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شرکتهای تأمین سرمایه

هدف بازارهای مالی در عالیترین س�طح ،تس�هیل حرک�ت و انتقال
وج�وه از پساندازکنندگان و دارندگان مازاد وجوه به س�رمایهپذیران
و نیازمندان وجوه اس�ت .هر چه س�رمایه در بازارهای مالی سریع تر،
کارآتر و با هزینة کمتری حرکت کند ،بازار مالی به هدف خود نزدیکتر
میش�ود .یکی از ابتکارات بازارهای مالی برای تحقق این امر ،ایجاد و
توسعة واسطههای مالی است که هر یک به نحوی این فرایند را انجام
میدهند .یکی از این واسطههای مالی ،شرکتهای تأمینسرمایه است.
اين مؤسس�ات یک�ی از ارکان اساس�ی بازارهای مالی هس�تند که با
قرارگرفتن در نقش واسطه بین دارندگان منابع مالی مازاد و نیازمندان به
منابع مالی ،انتقال وجوه و داراییهای مالی را تسهیل و ریسکهای بازار
را کاهش میدهند .بهعالوه ،در بازار توسعهیافتة اوراق بهادار ،بهعنوان
نهاده�ای اجرایی و عملیات�ی بازار و با برخ�ورداری از کارکردی چند
منظوره ،نقش مهمی را در مجموعه وظایف و فعالیتهای بازار بر عهده
دارند و با ایجاد تسهیالت مختلف و متعدد ،استفاده از دانش و تخصص
حرف�های و نیز بهرهگیری از توان عملیاتی باالیی که دارند ،تش�کیل
پسانداز ،تأمین منابع مالی و تخصیص آنها به کسب و کارهای مولد و
اقتصادی را بهینه میسازند و با این کارکرد ،کارایی بازار را ارتقا میدهند.

شرکتهای تأمین سرمایه

3

این صنعت ،بس�یار رقابتی اس�ت و تغیی�رات قانونی ،آزادس�ازیها،
جهانیش�دن و پیش�رفتهای فناوران�ه ،روز ب�ه روز آن را دگرگ�ون
میس�ازد .فعالی�ت عمدةش�رکتهای تأمی�ن س�رمایه ،در ب�ازار
اولی�ه اس�ت؛ در حال�ی ک�ه کارگزاریه�ا ،عمدت� ًا ب�ه فعالی�ت در
ب�ازار ثانوی�ه اش�تغال دارن�د .البت�ه ام�روزه م�رز بی�ن فعالیتهای
ن س�رمایه در حال از بینرفتن اس�ت
کارگ�زاری و ش�رکتهای تأمی 
و مؤسس�ات مالی ب�زرگ ،هر دوی ای�ن فعالیتها را ارائ�ه میکنند.
شرکتهای تأمین سرمایه از نهادهای واسطهای بازارهای مالی هستند
که به ش�رکتها ،دولتها و آژانسهای دولتی در تأمین منابع مالی از
بازار اولیه کمک میکنند .فعالیت اساس�ی و عمدة شرکتهای تأمین
س�رمایه ،در تعهد پذیرهنویس�ی اوراق بهادار تازه منتشر شده است
که در بازار اولیه انجام میگیرد .ش�رکتهای تأمینس�رمایه ،مجموع
فرایندهای طوالنی و طاقت فرس�ای ثبت و عرضه اوراق بهادار جدید
را اجرا میکنند .بنابراین ،این نهاد مالی در تأمین مالی شرکتها و نیز
عرضة اولیة سهام شرکتها و در نتیجه ،تخصیص منابع بازار سرمایه به
سرمایهگذاریهای مولد و اقتصادی و پر بازده نقش مهمی بر عهده دارند.
این نهاد مالی ،در فرایند تأمین مالی انواع ش�رکتهای س�هامیعام و
همچنین ،شرکتهای خصوصی تخصص دارند و در انتشار انواع اوراق
بهادار ،ش�امل س�هام و اوراق بدهی ،با ش�رکتها همکاری میکنند.
ای�ن مؤسس�ات با داش�تن تخص�ص و مهارتهای متنوع و اس�تفاده
از مزای�ای اقتص�ادی ،ب�ه ارائ�ة خدم�ات مش�اورهای در زمینههای
اس�تراتژیک مالی میپردازند .ش�رکتهای تأمین س�رمایه ،به رش�د
و توس�عة بازاره�ای مالی کمک زی�ادی میکنن�د و میتوانند فرایند
ارتق�ای س�طح کیف�ی و ک ّم�ی و عملیاتی بازار را بهش�دت س�رعت
بخش�ند .آنها ب�ا نوآوریه�ا و ابداعهایی که در بازاره�ای مالی انجام
میدهن�د ،نق�ش ارزن�دهای در افزایش کارای�ی بازار ايف�ا ميکنند.
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تعریف
شرکت تأمین سرمایه عبارت است از واسطهای مالی که وظایف عمدهاش در قبال
شرکتها ،انتخاب ابزارهای صحیح و مناسب تأمین مالی و همچنین ارائة خدمات
مش��ورتی در مورد خطمشی مالی شرکت است .این خدمات مشورتی باید چنان
باشند که قیمت سهام شرکتهای مشتری و منافع استفادهکنندگان از خدمات را
به حداکثر برسانند.
ش��رکتهای تأمین سرمایه به مسائل استراتژیکی همچون رشد و توسعه ،انتشار،
فروش س��هام و ادغام و تملک میپردازند .این ش��رکتها واسطة میان متقاضیان
وجوه (ناش��ران اوراق بهادار) و صاحبان سرمایه یا سرمايهگذاران (خریداران اوراق
بهادار) هستند.
براس��اس بند  18مادة  1قانون بازار اوراق بهادار ،شرکت تأمین سرمایه "شرکتی
اس��ت که به عنوان واس��طة بین ناش��ر اوراق بهادار و عامة سرمايهگذاران فعالیت
میکن��د و میتواند فعالیتهای کارگ��زاری ،معاملهگری ،بازارگردانی ،مش��اوره،
سبدگردانی ،پذيرهنويسي ،تعهد پذيرهنويسي و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز
از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد".
انواع شرکتهای تأمین سرمایه
ش��رکتهای تأمین س��رمایه از حیث دامنه و حیطةفعالیت به س��ه دس��تة زير
طبقهبندی میشوند.
 -1شرکتهای تأمین سرمایه با خدمات کامل
این نوع ش��رکتها ،كه شرکتهای تأمین سرمایة مستقل نیز ناميده میشود ،در
تمام فعالیتهای بازار سرمایه تخصص دارند و خدمات بسیار متنوعی را نیز ارائه
میدهند .درآمد این ش��رکتها تنوع بس��یار باالیی دارد و به راحتی تحت تأثیر
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نوس��انات یک بخش بازار قرار نمیگیرد .فعالیتهای این مؤسس��ات شامل موارد
زیر است.
 .1تعهد پذيرهنويسي
 .2مشاوره
 .3معامالت اوراق بهادار و داراییهای مختلف
 .4خدمات مرتبط با اوراق بهادار
 .٥بانکداری تجاری
 .٦مدیریت سرمایهگذاری
 .٧مدیریت داراییها
 .٨تحقیقات
 .٩بیمه
 .١٠خدمات بازار سرمایه
 .11خدمات تسویة بینالمللی.
 -2شرکتهای هلدینگ مالی
این ش��رکتها عالوه بر كاركردهاي ش��رکتهای تأمین سرمایه با خدمات کامل،
به مشتریان خود اعتبار میدهند .استراتژی آنها این است که در یک بنگاه ،همة
محصوالت و خدمات مورد نیاز مشتریان را ارائه کنند.
 -3شرکتهای تأمین سرمایه تخصصی
این ش��رکتهای تأمین سرمایه ،تنها در یک بخش از بازار متخصص و متمرکزند
و هر دو فعالیت بانکداری و جذب س��پرده و تعهدپذيرهنويسي را انجام نمیدهند.
آنها مش��اورة ادغام و تملک ،مدیریتداراییها و تجدید ساختار مالی شرکتها را
ارائه میکنند.
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بخشهای مختلف شرکتهای تأمین سرمایه
فعالیتهای شرکتهای تأمین سرمایه در سه بخش دستهبندی میشود:
ش مرتبط با مشتریان (صفی)
 -1بخ 
این بخش ،از ادارهها و واحدهایی تشکیل میشود که با مشتریان ارتباط مستقیم
دارند .فعالیتهای این بخش شامل موارد زیر است:
 فعالیتهای سنتی شرکت تأمین سرمایه از قبيل تأمین وجوه و منابع مالی برایش��رکتها (عمدتاً فرایند تعهدپذيرهنويس��ي) و کمک به شرکتها در فرایندها و
مبادالت ادغام و تملک
 مدیری��ت س��رمایهگذاری در انواع اوراق به��ادار برای س��رمايهگذاران فردی وسرمايهگذاران نهادی
 خدم��ات بازارهای مالی ش��امل معامالت و مبادالت اوراق بهادار و بازارس��ازیاوراق به��ادار ،تحقیق و بهکارگیری اس��تراتژیهای مختلف برای تغییر ترکیب و
بهینهسازی ریسک و بازده.
ش میانی
 -2بخ 
شامل بخش مدیریت ریسک است .شرکتهای تأمین سرمایه به بررسی ،مدیریت،
کنترل و حذف ریسکهای موجود در بازار و ریسکهای خاص ترازنامه شرکتها
میپردازند.
ش پشتیبانی (ستادی)
 -3بخ 
این بخش واحدها و اداراتی را شامل میشود که با مشتریان هیچ ارتباط مستقیمی
ندارند و فعالیت آنها در زمینههای زیر است:
 عملیات بررس��ی دادهها ،تهیه و نظارت بر گزارشهای مالی شرکت تأمینسرمایه برای تضمین فعالیت کارآ و مناسب شرکت
 روزآمدکردن ،پش��تیبانی و نظارت بر فناوریها و نرمافزارهای تهیه شده ومورد استفاده.
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درآمدهای شرکتهای تأمین سرمایه
شرکتهای تأمین سرمایه فعالیتهای متنوع و متعددی را انجام میدهند اما در
عین حال معموالً یک فعالیت اس��تراتژیک دارند که مزیت رقابتی آنها محس��وب
میش��ود و بر آن تمرک��ز میکنند .بهطور كلي ،درآمدهای عمدة این ش��رکتها
عبارتاند از:
 .1درآمد پذيرهنويسي یا کارمزد پذيرهنويسي
ن معامالت برای مشتریان
 .2درآمدهای مربوط به کمیسیو 
 .3درآمدهای معامله و مبادله به حس��اب خود و س��رمایهگذاری با س��رمایة
()1
شرکت
 .4مدیریت داراییها
 .5سایر درآمدها.
فعالیتهای شرکتهای تأمین سرمایه
فعالیتهای اساسی شرکتهای تأمین سرمایه به شرح زیر است:
 .1تعهد پذيرهنويسي و ایفای نقش اساسی در بازار اولیه
 .2خدمات مربوط به اوراق بهادار(بازارسازی ،کارگزاری و معاملهگری ،مشاوره
سرمایهگذاری)
 .3مشاوره در مورد ادغام و تملک
 .4تجدید ساختار شرکتها
 .5تأمین مالی شرکتهای مخاطره آمیز
 .6فعالیت در زمینة تأمین مالی پروژه
 .7بانکداری تجاری و بانکداری اختصاصی
1-Trading & principal transaction
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 .8مش��اوره در زمینة انتخاب و طراحی ابزارها و روشهای صحیح و مناسب
تأمین مالی و ارائة خدمات مالی مشورتی در زمینة خطمشی تأمین مالی
 .9ابداع و نوآوریهای مالی و مهندس��ی مالی (طراحی ابزارهای مالی جدید
برای مشتریان)
 .10خدمات مدیریت ریسک
 .11تبدیل داراییها به اوراق بهادار
 .12مدیریت داراییها و بدهیها ،مدیریت س��رمایهگذاریها و مدیریت سبد
اوراق بهادار
 .13اجرای تحقیقات جامع و فراگیر
 .14فعالیتهای بینالمللی (اعتبارات و تأمین مالی خارجی).
مدیریت ریسک شرکتهای تأمین سرمایه
توانایی شناس��ایی ،ارزیابی ،نظارت و مدیریت انواع ریسکها برای صحت عملکرد و
ایجاد و حفظ س��ودآوری شرکتهای تأمین سرمایه و کاهش مخاطرات آنها بسیار
ضروری است .ریسکهای مرتبط با شرکتهای تأمین سرمایه به شرح زیرند.
 .1ریس�ک بازار در فرایند تعهد پذيرهنويس�ي :احتمال اینکه از روز تعیین
قیمت پذيرهنويسي و انتقال وجوه به ناشر تا روز عرضه و فروش کل اوراق ،قیمت
از قیمت پذيرهنويس��ي تعهدشده کمتر شود و شرکت تأمین سرمایه با مخاطرات
شدید مالی مواجه گردد.
 .2ریسک بازار برای اوراق بهاداری که برای خود نگهداری میکنند که شامل اوراق
سهام ،اوراق قرضه و اوراق مشتقه است .این ریسک مربوط به موقعیتهای خرید و
فروشی است که شرکت برای خود و به حساب خود انجام داده است و شامل ریسک
نرخ بهره ،ریسک نرخ ارز و ریسک قیمت سهام و کاالهای اساسی میشود.

شرکتهای تأمین سرمایه

9

 .3ریس��کهای مربوط به سرمایهگذاریها در انواع مختلف داراییها همچون
امالک و مستغالت
 .4ریس�کهای اعتباری :عبارت اس��ت از زیان مورد انتظار ناشی از قصور
یکی از طرفین یا یک ناشر اوراق و ابزارهای مالی در برآوردن تعهدات
 .5ریس�ک عملیاتی :ناش��ی از نحوة اجرای عملیات و فعالیتهای شرکت
تأمین سرمایه اس��ت .احتمال متضرر شدن در اثر قصور در ثبت معامالت یا
اشتباهات نیروی انسانی و یا مشکالت فناوری و تجهیزات وجود دارد.
 .6ریس�ک شهرت :برای کاهش این ریسک ،شرکتهای تأمین سرمایه بر
شایستگی و حرفهای بودن تأکید میکنند.
 .7ریسک قانونی :ریسک مواجه شدن با تغییر قوانین و مقررات یا ریسک
اینکه تعهدات طرف مقابل در اثر تغییر قوانین غیر الزام آور شود.
 .8ریسک تأمین وجوه و ریسک عدم امکان دسترسی ساده و سریع به منابع
مالی و وجوه در زمان نیاز.
شرکتهای تأمین سرمایه در ایران
پس از تکمیل مطالعات و بررس��یهای کارشناس��ی و تهیة بستر قانونی فعالیت
شرکتهای تأمین سرمایه ،در سال « 1386شرکت تأمین سرمایة نوین» و پس از
آن« ،شرکت تأمین سرمایة امین» تأسیس شدند و فعالیت خود را در بازار سرمایة
کش��ور آغاز کردند .در تاریخ  86/5/15ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار ضوابط
فعالیت ش��رکتهای تامین سرمایه را تصویب کرد .در تاریخ  86/8/22نیز هیئت
مدیرة س��ازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامة نمونة شرکت-های تأمین سرمایه
(سهامی خاص) را به تصویب رساند.
براس��اس ضوابط فعالیت شرکت تأمینس��رمایه که در  12ماده بهتصویب شورای

10

شرکتهای تأمین سرمایه

عالی بورس و اوراق بهادار رس��یده اس��ت ،اعطای «مجوز تأسیس» این نهاد مالی
توسط شورایعالی بورس و اوراق بهادار انجام میگیرد و شرکت برای شروع فعالیت
خود ،باید «مجوز فعالیت» را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کند.
برای تأسیس ش��رکت تأمین سرمایه ،مؤسس��ان ابتدا باید درخواست خود برای
تأسیس شرکت را به همراه مدارک و اطالعات زیر به سازمان بورس و اوراق بهادار
ارائه دهند:
نام پیشنهادی که دربرگیرندة عنوان «شرکت تأمین سرمایه» باشد.
نوع شخصیت حقوقی مورد نظر مؤسسان برای تأسیس شرکت که میتواند
بهصورت س��هامی (خاص یا عام) یا تعاونی سهامی عام باشد و نوع سهام نیز
با نام باشد.
طرح اساسنامة شرکت
مبلغ سرمایة شرکت و چگونگی تأمین آن شامل زمانبندی تأمین سرمایه،
پیشبینی ترکیب سهامداران ،درصدی از سرمایة شرکت که مؤسسان تعهد
و پرداخت میکنند ،درصد نقد و غیر نقد آوردة موسسان و مشخصات آوردة
غیر نقد
هویت کامل ،اقامتگاه ،سوابق مؤسسان و نمایندة آنها
طرح تجاری ش��رکت شامل اهداف ،استراتژیها ،برنامههای شرکت برای
3سال پس از تأسیس ،ترازنامه پیشبینیشده برای یک سال کامل شمسی،
و صورت س��ود و زیان پیش بینی ش��ده برای  2س��ال کامل شمسی پس از
تأسیس شرکت.
درصورت تکمیل بودن پرونده ،س��ازمان موظف اس��ت ظرف مدت  30روز کاری
مدارک و اطالعات موجود در این پرونده را بررسی و در صورت احراز شرایط زیر،
پیشنهاد صدور مجوز را برای تصویب به شورا ارائه کند.
طرح اساسنامة پیشنهادی برای شرکت مورد تأیید سازمان باشد.

شرکتهای تأمین سرمایه
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س��رمایة در نظر گرفته ش��ده برای شرکت برابر یا بیش از حداقل سرمایة
تعیین شده توسط سازمان برای شرکتهای تأمین سرمایه باشد.
در صورتی که قس��متی از سرمایة ش��رکت به صورت غیرنقد تأمین شود،
سرمایه غیرنقد در جهت اهداف شرکت ،قابل استفاده باشد ،و استفاده از آن در
طرح تجاری شرکت پیشبینی شده باشد و از  10درصد سرمایه تجاوز نکند.
پس از ابالغ مصوبة ش��ورا درخصوص تأس��یس شرکت ،مؤسس��ان موظفاند در
مهلتهای زیر ش��رکت تأمین سرمایه را نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت کنند ،در
غیر این صورت ،مجوز تأسیس باطل خواهد شد.
در صورتی که تأسیس شرکت منوط به عرضة عمومی سهام شرکت باشد،
 9ماه پس از ابالغ مجوز تأسیس به مؤسسان.
در م��واردی غی��ر از حال��ت فوق 6 ،م��اه پس از ابالغ مجوز تأس��یس به
مؤسسان.
پس از تش��کیل مجمع عمومی مؤسس شرکت تأمین سرمایه ،مؤسسان باید
مدارک الزم را به س��ازمان ارائه کنند تا در صورت احراز ش��رایط زیر ،مجوز
فعالیت شرکت صادر شود.
شرایط تعیینشده توسط شورا رعایت شده باشند.
اساس��نامة شرکت ،مطابق آنچه مورد تأیید سازمان است ،به تصویب مجمع
عمومی مؤسس رسیده باشد (این اساسنامه شامل سیزده فصل و  62ماده است).
تأییدیة س��ازمان مبنی بر رعایت بخش نخس��ت ماده  29قانون بازار اوراق
بهادار
میزان سرمایة تأدیه شده یا تعهد شدة شرکت ،در خصوص حداقل سرمایة
شرکتهای تأمین سرمایه رعایت شده باشد.
اجاره نامه یا سند مالکیت محل شرکت به سازمان ارائه شده باشد.
در این ضوابط ،موضوع فعالیت شرکت به شرح جدول زیر تعیین شده است.
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شرکتهای تأمین سرمایه

جدول موضوع فعالیت شرکتهای تامین سرمایه در ایران
موضوع فعالیت اصلی

پذیرهنویس��ی ،تعه��د پذیرهنویس��ی و تعهد خری��د اوراق بهادار در
عرضههای ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا
با سایر نهادهای مشابه

موضوع فعالیت فرعی

 -1ارایه مشاوره در زمینههایی از قبیل:
روش بهین��ه و زمانبندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی
مورد نیاز
روش و پیشنهاد زمانبندی عرضه اوراق بهادار
قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه میشود
فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن
فرآیند واگذاری اوراق بهادار
پذیرش اوراق بهادار ناش��ر در هریک از بورسها و انجام کلیه
امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه
ادغام ،تملک ،تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها
امور مدیریت ریسک
آمادهسازی شرکتها جهت رتبهبندی توسط مؤسسات رتبهبندی
و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها
امور سرمایهگذاری
خدمات مورد نیاز شرکتها در موارد سرمایهگذاریهای جدید،
توس��عه ،تکمیل ،برنامهریزی ،بودجهبن��دی و قیمتگذاری اوراق
بهادار.
 -2بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار
 -3انج��ام امور اجرای��ی به نمایندگی از ناش��ر در زمینه ثبت اوراق
بهادار و دریافت مجوز عرضه آن
 -4ارای��ه خدم��ات مربوط به طراحی و انتش��ار ابزاره��ای مالی برای
شرکتها
 -5ارایه خدمات مدیریت داراییها
 -6ارای��ه خدم��ات مرتبط ب��ا صندوقه��ای س��رمایهگذاری و اداره
صندوقهای مزبور و سرمایهگذاری در آنها
 -7کارگزاری
 -8کارگزار /معاملهگری
 -9سبدگردانی
 -10بازارگردانی
 -11سرمایهگذاری منابع مازاد شرکت در سپردههای سرمایهگذاری
ن��زد بانکها و مؤسس��ات مالی اعتباری معتب��ر و اوراق بهادار دارای
تضمین دولت و یا بانکها
 -12جلب حمایت بانکها ،بیمهها ،مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای
مالی برای شرکت در پذیرهنویسی اوراق بهادار
 -13کمک به شرکتها در تأمین منابع مالی و اعتباری
 -14کمک به شرکتها جهت صدور ،تأیید و قبول ضمانتنامه.

شرکتهای تأمین سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار
پايگاه اطالعرساني بازار
سرمايه ايران
شركت بورس اوراق بهادار
تهران
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http://www.seo.ir
http://www.sena.ir/Default.aspx
http://www.irbourse.com

شركت بورس كاالی ايران

http://www.ime.co.ir/Default.asp

شركت سپردهگذاری مركزي
اوراق بهادار و تسويه وجوه

http://www.csdiran.com/CSDIran

شركت مديريت فناوری
بورس تهران

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx

شركت فرابورس ايران

http://www.irfarabourse.com

شركت اطالعرساني و خدمات
بورس
سايت كدال
كانون نهادهای سرمايهگذاری
ايران
كانون کارگزاران بورس و
اوراق بهادار
فروشگاه اینترنتی محصوالت
آموزشی بازار سرمایه
نرمافزار بورس همراه
تاالر مجازي بورس ايران

http://www.sidsco.ir
http://www.codal.ir
http://www.iiia.ir
http://www.seba.ir
http://www.bourseshop.ir
http://www.mobilebourse.ir
http://www.irvex.ir

