه ( 9408اوراق منتشر شده در
آبان  )94و قبل از آن به مدت  2ماه بوده و این
مدت در خصوص اوراق صادر شده در نمادهای
معامالتی تسه ( 9409اوراق منتشر شده در آذر
 )94و بعد از آن به مدت  4ماه خواهد بود.
* دارندگان اوراق میتوانند 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 رهنـــی ابـــزاری
در مســـیر توســـعه پایـــدار
اوراق رهنـــی ،اوراق بهـــاداری اســـت کـــه
بـــه منظـــور خریـــد مطالبـــات رهنـــی
توســـط ناشـــر منتشـــر میشـــود و بـــرای
نخســـتین بـــار معامـــات ثانویـــه آن بـــا
مج ــوز س ــازمان ب ــورس و اوراق به ــادار در
فرابـــورس ایـــران آغـــاز شـــد.
بانکهـــا بهعنـــوان یکـــی از مهمتریـــن
واســـطههای مالـــی در صورتـــی میتواننـــد
پاســـخگویی مناســـبی بـــه درخواســـت
تامیـــن مالـــی متقاضیـــان
دریاف ــت تس ــهیالت داش ــته
باشـــند کـــه از تـــوان کافـــی

بـــرای اعطـــای تســـهیالت برخـــوردار
باش ــند .در ای ــن مس ــیر «تبدی ــل ب ــه اوراق
بهـــادار کـــردن داراییهـــای مالـــی بانـــک»
یعنـــی تبدیـــل داراییهـــای مالـــی بـــا
نقدش ــوندگی پایی ــن مانن ــد وام رهن ــی ب ــه
اوراق به ــادار قاب ــل معامل ــه در ب ــازار ،ب ــه
عنـــوان یکـــی از روشهـــای نویـــن تامیـــن
مالـــی بـــه کمـــک آنهـــا میآیـــد.
بـــا ورود ایـــن ابـــزار نویـــن تامیـــن مالـــی
بـــه فرابـــورس ایـــران و تشـــکیل بـــازار
ثانویـــه رهـــن ،شـــاهد مزایـــای بیشـــمار
معام ــات اوراق بده ــی در اقتص ــاد کش ــور
خواهیـــم بـــود .بـــه بیـــان دقیقتـــر؛
بـــا اوراق بهادارســـازی و فـــروش مانـــده
وامهـــای رهنـــی از ســـوی بانـــک،
ریســـک نکـــول ایـــن وامهـــا بـــه
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خریـــداران اوراق رهنـــی منتقـــل میشـــود
و بانـــک میتوانـــد ضمـــن کســـب یـــک
بازدهـــی معقـــول ،نقدینگـــی الزم را بـــرای
پرداخـــت وامهـــای جدیـــد بـــه دســـت
آورده و خــود را صرفــا محــدود بــه ســپرده
اف ــراد نکن ــد .همچنی ــن انتش ــار ای ــن اوراق
س ــبب افزای ــش ارزش اف ــزوده س ــهامداران
خواهـــد شـــد؛ چراکـــه وجـــوه حاصلـــه
بهطـــور عمـــده صـــرف ســـرمایهگذاری
در پروژههایـــی بـــا خالـــص ارزش فعلـــی
مثبـــت میشـــود.
بــه ایــن ترتیــب اوراق رهنــی ضمــن آنکــه
موجــب تحریــک اقتصــاد و زمینهســاز رشــد
و توســعه پایــدار اقتصــادی خواهــد شــد بــه
توســعه بــازار بدهــی در کنــار بــازار ســهام
نیــز کمــک شــایانی خواهــد کــرد.

چـــــــــــــــــــرا
فرابــــــــــــورس
ایـــــــــــــــران؟
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فرابـــورس ایـــران ،کلیـــد
ورود بـــه بـــازار ســـرمایه

سهولت پذیرش

ورود به بازار سرمایه به شرکتهای بالغ و جدید
امکان تامین مالی داده و کمک میکند شرکتها
از منابع مالی به دست آمده برای پوشش هزینههای
عملیاتی روزانه و توسعه مالی خود استفاده کنند .ورود
به این بازار همچنین موجب کارآفرینی ،رشد اقتصادی
و نوآوریهای فناورانه در بنگاههای اقتصادی خواهد
شد .در این میان فرابورس ایران با تسهیل شرایط
ورود به بازار سرمایه مسیری را هموار کرده تا طیف
وسیعی از شرکتها و صنایع بتوانند از این امکانات
بهرهمند شوند .اما چرا فرابورس؟

مدارک مورد نیاز برای پذیرش و درج
شرکتهای سهامی عام در فرابورس
ایران موارد کمتری نسبت به بورس
را در برمیگیرد و این امر موجب شده
دوره زمانی پذیرش شرکتها به کمتر
از یک ماه کاهش یابد.

تامین مالی

شــرکتهای پذیرفتــه شــده در
فرابــورس ایــران عــاوه بــر امــکان
تامیــن مالــی ارزان قیمــت از طریــق
فــروش ســهام خــود ،امــکان تامیــن
مالــی از محــل جذب ســرمایهگذاران
جدیــد و افزایش ســرمایه را نیــز دارا
هســتند.

معافیتمالیاتی

شرکتهای پذیرفته شده که اقدام به
عرضه سهام در فرابورس میکنند -
بهغیر از شرکتهای حاضر در بازار
پایه -امکان برخورداری از معافیت
مالیاتی تا  10درصد درآمد خود را
دارا هستند.

کاهش مالیات نقل و انتقال

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

معرفی شرکت به بازار

بــا توجــه بــه انعــکاس اخبــار و قیمت
ســهام شــرکتهای پذیرفتــه شــده
در فرابــورس ایــران در پایگاههــای
گوناگــون اطالعرســانی ،نــام و
برنــد شــرکتهای حاضــر بــه طــور
مســتمر مــورد اشــاره قــرار گرفتــه
و ایــن موضــوع موجــب معرفــی
هرچــه بیشــتر ایــن شــرکتها بــه
ســرمایهگذاران ،مشــتریان و ســایر
افــراد خواهــد شــد.

شفافیتاطالعاتی

انتشــار ســریع اطالعات مالــی قابل اتکا
و اســتاندارد شــرکتهای فرابورســی
در ســایت رســمی کــدال و امــکان
مشــاهده آن بــرای عمــوم مخاطبــان،
موجــب جلــب ســرمایهگذاران حقیقی
و حقوقــی بــرای خریــد و معامله ســهام
شــرکتهای پذیرفتــه شــده میشــود.

کشف بازاری قیمت سهام

قیمت شناسایی شده در جریان معامالت
سهام شرکتها از طریق مکانیزم عرضه
و تقاضا به دست آمده و قیمتی رسمی
است که مبنای تعیین ارزش شرکت نیز
به شمار میرود.
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وثیقهگذاریسهام

شــبکه بانکــی ،ســهام شــرکتهای
پذیرفتــه شــده در فرابــورس ایــران
را بــه عنــوان دارایــی قابــل قبــول
بــرای وثیقهگــذاری بــرای دریافــت
تســهیالت بانکــی بــه رســمیت
میشناســد؛ بنابرایــن ســهامداران
میتواننــد از طریــق وثیقهگــذاری
ســهام شــرکت خــود ،بــرای اخــذ
تســهیالت اقــدام کننــد.

امکان انتشار اوراق
بهادار در بازار ابزارهای
نوین مالی

شرکتهای فرابورسی میتوانند با ارائه
مدارک الزم به سازمان بورس و اوراق
بهادار منابع مالی طرحهای مورد نظر را
(حداکثر تا  60درصد سرمایهگذاری در
طرح پروژه موضوع اوراق مشارکت) از
طریقانتشاراوراقتامینکنند.

امکان خروج از فرابورس

امــکان خــروج از فرابــورس بــرای
شــرکتهای پذیرفتــه شــده در
دســتورالعمل پذیــرش ایــن شــرکت
پیشبینــی شــده و امکانپذیــر اســت،
ضمــن اینکــه شــرکتهای حاضــر در
فرابــورس ایــران بســیار راحتتــر بــه
بازارهــای دیگــر انتقــال مییابنــد.

نبود حجم مبنا

ســهام مــورد مبادلــه در بازارهــای
فرابــورس ایــران بــه دلیــل نبــود
حجــم مبنــا بــا معامــات روانتــر
و نقدشــوندگی باالتــری روبــهرو
هســتند و عرضــه و تقاضــا بــرای
ایــن ســهام بــه ســرعت متعــادل
شــده و معمــوال صــف خریــد و
فــروش آنهــا بــرای مــدت زیــادی
ادامــه نمییابــد.

مزایای پذیرش
شرکتها در
فرابورس ایران
امکان خروج
از فرابورس

انتشار اوراق در
بازارابزارهای
نوینمالی

امکان
وثیقهگذاری
سهام
کشف بازاری
قیمت سهام

سهولت
پذیرش
بهبـــــــو د
نقدشوندگی

معرفی
شرکت به
بازار
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معافیتمالیاتی
و کاهش مالیات
نقل و انتقال

تامین
مالی

ســـامانه ســـپردهگذاری
مرک ــزی و تس ــویه وج ــوه

شــرکتی اســت کــه
وظیفــه مبادلــه مبلــغ
معاملــه و مالکیــت اوراق
بهــادار را بیــن خریــدار
و فروشــنده ایــن اوراق
برعهــده دارد.

محیـــط فعالیـــت
فراب ــورس ای ــران

3

2

1

شـــبکه کارگـــزاری
تاکنــون بیــش از  100شــرکت کارگــزاری
دارای مجــوز فعالیــت از ســازمان بــورس و
اوراق بهــادار بــه عضویــت فرابــورس ایــران
درآمدهانــد و بیــش از  1500ایســتگاه معامالتی
در سراســر کشــور امــکان مبادله ســهام و ســایر
اوراق بهــادار پذیرفتــه شــده در فرابــورس را
برعهــده دارنــد.

سامانه معامالت
ســامانه معامــات شــرکت
فرابــورس ایــران کــه بــه
اختصــار« ،جــم» نامیــده
میشــود بــرای معامــات
شــرکتهای
ســهام
پذیرفتــه شــده در بــورس
اوراق بهــادار تهــران نیــز
اســتفاده میشــود.

برنامـــه انجـــام معـامـــــــات
فرابــورس ایــران فاقــد تــاالر
معامــات بــه صــورت فیزیکــی
بــوده و دادوســتد ســهام در آن
از طریــق دفاتــر کارگــزاران
انجــام میشــود؛ آمــار معامــات
و ســایر اطالعــات نیــز از طریــق
وبســایت رســمی ایــن شــرکت
بــه آدرس  WWW.IFB.IRدر
اختیــار عمــوم مخاطبــان قــرار
میگیــرد .جلســات رســمی
معاملــه انــواع اوراق بهــادار در
ایــن بــازار ،روزهــای شــنبه
تــا چهارشــنبه از ســاعت  9تــا
( 12:30بــه غیــر از روزهــای
تعطیــل رســمی) اســت.
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دامنـــه نوســـان

دامنــه نوســان در بازارهــای اول،
دوم و ابزارهــای نویــن مالــی،
 5درصــد تعییــن شــده اســت
و قیمــت ســهام یــک شــرکت
بــدون اعمــال حجــم مبنــا
میتوانــد نســبت بــه قیمــت
پایانــی روز قبــل 5 ،درصــد
افزایــش یــا کاهــش یابــد.
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خری ــد و ف ــروش س ــهام
پذیرفتـــه شـــده در فرابـــورس
ایــــــــــــــــــــــــــران
ســرمایهگذار در آن عرضــه میشــود ،وی
میتوانــد بــا ارائــه ســفارش خــود اعــم از
خریــد یــا فــروش ســهام در قیمــت و تعــداد
مشــخص بــه کارگــزار مربوطــه ،بــه یکــی
از روشهــای معمــول (حضــوری ،تلفنــی،
اینترنتــی یــا آنالیــن) اقــدام کنــد.

هــر ســرمایهگذار حقیقــی یــا حقوقــی ایــن
امــکان را دارد تــا پــس از دریافــت کــد
ســهامداری از طریــق کارگزاریهــای عضــو
فرابــورس ایــران ،بــه معاملــه در تمامــی
بازارهــای فرابــورس ایــران بپــردازد.
بــا توجــه بــه بــازاری کــه ســهام مــورد نظر

فرآیند پذیرش شرکتها

ناشــر اوراق بهــادار بایــد فرم درخواســت
پذیــرش را کــه قابــل دســترس در
ســایت فرابــورس اســت ،بــه همــراه
مــدارک الزم از طریــق مشــاور پذیــرش
بــه فرابــورس ایــران ارائــه کنــد.
شــرکت فرابــورس گــزارش كارشناســي
خــود حــاوي اظهارنظــر درخصــوص
احــراز يــا عــدم احــراز شــرايط پذيــرش
را حداكثــر ظــرف مــدت  45روز پــس
از تاریــخ تکمیــل مــدارک بــه همــراه
مســتندات مربوطــه بــه هیــات پذیــرش
ارســال میکنــد.
در صورتــی کــه درخواســت متقاضــی
پذیــرش اوراق بهــادار بــرای بــار اول یــا
پــس از اجــرای رای تجدیدنظــر هیــات
مدیــره ســازمان در هیــات پذیــرش رد
شــود ،طــرح مجــدد درخواســت متقاضی
در هیــات پذیــرش حداقــل پــس از
ســه مــاه و بــا انجــام تمامــی مراحــل،
امکانپذیــر خواهــد بــود.
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پــس از انجــام بررســيهاي مقدماتــي،
ناشــر بایــد ســاير مــدارك درخواســتي
فرابــورس را بهمنظــور تكميــل اطالعــات
شــرکت بــه فرابــورس ایــران ارائــه کند.

پــس از ارســال گــزارش و مســتندات
مربوطــه ،هیــات پذيــرش نظــر كتبــي
خــود را بــا ذكــر داليــل مبنــي بــر تاییــد
يــا رد پذيــرش از طريــق فرابــورس بــه
متقاضــي اعــام ميكنــد .در صــورت
رد درخواســت پذيــرش اوراق بهــادار،
متقاضــي ميتوانــد مراتــب اعتــراض
خــود را بــه طــور کتبــی حداكثــر ظــرف
مــدت  10روز پــس از ابــاغ تصميــم
هیــات پذيــرش بــه دبيرخانــه هیــات
مدیــره ســازمان اعــام کنــد .رای هیــات
مديــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
در خصــوص بررســی مجــدد موضــوع
یــا تاییــد نظــر هیــات پذیــرش ،بــراي
متقاضــي ،هیــات پذيــرش و فرابــورس
الزماالجــرا خواهــد بــود.

شــرایط پذیــرش شــرکتها

شرایط

بازار اول

بازار دوم

نزد سازمان ثبت شده باشد





سهام با نام باشد





-

سهام عادی باشد یا ممتاز

عادی

عادی

سهام ممتاز هم
میتواند داشته باشد

محدودیت قانونی موثر برای نقل
و انتقال آن وجود نداشته باشد





-

بهای اسمی آن تماما پرداخت
شده باشد





-

سهام شناور

شناور بودن حداقل  10درصدو
دارا بودن حداقل  200سهامدار

شناور بودن حداقل  5درصد

-

فعالیت

حداقل  2سال از بهره برداری

حداقل یک سال پس از تاسیس

هیچ محدودیتی
ندارد

سرمایه ثبت شده

حداقل  10میلیارد ریال

حداقل  1میلیارد ریال

-

زیان انباشته

نداشته باشد

برنامه عملیاتی مناسبی برای
خروج از شمول زیان داشته
باشد

-

گزارش حسابرس

مردود یا عدم اظهار نظر نباشد

مردود یا عدم اظهار نظر نباشد

-

مطلوب بودن سیستن اطالعات
حسابداری





-

-

-

نسبت حقوق صاحبان سهام به
کل داراییها

 15درصد

-

-

عدم وجود دعاوی دارای اثر با
اهمیت بر صورتهای 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





-

 2در هزار

 2در هزار

سرمایه تا سقف  500میلیون ریال

سرمایه تا سقف  500میلیون ریال

سودآور بودن

کارمزد پرداختی
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بازار پایه

 2در هزار
سرمایه تا سقف 200
میلیون ریال

درج شرکت
در صــورت تاییــد پذیــرش ســهام شــرکت توســط هیــات پذیــرش،
مرحلــه درج شــرکت آغــاز میشــود .درج ،بــه معنــای آمــاده
ســازی ســهام بــه منظــور انجــام معاملــه در فرابــورس اســت .در
صــورت عــدم احــراز شــرایط درج ظــرف مــدت  6مــاه ،پذیــرش
شــرکت لغــو شــده و متقاضــی پذیــرش میتوانــد مجــددا ً تقاضــای
پذیــرش را بــه فرابــورس ایــران ارائــه کنــد.

اقدامات الزم به منظور درج نام شرکت به شرح زیر است

1

ارائه مدارک ،تعهدات
و اطالعات مورد
درخواست هیات پذیرش

در جلســه هیــات پذیــرش بــه طــور معمــول مــواردی مطــرح میشــود
کــه الزم اســت شــرکت پیــش از درج ،انجــام داده یــا اطالعــات مــورد
نظــر را ارائــه کند.
ارائه جزئیات اطالعات سهامداری
به شرکت سپرده گذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویه وجوه
شــرکتهای پذیرفتــه شــده بایــد اطالعــات کامــل ســهامداران حقیقی
و حقوقــی خــود را در ســامانه شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی اوراق
بهــادار و تســویه وجــوه ثبــت کننــد تــا امــکان معاملــه ســهام آنهــا
فراهــم شــود.

3

2

ارائه اطالعات مالی به سازمان
بورس و اوراق بهادار

شرکتهای 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.irبه این سازمان ارسال و منتشر کنند ،بنابراین صورتهای مالی و اطالعات
شرکتهای 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.comبخش واحدهای شرکت مراجعه و نسبت به تکمیل و ارسال فرمهای مربوطه اقدام شود.

انتشار امیدنامه نهایی شرکت
در سایت فرابورس ایران
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 میگیــرد .در ایــن
مرحلــه شــرکت فرابــورس درج نــام شــرکت در فهرســت نرخهــای
فرابــورس را اعــام میکنــد.
35
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آغ ــاز معام ــات
ســـهام شــــــــرکت
آغــاز معامــات ســهام شــرکت پــس از
ســپری شــدن کلیــه مراحــل یــاد شــده و
درج نــام شــرکت در فهرســت نرخهــای
فرابــورس انجــام میشــود .بــر اســاس
دســتورالعمل نحــوه انجــام معامــات ،فاصله
زمانــی بیــن درج شــرکت تــا انجــام عرضــه
اولیــه حداقــل  5روز کاری و حداکثــر  4مــاه
اســت .در صــورت لغــو پذیــرش اوراق بهادار
پــس از درج در فرابــورس ،متقاضــی پذیرش
میتوانــد پــس از گذشــت یــک ســال
مجــددا تقاضــای پذیــرش را بــه فرابــورس
ارائــه دهــد.
ســایر نــکات بااهمیــت در ایــن خصــوص به
شــرح زیــر اســت:
* نحــوه تعییــن قیمــت :یکــی از مدلهــای
مرســوم در کشــف قیمت ســهام شــرکتها،
کشــف قیمــت بــر اســاس عرضــه و تقاضای

بــازار اســت .در شــرایطی کــه عمــوم
فعــاالن بــازار ســرمایه بــه اطالعــات مالــی
شــرکت دسترســی دارنــد ،ایــن اطالعــات
مــاک قضــاوت بــرای حــدود قیمت ســهام
محســوب میشــود .فروشــنده ســهام نیــز بر
اســاس محاســبات و کارشناســی خــود ،حدود
قیمتــی را بــرای ســهام قابــل عرضــه در نظر
میگیــرد .در روز عرضــه بــر اســاس قیمــت
پیشــنهادی عرضــه و قیمــت پیشــنهادی
تقاضــا ،معاملــه ســهام انجــام میشــود.
* طبــق تصمیــم هیــات پذیــرش ،آغــاز
معامــات بــه روش «عرضــه اولیــه» یــا
«گشــایش نمــاد معامالتــی» انجام خواهد شــد.
* براســاس دســتورالعمل نحــوه انجــام
معامــات ،عرضــه ســهام در صورتــی موفــق
خواهــد بــود کــه حداقــل  60درصــد ســهام
آگهــی شــده بــه فــروش برســد.

پذیرهنویسی
و معام ــات ثانوی ــه
اوراق تامیــن مالــی

فرابـــورس ایـــران بهمنظـــور فراهـــم
ک ــردن بس ــتر تامی ــن مال ــی ب ــرای عم ــوم
مخاطبـــان و ذینفعـــان خـــود ،امـــکان
پذیرهنویســـی و معامـــات ثانویـــه اوراق
تامی ــن مال ــی را فراه ــم ک ــرده اس ــت .ام ــا
در اج ــرای مف ــاد م ــاده ی ــک قان ــون ب ــازار
اوراق بهــادار ،انتشــار و عرضــه اوراق تامیــن
مال ــی در ب ــازار س ــرمایه ،من ــوط ب ــه اخ ــذ
مجـــوز از ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار
اســـت.
مراحـــل دریافـــت مجـــوز انتشـــار اوراق
تامی ــن مال ــی از طری ــق س ــازمان ب ــه ای ــن
صـــورت اســـت کـــه در ابتـــدا اقدامـــات
الزم ب ــه منظ ــور تعیی ــن معافی ــت و ش ــمول
ثب ــت اوراق ص ــورت گرفت ــه و س ــپس اخ ــذ
مجــوز انتشــار و عرضــه اوراق تامیــن مالــی
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از ســـازمان انجـــام مـــی شـــود.
پذیرهنویســـی و معامـــات ثانویـــه اوراق
تامیـــن مالـــی در فرابـــورس ایـــران نیـــز
ب ــا ط ــی یکس ــری مراح ــل ب ــرای ناش ــران
اوراق تامیـــن مالـــی امکانپذیـــر و قابـــل
انجـــام اســـت .در ایـــن خصـــوص ناشـــر
میتوانـــد همزمـــان بـــا گذرانـــدن مراحـــل
اخ ــذ مج ــوز در س ــازمان ب ــورس ،مراح ــل
اولیـــه پذیرهنویســـی و پذیـــرش را نیـــز از
طریـــق فرابـــورس ایـــران پیگیـــری کنـــد.
فرمهـــای درخواســـت پذیرهنویســـی
و پذیـــرش اوراق تامیـــن مالـــی در وب
ســـایت رســـمی فرابـــورس ایـــران بـــه
نشـــانی  www.ifb.irدر بخـــش فرمهـــا
در قســـمت پذیرهنویســـی بـــازار ســـوم ،در
دســـترس اســـت.

