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مقـدمـه

شــرکت فرابــورس ایــران بــر اســاس مــاده ( )24دســتورالعمل
پذیــرش ،عرضــه و نقلوانتقــال اوراق بهــادار در فرابــورس ایــران
مصوبــه  1395/02/28و مصوبــه هیــات محتــرم پذیــرش اوراق
بهــادار در تاریــخ  1395/07/07بــه عنــوان نخســتین شــرکت در
تابلــو «الــف» بــازار پایــه فرابــورس ایــران پذیــرش شــد .طبــق
مــاده ( )24دســتورالعمل یادشــده ،بــازار پایــه بــه ســه تابلــو
«الــف»« ،ب» و «ج» طبقهبنــدی میشــود کــه تابلــو پایــه
«الــف» بــه تشــکلهای خودانتظــام و نهادهــای مالــی دارای
مجــوز از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار از قبیــل بورسهــا و
شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه
اختصــاص دارد.
بــا درج نمــاد شــرکت فرابورس ایــران «فرابورس» در فهرســت
نرخهــای تابلــو «الــف» بــازار پایــه عــاوه بــر برخــورداری شــرکت
از مزایــای پذیــرش بازارهــای اول و دوم فرابــورس ایــران ،امــکان
معامــات ســهام بــه صــورت عــادی بــه روش حــراج پیوســته و
بــا دامنــه نوســان  5درصــد فراهــم خواهــد بــود .همچنیــن انجــام
معامــات برخــط در بــازار پایــه امکانپذیــر میشــود.
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اطالعات عمومی
نام شرکت

شرکت فرابورس ایران

نوع شرکت

سهامی عام

شماره ،محل و تاریخ ثبت

تاریخ  1387/08/22با شماره  332483اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
تهران

شناسه ملی

10103749172

حسابرس و بازرس قانونی

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

مرکز اصلی شرکت

تهران ،بزرگراه حقانی ،نرسیده به چهارراه جهان کودک ،نبش دیدار شمالی،
پالک یک

کد پستی

1518853115

شماره تماس

021-42150000

پایگاه اینترنتی

www.IFB.ir

شماره و تاریخ ثبت نزد سازمان

1387/04/17 - 10613

تاریخ آغاز فعالیت شرکت

1388/07/06
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معرفی فرابورس ایران
فرابـورس ایـران بـر اسـاس تکلیف قانـون بـازار اوراق
بهـادار مصـوب آذرمـاه  84در خصـوص سـاماندهی
بازارهـای خـارج از بـورس ایجـاد شـد .پـس از انجـام
مطالعـات فـراوان و بررسـی تطبیقـی سـاختار سـایر
بورسهـای پیشـرفته در کشـورهای توسـعهیافته،
سـاختار کنونـی فرابـورس ایـران بـه منظور سـاماندهی
بازارهـای خـارج از بـورس بـه تصویـب شـورای عالـی
بـورس رسـید .بـر همیـن اسـاس ضمـن فراهـم آوردن
مقدمـات الزم و تعییـن خطـوط اصلـی اساسـنامه و
سـازوکار فعالیت و همچنین تعیین ترکیب سـهامداری،
فرابورس ایـران به عنوان سـومین بورس رسـمی کشـور
پـس از بـورس اوراق بهـادار تهـران و بـورس کاالی ایران
در تاريـخ  ۱۳۸۷/۸/۲۲بـا شـماره  ۳۳۲۴۸۳در اداره
ثبـت شـرکتها و موسسـات غيرتجـاري تهـران بـه
ثبت رسـید .بـازار فرابـورس ایـران نیـز پـس از تدوین و
تصویـب دسـتورالعملهای مـورد نیـاز بـرای پذیـرش و
دسـتورالعمل اجرایـی نحـوه انجـام معاملات فرابورس
و ایجـاد زیرسـاختهای الزم در  ۶مهـر  ۱۳۸۸بـه طـور
رسـمی فعالیـت خـود را آغـاز کـرد.
فرابـورس ایـران متشـکل از شـش بـازار بـا کارکرد و
مقـررات جداگانه به عنـوان یکـی از ارکان بازار سـرمایه
کشـور بـا هـدف هدایـت نقدینگـی حاصـل از پسانداز

بـه سـرمایهگذاری مولـد ،تخصیـص بهینـه منابـع و
توزیـع متناسـب درآمـد و ارتقـای شـفافیت محیـط
کسـبوکار فعالیـت میکنـد.
یکـی از رسـالتهای فرابـورس ایـران ارتقـای
حاکمیـت شـرکتی و شفافسـازی بنگاههـای اقتصادی
بـا نظـارت در سـطوح مختلـف اسـت .شفافسـازی
در بسـتر بـازار سـرمایه بـه هدایـت منابـع و نقدینگـی
بـه سـمت تولیـد واقعـی منجـر خواهد شـد کـه در این
میـان شـرکتهای کوچـک و متوسـط نیـز میتواننـد
بـا پذیـرش در بـازار شـرکتهای کوچـک و متوسـط
فرابـورس ایـران بـه سـوی شفافسـازی عملکـرد،
اتصـال بـه سـرمایهگذاران اسـتراتژیک و بـه تبـع آن
اعتلای ارزشآفرینـی بـا افزایش مسـتمر سـرمایههای
فنـی و انسـانی حرکـت کننـد و از مزایـای بیشـمار
حضـور در بـازار سـرمایه کشـور بهـره ببرنـد .همچنین
فرابورس ایـران به منظـور توسـعه پیوندهـای راهبردی
و گسـترش همـکاری و مشـارکت بـا کشـورهای منطقه
و جهـان بهویـژه همسـایگان ،در راسـتای حمایـت
از هدفهـای اقتصـادی و اسـتفاده از ظرفیتهـای
سـازمانهای بینالمللـی و منطقـهای ،بـرای هـر چـه
بینالمللیتر شـدن بـازار سـرمایه کشـور گام برداشـته
اسـت.
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موضوع فعالیت فرابورس ایران از منظر اساسنامه
تفسیر شرکت از بند قانونی

موضوع فعالیت

دستور کار

1

تشکیل ،سازماندهی و اداره بورس اوراق
بهادار بهمنظور انجام معامالت اوراق
بهادار پذیرفتهشده

تشکیل و اداره بورس

2

پذیرش اوراق بهادار مطابق با قانون و
مقررات

پذیرش اوراق بهادار

3

تعیین شرایط پذیرش برای گروههای
مختلف از مشارکتکنندگان ،پذیرش
متقاضیان مشارکت ،وضع و اجرای
ضوابط حرفهای و انضباطی برای
مشارکتکنندگان

پذیـرش اوراق بهـادار بـه معنـی امکانپذیری معاملات اوراق
بهـادار در بورسهاسـت .بـر اسـاس قانـون بـازار اوراق بهـادار،
پذیـرش اوراق بهـادار بـر عهده بورسهـا قـرار دارد و مطابق با
مقـررات مصوب سـازمان بـورس و اوراق بهادار انجام میشـود.

پذیرش اعضا و نظارت
بر آنها

نظــارت بــر فعالیــت مشــارکتکنندگان و رســیدگی بــه
تخلفــات آنهــا

4

فراهم آوردن شرایط الزم برای دسترسی
عادالنه مشارکتکنندگان بهمنظور
انجام معامالت اوراق بهادار پذیرفتهشده

دسترسی عادالنه به
سامانه

ایجــاد شــرایط برابــر بــرای دسترســی اعضــا بــه ســامانه
معامــات از جملــه:
سطح دسترسی یکسان
پرداخت حق عضویت یکسان
سرعت دسترسی یکسان

5

همکاری و هماهنگی با نهادهای مالی
مرتبط

همکاری و هماهنگی

6

انجام تحقیقات ،آموزش و فرهنگسازی

ارائه خدمات آموزشی
و توسعه فرهنگ
سهامداری

همـکاری و هماهنگـی بـا سـایر بورسهـا ،سـازمان بـورس و
اوراق بهـادار ،شـرکتهای تامیـن سـرمایه و کارگزاریهـا،
ت سـپردهگذاری مرکـزی اوراق بهـادار و تسـویه وجوه،
شـرک 
شـرکت مدیریـت فناوری بـورس تهـران و...
این هماهنگی در دو سطح قابل تعریف است:
1 .1همکاری با نهادهای بازار ســـرمایه برای انجام وظایف
تعیینشده
2 .2هماهنگی با نهادها بر اساس الزامات قانونی
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همکاری با بورسهای دیگر در ایران و
خارج از کشور

همکاری با سایر
نهادهای مرتبط
بینالمللی

8

نظارت بر حسن انجام معامالت اوراق
بهادار پذیرفتهشده

نظارت بر معامالت

9

نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار
پذیرفتهشده

نظارت بر اطالعرسانی
ناشران

ایجاد بازاری برای معامالت اوراق بهادار
ایجاد زیرساخت فنی و قانونی
جذب نیرو
انجام ممیزیها
نظارت بر فعالیت اعضا و ناشران

اجرای برنامههای آموزشی عمومی و تخصصی
تبادل کارشناس ،برگزاری دورههای آموزشی مشترک
یکسانسازی مقررات و استانداردها
پذیرش اعضای خارجی
جذب سرمایهگذاران خارجی
پذیرش متقابل اوراق بهادار
ایجاد بازاری شفاف و سالم
جلوگیری از دستکاری قیمتها
برخورد با تخلفات
عمــده فعالیتهــا در ایــن زمینــه بــر عهــده ســازمان
بــورس و اوراق بهــادار اســت و فرابــورس ایــران بــر اســاس
دســتورالعمل پذیــرش ،برخــی وظایــف نظارتــی را بــر عهــده
دارد.
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رسالت
ایجاد بـــازاری کارا با اولویت معیارهای شـــفافیت،
نقدشـــوندگی و قابلیت اعتماد به منظور ایجاد بســـتر
تامین مالی از طریق پذیرش ،درج و اوراق بهادارسازی
به منظور ایفای نقش شایســـته در توسعه اقتصاد ملی،
رسالت ویژه فرابورس ایران در چارچوب اقتصاد کشور
است.

ایفای نقش
شایسته در توسعه
اقتصاد ملی

ایجــاد بـــازاری کــــارا بــا
اولویــت معیارهــای شــفافیت،
نقدشــوندگی و قابلیت اعتماد

ایجادبسترتامینمالیظرفیتهای
متنوعسرمایهگذاری

تخصیصکارآمدمنابع

اوراق بهادارسازی
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آشنایی با خدمات فرابورس ایران
شــرکت فرابــورس ایــران ،ماهیتــا شــرکتی خدماتــی
اســت کــه خدمــات آن در حوزههــای متنــوع مالــی ارائه
میشــود و شــامل طیــف وســیعی از نیازمندیهــای
بــازار ســرمایه اســت .عمــده خدمــات فرابــورس
ایــران بــه گروههایــی نظیــر ناشــران متقاضــی تامیــن
مالــی از بــازار ســرمایه ،ناشــران پذیـرفتهشـــده،
سـرمایـــهگذاران در اوراق بهـــادار درجشــده و عمــوم
1

عالقهمنــدان بــه ســرمایهگذاری در فرابــورس ،اعضــا
(شــامل کارگــزاران و نهادهــای مــورد تاییــد ســازمان
بــورس و اوراق بهــادار) و  ...ارائــه میشــود .در ادامــه
حوزههــای خدماتــی فعالیــت شــرکت فرابــورس
ایــران بــه تفکیــک ناشــران بالقــوه و بالفعــل اوراق
بهــادار و ســرمایهگذاران در اوراق بهــادار ارائــه خواهــد
شــد.

پذیرش :آمادهســـازی به منظور تکمیل فرایند ورود ناشـــران اوراق بهادار عالقهمند به بازار سرمایه از
وظایف شرکت فرابورس ایران به شمار میرود .ناشران شامل ناشـــران اوراق بهادار سرمایهای و ناشران
اوراق بهادار بدهی بوده و متقاضیان پس از تکمیل مدارک و انجام بررسیهای الزم ،حسب مورد ،پذیرش
میشوند.
 1-1پذیرش سهام :بر اساس دستورالعمل پذیرش ،عرضه و نقلوانتقال اوراق بهادار در فرابورس
ایران ،پذیرش سهام شرکتها در سه بازار اول ،دوم و بازار شرکتهای کوچک و متوسط انجام
میشود .بازار اول و دوم توسط هیات پذیرش موضوع ماده  2دستورالعمل پذیرش ،عرضه
و نقلوانتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران و بازار  SMEتوسط هیات پذیرش موضوع ماده 3
دستورالعمل یادشده مورد بررسی و تصمیمگیری قرار میگیرد .همچنین پیگیری انجام موارد
تعیینشده توسط هیات پذیرش ،ایجاد نماد معامالتی ،پیگیری سپردهگذاری سهام شرکت در
سامانه شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ،هماهنگی با مدیریت ناشران
سازمان در خصوص انتشار اطالعات مالی شرکت در سامانه کدال ،درج نماد شرکت در فهرست
نرخهای فرابورس ،آمادهسازی شرکت به منظور انجام عرضه اولیه ،گشایش نماد معامالتی و در
نهایت انجام عرضه اولیه از جمله وظایف فرابورس ایران در فرایند پذیرش شرکتهاست.
 2-1پذیرش اوراق بدهی :در حوزه اوراق بدهی ،بازاریابی ،هماهنگی و همکاری با ناشر برای اخذ
مجوز انتشار از سازمان بورس (در خصوص اوراق مشمول ثبت نزد سازمان) و هماهنگی به منظور
انجام پذیرهنویسی شامل ایجاد نماد معامالتی و  ....از جمله وظایف فرابورس است.
 3-1پذیرش صندوقهای سرمایهگذاری :انواع صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله ( )ETFدر
سهام ،مختلط و با درآمد ثابت و همچنین صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان()ETCF
در فرابورس ايران قابل پذيرش هستند .اين صندوقها پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق
بهادار در فرابورس پذيرش شده و معامالت ثانويه واحدهاي سرمايهگذاري آنها در بازار ابزارهاي
نوين مالي فرابورس انجام ميشود.
 4-1پذیرش صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه :یکــی از خدمـات جدیـد فرابـورس ایـران،
رسیدگی به تقاضای تاسیس صندوق سرمایهگذاری جسورانه ( )VCFاست که در این فرایند،
مدل تجاری و کسبوکار و همچنین تقاضا در کمیته بررسی موضوع ماده  2دستورالعمل تاسیس
صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه بررسی شده و در صورت موافقت با تاسیس ،جهت اعطای
موافقت اصولی به سازمان بورس ارسال میشود .هماهنگیهای بعدی به منظور انجام اقدامات
قانونی و ثبتی و نهایتا تاسیس صندوق و انجام تشریفات پذیرهنویسی واحدهای صندوق جسورانه
از دیگر خدمات قابل ارائه توسط فرابورس ایران است .پس از پذیرهنویسی ،واحدهای صندوق
جسورانه در بازار فرابورس قابل معامله میشوند.
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عرضه یکجای اوراق بهادار :یکی از امکانات منحصربهفرد فرابورس ایران ،امکان عرضه یکجای سهام
شرکتهای معاف از ثبت نزد سازمان (اعم از سهامی عام یا خاص) بر اساس الگوی انجام معامالت عمده
است .خدمات قابل ارائه توسط فرابورس در این فرایند شامل بررسی دقیـق مدارک ارسالی توسط
متقاضـی عرضـه ،بررسی گـزارش ارزیابان سهام ،ارائـه مدارک به کمیته درج فرابـورس ،پیگیری نکات
مورد نظر کمیته ،انجام تشریفات معامله شامل انتشار آگهی عرضه ،ایجاد نماد معامالتی در سامانههای
ذیربط و پیگیریهای الزم پس از انجام معامله تا قطعیت آن است.

3

پذیرهنویسی :پذیرهنویسی سهام شرکت در شرف تاسیس و یا پذیرهنویسی سهام ناشی از سلب حق تقدم
شرکتهای سهامی عام خارج از بورس از جمله خدمات قابل ارائه توسط فرابورس ایران است .متقاضیان این
خدمات پس از اخذ مجوز الزم از ســـازمان بورس به فرابورس مراجعه کرده و تشریفات پذیرهنویسی شامل
ایجاد نماد معامالتی ،انتشار اطالعیه پذیرهنویسی و سایر هماهنگیهای مربوط به آن توسط کارشناسان
فرابورس انجام میشود .همچنین خدمات مربوط به جمعآوری ســـهام شرکتهای اخراج شده از بورس،
توسط سهامداران عمده و با قیمت ثابت از دیگر امکانات موجود در فرابورس ایران است.

4

خدمات به ناشران ثبتشده نزد سازمان :نقلوانتقال سهام شرکتهای سهامی عام که بر اساس ماده
 99قانون برنامه پنجم نزد سازمان بورس به ثبت رسیدهاند در بازار پایه فرابورس انجام میشود .فرابورس،
خدماتی شامل طرح درخواست درج در بازار پایه ،برگزاری کمیته درج ،پیگیری سپردهگذاری سهام و
ایجاد نماد معامالتی و پیگیری گشایش نماد در بازار پایه را به ناشران درجشده در بازار پایه ارائه میکند.
همچنین برگزاری نشستهای خبری «یک دیدار-یک عرضه» از سال جاری به منظور معرفی ظرفیتهای
شرکتهای پذیرفتهشده در فرابورس ایران به جامعه از طریق رسانههای خبری کلید خورده که در همین
راستا تاکنون  19نشست خبری با همین عنوان به منظور ارائه خدمات به ناشران برگزار شده است.

5

خدمات به دولت :ارائه خدمات مختلف در خصوص تامین مالی و تسويه بدهيهای دولت به پيمانکاران
بخشهاي مختلف از طریق انتشار و پذیرش اورق بدهی نظیر مشارکت ،اجاره ،مرابحه ،منفعت و اسناد
خزانه اسالمی از جمله وظايف فرابورس ايران به شمار ميآيد .فرابورس ايران به عنوان بازوي عملياتي
انتشار و نقل و انتقال اوراق بهادار دولتی در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکهای عامل
توانسته است بازار بدهي دولتي را شكل دهد.
عالوه بر اسناد خزانه اسالمي ،عرضه يکجاي سهام موجود در فهرست واگذاري سازمان خصوصيسازي
نيز توسط فرابورس انجام ميشود که جزئيات اطالعات مربوط به عرضهها و معامالت انجامشده به
تفصيل در پيوست ارائه شده است.

6

خدماتبهمتقاضیانتسهیالتمسکن :براساستفاهمنامهسهجانبهشرکتفرابورسایران،بانکمسکن
و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از مهرماه سال  89تخصیص و معامالت ثانوی ه اوراق
حق تقدم استفاده از تسهیالت بانک مسکن در سامانه معامالت فرابورس ایران و از طریق شعب کارگزاران عضو
فرابورس و همچنین شعب بانک مسکن قابل انجام است .قیمت اوراق نیز بر اساس رویههای مقرر فرابورس و
در بازار تعیین میشود .در این فرایند تا کنون هزاران نفر متقاضی استفاده از تسهیالت یادشده از این طریق
صاحبخانهشدهاند.
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خدمات به سرمایهگذاران (ناشران):تعامل فرابورس ایران با ناشران پذیرفتهشده پس از پذیرش و انجام
عرضه سهام ادامه داشته و تالش میشود ارتباط شرکتها با فرابورس ایران ب ه طور مستمر برقرار باشد .همچنین
تعامل با مدیریت ناشران سازمان بورس در خصوص اطالعرسانی و شفافیت اطالعات مالی و فعالیت شرکتهای
پذیرفتهشدهدربازاراولودوموهمچنینبازارپایه،یکیازوظایفاصلیفرابورسدراینحوزهاست.

8

خدمات راهبری سامانههای بازار (عملیات ،نظارت و بازرسی بازار)

 1-8عملیــات بــازار :اصلیتریــن وظیفــه عملیــات بــازار فراهــم آوردن بســتر انجــام معامــات
کارا ،شــفاف و منصفانــه مطابــق بــا «دســتورالعمل اجرایــی نحــوه انجــام معامــات
اوراق بهــادار در فرابــورس ایــران» مصــوب  1388/06/07بــرای انجــام هــر چــه بهتــر و
ســریعتر معامــات اســت .در ایــن راســتا واحــد عملیــات بــازار از سیســتمهای عملیاتــی
( )BI, BO ,SPI, SPIMAIL, ARAMIS, AS400بهــره میگیــرد کــه شــرکت مدیریــت
فنــاوری بــورس تهــران پشــتیبانی آنهــا را بــه عهــده دارد.
عملیـات بـازار به تسـهیل رونـد انجـام معاملات در تمامـی بازارهـای فرابورس اعـم از بـازار اول،
دوم ،سـوم ،پایـه SME ،و بـازار ابزارهـای نویـن مالـی میپـردازد.
واحد عملیـات بازار بـا اسـتفاده از نرمافزارها و سیسـتمهای عملیاتـی در مرحله پیشگشـایش به
اعمـال تنظیمـات از جملـه تنظیم قیمـت ،محدودیت حجمی ،دامنه نوسـان ،بررسـی دسترسـی
کارگـزاران و دیگـر نهادها ،انجام تسـتهای آمادهسـازی نمادهـا و بازارهـا و ...جهت آمادهسـازی
سـامانه معامالتـی بـرای انجـام معاملات اقـدام میکنـد و در مرحلـه گشـایش نیـز بـا توجـه به
شـرایط ،به اعمـال تنظیمـات و انجـام عرضـه اولیـه ،پذیرهنویسـی ،گشـایش ،بازگشـایی ،توقف،
انـواع عرضههـای عمـده ،معاملات بلوکی و ارسـال پیـام بـه منظـور آگاهی بـازار میپـردازد.
همچنیـن پـس از جلسـه معامالتـی بـا توجـه بـه شـرایط و اقدامـات صورتگرفتـه بـه بررسـی
تنظیمـات پرداخته و در صـورت لزوم بـه اعمـال تغییراتـی در تنظیمـات روز بعد از جملـه اعمال
حجـممبنـا،حـذفحجـممبنـا،تغییـرمحدودیـتحجمـی،اعمـالسـودتقسـیمیاقـداممیکنـد.
در راسـتای مواردی که اشـاره شـد ،واحـد عملیـات بازار تلاش میکنـد که بـا توجه به اسـتفاده
بهینـهوبهروزرسـانیسیسـتمهایعملیاتـیبـهمنظـورهرچـهپویاتـرشـدنمعاملاتاقـدامکنـد.

 2-8نظـارت بـازار :اصلیتریـن مسـئولیت مدیریـت نظـارت بـر بـازار فرابـورس ایـران ،نظـارت بـر
حسـن انجـام معاملات مطابـق قوانیـن و مقـررات الزماالجـرا از جملـه قانـون بـازار جمهـوری
اسلامی ایـران در جهـت حفـظ و توسـعه شـفافیت و سلامت بـازار و حمایـت از حقـوق
سـرمایهگذاران اسـت .نظـارت بـر معاملات در مرحلـه پیشگشـایش (نظـارت بر سـفارشهای
واردشـده در سـامانه معامالتـی در مرحله پیشگشـایش) و حیـن انجـام معامالت در قالـب انجام
فعالیتهـای پیشـگیرانه بـه منظـور جلوگیری از شـروع یـا تکـرار تغییـرات غیرمنصفانـه قیمت
سـهام اسـت .نظارت پـس از اتمـام جلسـه معامالتی نیـز بـرای تایید یـا عـدم تایید معاملات در
تطابق بـا قوانیـن و دسـتورالعملها ماننـد قوانیـن مربوط بـه رعایت سـقف تملک سـهامداری در
نمادهـای گروههـای بیمـهای ،بانکـی و بورسـی انجـام میشـود.
یکــی از اهدافــی کــه در اولویــت ایــن واحــد قــرار دارد بهروزرســانی ســامانههای نظارتــی
در اختیــار بــرای هوشمندســازی نظــارت ،کاهــش زمــان مــورد نیــاز و افزایــش دقــت نظــارت
اســت کــه در ایــن راســتا همــکاری بــا شــرکتهای داخلــی فعــال در زمینــه فنــاوری اطالعــات
بهمنظــور توســعه سیســتمهای نظارتــی داخلــی و کشــورهای خارجــی بــرای خریــد ســامانه
نظارتــی بــا تکنولــوژی روز دنیــا در دســتور کار قــرار دارد.
تهیـه گزارشهـای تفصیلـی کارشناسـی بـرای رسـیدگی بـه شـکایتهای دریافتـی و یـا ظـن
تخلف کـه در نتیجـه انجـام فعالیتهـای نظارتی صـورت میگیرد بـه منظـور ارجاع بـه مدیریت
پیگیـری امـور تخلفـات و یـا دبیرخانـه مبـارزه بـا پولشـویی سـازمان بـورس و اوراق بهـادار از دیگـر
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وظایف مدیریت نظارت بر بازار فرابورس محسوب میشود.
 3-8خدمات به اعضـا :مطابـق بـا «دسـتورالعمل وظایـف و اختیـارات بـورس اوراق بهـادار تهران و
فرابورس ایـران در خصـوص کارگزاریهای عضـو» مصـوب  1392/12/12هیات مدیره سـازمان
بـورس و اوراق بهـادار و «ضوابـط اجرایـی نحـوه فعالیـت و بازرسـی کارگـزاران و معاملهگـران
حقوقـی عضـو فرابـورس ایـران» مصـوب  1395/07/14هیات مدیـره فرابـورس ایـران ،اقدامات
واحـد امـور اعضـا و بازرسـی فرابـورس ایـران شـامل ایـن مـوارد اسـت :اعطـای حـق دسترسـی
کارگـزاران و معاملهگـران حقوقی عضـو به سـامانه معامالتـی از طریـق ایسـتگاههای معامالتی و
سـامانه برخط گروهی ،اعطـای مجوزهای ایجـاد دفاتر (شـعبه ،تـاالر اختصاصی ،اتـاق معامالت،
دفتر پذیـرش ،نمایندگـی) بـه کارگـزاران عضو ،اعطـای مجوزهـای فعالیـت معاملهگـران جهت
دسترسـی بـه سـامانه معامالتـی و ورود بـه محلهـای معاملات ،اعطـای مجـوز اسـتفاده از
سـامانههای الکترونیـک احـراز هویت و صـدور سـفارش خریدوفـروش ،دریافـت و بهروزرسـانی
اطالعـات کارگزاریهـای عضـو و مدیـران و کارکنـان آنهـا در راسـتای انجـام وظایـف محولـه
و ثبـت اطالعـات مذکـور در بانکهـای اطالعاتـی مربوطـه ،نظـارت و بازرسـیهای نظاممنـد از
کارگـزاران و معاملهگـران حقوقـی عضـو مطابـق بـا مقـررات مصـوب و برنامـه اعالمـی سـازمان
بـورس و اوراق بهـادار و ارائـه گزارشهـای منسـجم در خصـوص دفاتـر مـورد بازدیـد و تخلفـات
احتمالـی اعضـا بـه سـازمان بـورس و اوراق بهـادار ،بازرسـی از کارگـزاران و معاملهگـران حقوقی
عضـو در خصـوص بررسـی کدهـای معامالتـی مشـکوک و ارائـه مـدارک و مسـتندات مربوطه به
کمیته مبـارزه بـا پولشـویی سـازمان بـورس و اوراق بهـادار ،درجهبندی اعضا براسـاس شـرایط و
مالکهـای مربوطـه و ارائـه گزارشهـای ماهانـه و شـشماهه بـه سـازمان بـورس و اوراق بهـادار
در زمینـه وضعیـت مجوزهـای فعالیـت اخذشـده ،شـعب ،ایسـتگاههای معامالتـی و معاملهگران
کارگـزاران و معاملهگـران حقوقـی ،تعـداد مشـتریان برخـط و الکترونیـک و بازرسـیهای
انجامشـده از شـرکتهای کارگـزاری و معاملهگـران حقوقـی عضـو
شـایان ذکـر اسـت فرابـورس ایـران در راسـتای افزایـش سـرعت و کارایـی در پاسـخگویی
بـه درخواسـتهای صـدور مجوزهـای مربوطـه بـرای کارگـزاران و معاملهگـران حقوقـی
عضـو ،الکترونیـک کـردن فراینـد بازرسـی از شـرکتهای کارگـزاری و معاملهگـران حقوقـی و
همچنین ایجـاد بانـک اطالعاتی کاملـی از مجوزهـا و دفاتـر کارگـزاران ،ایسـتگاههای معامالتی،
معاملهگـران و متصدیـان پذیرش و مـدارک و مسـتندات بازرسـیهای انجامشـده ،بـه راهاندازی
سـامانه تعامـل الکترونیـک فرابـورس ایـران و اعضـا (فراسـا) اقـدام کـرده اسـت.

9

خدمات فرابورس در حوزه بازار بدهی :با توجه به اهميت بازار اوراق بدهي در فرابورس ايران ،اقدامات
انجام شده در خصوص ايجاد بازار اوراق بدهي و توسعه آن در بازار سرمايه در ادامه تشريح ميشود:
فرابورس ايران از سال  1389به توسعه بازار بدهي كشور از طريق طراحي و پيادهسازي ابزارهاي مالي
مبتني بر بدهي اقدام کرد .در همين سال براي نخستين بار منابع مالي مورد نياز شركت هواپيمايي ماهان
از طريق انتشار اوراق اجاره در فرابورس ايران به منظور خريد يك فروند هواپيماي ايرباس ،تامين شد.
در سال  1391پذيرش و پذيرهنويسي نخستين اوراق مرابحه به منظور تامين مالي منابع مورد نياز براي
خريد مواد اوليه براي شركت بوتان نيز از طريق فرابورس ايران انجام گرفت.
همچنين فرابورس ايران از سال  1392فعاليتهاي خود را به منظور اجرايي کردن ابزار تامين مالي اسناد
خزانه اسالمي جهت تسويه بدهيهاي مسجل دولت با طلبكاران غيردولتي آغاز کرد تا در نيمه سال
 1394براي نخستين بار در كشور ،اسناد خزانه اسالمي مورد معامله و كشف قيمت قرارگيرد .تا کنون
اسناد خزانه اسالمي به عنوان يكي از نقدشوندهترين اوراق بهادار در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
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ايران پذيرش شده است.
از سوي ديگر در تير ماه  1395نيز پذيرش و پذيرهنويسي نخستين اوراق رهني به منظور تامين مالي بانك
مسكن و بهبود تركيب داراييها در ترازنامه بانكي ،در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس صورت گرفت.
در راستای توسعه ابزارهای مالی ،در سال  ،1396مدل جدیدی از صکوک ،به نام اوراق منفعت با هدف
کمک به توسعه بخش خدمات و توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه اسالمی طراحی و توسط دولت در بازار
ابزارهای نوین مالی عرضه شد .امکان استفاده از این اوراق برای طیف گستردهای از شرکتها وجود دارد
و شرکتهایی که دارایی فیزیکی کمتری دارند و در مقابل به واسطه نوع عملیات خود دارای مطالبات
بلندمدت یا منافع بلندمدت هستند ،میتوانند از اوراق منفعت برای تامین مالی استفاده کنند .بنابراین
با انتشار اوراق منفعت کلیه شرکتهای خصوصی ،عالوه بر دولت ،از ظرفیت بازار این اوراق بهرهمند
خواهند شد.
همچنین در سال  1396الگوی جدیدی در انتشار اوراق اجاره روانه بازار گردید .که در آن داراییهای
مالی همچون سهام نیز میتوانند مبنای انتشار اوراق قرار گیرند .این نوع اواق اجاره برای اولین بار توسط
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی تحت عنوان اجاره سهام در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
ایران عرضه شد .این الگوی انتشار میتواند زمینه را برای توسعه ابزارهای تأمین مالی چه در بخش دولتی
و چه در بخش خصوصی فراهم سازد.
در راستای تسهیل انتشار اوراق بهادار ،افزایش ظرفیت انتشار اوراقبهادار با رویکرد توسعه تأمین مالی
در بازار اولیه ،امکان تضمین پرداخت اصل و سود اوراق ،عالوه بر بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای
مجوز از بانک مرکزی جمهوری ،با وثیقه سهام نیز به وجود آمده است .لذا در سال  1396پیرو انتشار
اوراق اجاره مبتنی بر سهام ،بخشی از تضامین پرداخت اصل و سود اوراق با توثیق سهام تحت مالکیت
بانی صورت پذیرفت.
 1-9راهاندازي بازارگرداني مبتني بر حراج براي نخستين بار در بازار مالي كشور :نبود
روشهاي قيمتگذاري و بازارگرداني مناسب در بازار بدهي كشور موجب ميشود تا با تغييرات
احتمالي در نرخ سود بانكي و يا نرخ سود اوراق مشاركت بانك مركزي ،شوك بزرگي به بازار وارد
شود؛ این در حالیست که بازارگرداني مبتني بر حراج ،موجب بهبود قيمتگذاري و افزايش كارايي
در بازار ميشود.
فرابورس ايران در اواخر سال  1392پيشنهاد استفاده و پيادهسازي بازارگرداني مبتني بر حراج
را ارائه کرد و در همين راستا در  92/12/17دستورالعمل فعاليت بازارگرداني مبتني بر حراج در
فرابورس ايران به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
در همين زمان ،بازارگردان اوراق اجاره شركت داناپتروريگ كيش با استفاده از اين دستورالعمل
براي نخستین بار بازارگرداني مبتني بر حراج را اجرایی کرد که با استفاده از اين روش بازارگرداني،
اصالحات قابل توجهي به شرحی که در ادامه میآید در بازار بدهي كشور اتفاق افتاده است:
افزايــش دامنــه مجــاز نوســان :دامنــه نوســان اوراقــی كــه پيــش از ايــن از  5درصــد در
بــازار فرابــورس ايــران فراتــر نميرفــت بــه ارقــام  10تــا  50درصــد افزايــش يافــت .بــر ایــن
اســاس  5نمــاد بــا دامنــه نوســان  10درصــد ،یــک نمــاد بــا دامنــه نوســان  20درصــد و 9
نمــاد بــا دامنــه نوســان  50درصــد در بــازار ابزارهــاي نويــن مالــي فرابــورس ايــران در حــال
معاملهانــد.
دو سویه شدن بازار :با تغيير شيوه بازارگرداني اوراق ،كف قيمت اسمي  100هزار توماني كه
پيش از اين بازارگردان آن را تعهد ميکرد حذف شده و امكان معامله اوراق به قيمت بازار فراهم
شد.
در روش بازارگرداني مبتني بر مذاكره (روش بازارسازي) ،بازارگردان هيچ الزامي به فروش اوراق
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تحت مالكيت خود نداشت و صرفا متعهد به حضور یکطرفه در بازار و خريد اوراق به قيمت اسمي
بود .در حاليكه در روش بازارگرداني مبتني بر حراج ،بازارگردان تعهدات خریدوفروش را همزمان
در سامانه معامالت وارد میکند .اين موضوع همچنين به كشف نرخ واقعي بازار كمك شاياني کرده
است.
افزايش حجم تعهدات روزانه بازارگردان :با حذف تعهد بازارگردان به خريد اوراق در قيمت
اسمي و تغيير آن به تعهد معامله اوراق به قيمت بازار ،نياز بازارگردان به منابع وجوه نقد انبوه ،حذف
شده و بنابراين بازارگردانان امكان افزايش حجم تعهدات را دارند .در همين راستا تعهدات معامالت
روزانه بازارگردانان اوراق از  5تا  20درصد افزايش یافته است.
كاهش دامنه مظنه :امكان معامله اوراق در يك دامنه نوسان بسيار گسترده امكان كاهش دامنه
مظنه قيمت اوراق را فراهم ساخت .بدين ترتيب بازارگردانان در دامنهاي کمتر از یک درصد و
بعضا كمتر از  0/5درصد به بازارگرداني اوراق اقدام ميکنند .بنابراین همه این اتفاقات ،افزايش
نقدشوندگي بازار و كشف قيمت واقعي اوراق تامين مالي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
ايران را به دنبال داشته است.
فروش اوراق به كسر :براي نخستین بار در اواخر سال  1392اوراق اجاره شركت دانا پتروريگ
كيش با نرخ سود اسمي  20درصد به كسر و با قيمت  ٩٦٠هزار ريال در بازار ابزارهاي نوين مالي
فرابورس ايران به فروش رسيد که اين موضوع سبب ايجاد انعطاف در نرخ سود اوراق شد؛ به
گونهاي كه هماکنون بسياري از ناشران و فعاالن بازار به اين موضوع عالقهمند شده و برنامه انتشار
اوراق جديد خود را بر مبناي اين روش استوار كردهاند.
 2-9محاسبه و انتشار نرخ موثر بازده تا سررسيد اوراق تامين مالي ( :)YTMفرابورس ايران در
راستاي تالش مستمر خود براي گسترش بازارها و توسعه ابزارهاي نوين مالي و با توجه به نقش
بيبديلي كه اوراق بهادار با درآمد ثابت در توسعه نظام مالي كشور و به خصوص توسعه بازار بدهي
دارند ،به محاسبه شاخصي به منظور بررسي و مقايسه كاركرد انواع اين اوراق اقدام کرده است.
فرابورس ايران پس از تالشهاي فراوان براي استفاده از ظرفيت دستورالعملهاي موجود و پس از
فراهم نمودن امكان فروش به كسر اوراق ،فعال كردن بازارگرداني مبتني بر حراج ،افزايش حجم
تعهدات روزانه بازارگردانان از  5به  20درصد و افزايش دامنه نوسان روزانه اوراق از  5به  50درصد
و قرارگيري بازار اوراق بدهي در آستانه تحولي بزرگ با پذيرش اوراق بدون سود ()Zero Coupon
اسناد خزانه اسالمي ،الزم دانست تا متناسب با وقايع پيش رو ،ابزارهاي اطالعاتي خود را در بازار
سرمايه توسعه داده و ضمن انجام فعاليتهاي مرتبط با فرهنگسازي و آمادهسازي بازار ،اطالعات
الزم را نيز تهيه و در اختيار بازار قرار دهد.
بر اين مبنا ،مديريت ابزارهاي نوين مالي فرابورس ضمن انجام مطالعات در بورسهاي ساير
كشورها ،پيشنهاد محاسبه و انتشار نرخ بازده تا سررسيد ( )YTMاوراق بهادار با درآمد ثابت را به
عنوان يك ابزار معتبر و قابل اعتماد به منظور مقايسه بازده اوراق مختلف ارائه کرد.
هيات مديره فرابورس ایران نيز در جلسه خود در  ،1393/3/9محاسبه و انتشار نرخ بازده تا
سررسيد را به عنوان يك تكليف براي شركت در نظر گرفت .بدين ترتيب فرابورس ايران از مهرماه
 1394به محاسبه اين شاخص و انتشار آن از طريق پایگاه اینترنتی اين شركت اقدام کرده است .در
حال حاضر فعاالن بازار به طور گستردهاي اين اطالعات را مورد استفاده قرار ميدهند و هماكنون
شاهد همگرايي  YTMانواع اوراق به يكديگر هستیم.
 3-9طراحي ابزارهاي جديد :فرابورس ايران در راستاي نقش توسعهاي خود به طور مستمر به
طراحي و پيادهسازي اوراق جديد ميپردازد و در همين راستا جلسات متعددي را نيز با فعاالن بازار
سرمايه از جمله شركتهاي تامين سرمايه برگزار کرده است .از جمله اوراق در دست طراحي در
فرابورس ايران ،اوراق تجاري اسالمي ،اوراق بهادار بیمهای ،اوراق مصون از تورم و Hedge Funds
است.
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خدمات به سرمایهگذاران :سرمایهگذاران در انواع اوراق بهادار پذیرفتهشده در فرابورس به عنوان یکی
از مخاطبان اصلی فرابورس ایران شناخته میشـــوند .برخی خدمات قابل ارائه به سرمایهگذاران ،شامل
پیگیری و تعامل با ناشر و سازمان بورس در خصوص گشایش سریعتر نماد معامالتی ،تهیه گزارشهای
آماری و انتشـــار آن در پایگاه اینترنتی فرابورس ،امکان تهیه گزارشهای آماری توسط سرمایهگذاران،
تعیین فرمول و محاسبه شاخص آیفکس ( )IFXاست.
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بازارهای فرابورس ایران
فرابورس ایران متشکل از  9بازار با کارکرد و مقررات جداگانه اســـت که در ادامه به معرفی مختصری از این بازارها
خواهیم پرداخت.
اجاره
بازار اول

مشارکت
مرابحه

بازار دوم

رهنی
اوراق پذیرش
شده

بازار شرکتهای
کوچک و متوسط
SME Market

بازارهای فرابورس ایران

بازار پایه الف

اوراق پذیرش
نشده

انواع صکوک
اوراق تسهیالت مسکن
اسناد خزانه اسالمی

استصناع
گواهی سپرده
منفعت

صندوق
صندوق سرمایه گذاری
قابل معامله

بازار ابزار های
نوین مالی
اوراق اختیار خرید

صندوق زمین و ساختمان

بازارمشتقه
اوراق اختیار فروش

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه

ادغام و تملیک
بازار پایه ب
بازار پایه ج
بازار سوم

پذیر ه نویسی شرکتهای
در شرف تاسیس
بازار دارایی فکری
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بازارهای اوراق بهادار پذیرفتهشده
بازارهــای اوراق پذیرفتهشــده در فرابــورس ایــران محــل دادوســتد طیــف وســیعی از ابزارهــای مالی اســت .وجه مشــترک
تمــام ایــن اوراق ،ثبــت آنهــا نزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اســت .در این بازارها به منظــور حمایت از ســرمایهگذاران
و کمــک بــه آنهــا در مدیریــت ریســک پرتفــوی خــود ،عــاوه بــر وضــع ضوابــط خــاص معامالتــی توســط ناظــر بــازار،
ناشــران ایــن اوراق ملــزم بــه افشــای دورهای اقــام مختلــف اطالعاتــی بر اســاس دســتورالعملهای مربوطه هســتند.
بازار اول و دوم
در بازارهــای اول و دوم فرابــورس ایــران ،شــرکتهای
ســهامی عــام کــه طبــق دســتورالعمل پذیــرش ،شــرایط
الزم را احــراز کــرده باشــند ،مجــاز بــه انجــام معامــات
ســهام خــود خواهنــد بــود .پذیــرش شــرکت در بازارهای
اول و دوم منــوط بــه تهیــه امیدنامــه و ارســال مــدارک و
مســتندات کافــی بهمنظــور شــناخت از وضعیت شــرکت
اســت .پــس از تکمیــل مــدارک یادشــده ،هیــات پذیرش
ضمــن بررســی وضعیــت مالــی و عملیاتــی ،در صــورت
احــراز شــرایط بــا پذیرش شــرکت موافقــت خواهــد کرد.
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 که بــا

رعایــت قوانیــن و مقــررات ،همزمــان بــا پذیــرش از
طریــق افزایــش ســرمایه در حــال تبدیــل به ســهامی عام
هســتند ،بهشــرط عرضــه ســهام ناشــی از ایــن افزایــش
ســرمایه در فرابــورس ایــران و دارا بــودن ســایر شــرایط در
بازارهــای اول و دوم امــکان پذیــرش خواهنــد داشــت.
بازار پایه الف
معامــات تمامــی تشــکلهای خودانتظــام (بورسهــا و
شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه
وجــوه) و نهادهــای مالــی دارای مجــوز از ســازمان بــورس
و اوراق بهــادار پــس از پذیــرش توســط هیات پذیــرش در
تابلــو پایــه الــف انجــام میشــود.بازارهای اول و دوم امکان
پذیــرش خواهنــد داشــت.

آمار جامع پذیرش در یک نگاه
سال

شرکتهای پذیرششده

شرکتهای
عرضهشده

شرکتهای درجشده

بازار اول

بازار دوم

SME

کل

بازار اول

بازار دوم

SME

کل

کل

1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395

7
21
14
4
5
12
4
2

1
6
19
13
18
23
19
24

0
0
0
0
0
0
0
10

8
27
33
17
23
35
23
36

4
12
17
3
3
8
6
2

0
1
15
12
15
10
19
15

0
0
0
0
0
0
0
2

4
13
32
15
18
18
25
19

4
10
19
17
12
9
17
18

جمع

72

141

17

230

56

100

8

164

116

1396

3

18

7

28

1

13

6

20

10

از  116شرکت عرضهشده در بازار اول و دوم فرابورس ایران 17 ،شرکت به بازار بورس اوراق بهادار تهران و دو شرکت به بازار پایه توافقی انتقال یافته است.
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بــازار شــرکتهای کوچــک و متوســط
()SME Market
در بـازار شـرکتهای کوچک و متوسـط ،شـرکتهای
متقاضـی پـس از احـراز شـرایط پذیـرش مـورد نظـر در
فرابـورس ایـران پذیرفتهشـده و علاوه بـر برخـورداری
از تمامـی مزایـای شـرکتهای پذیرششـده در بـازار
سـرمایه ،مشـمول مزایـای ویـژه ایـن بـازار مانند شـرایط
پذیـرش سـادهتر نیـز خواهنـد شـد .بـا توجـه بـه اهداف
اسـتراتژیک بـازار سـرمایه در خصـوص کمـک بـه تامین
مالـی بنگاههـای اقتصـادی ،بـر اسـاس دسـتورالعمل
مربوطـه سـادهترین شـرایط بـرای ورود شـرکتها از
جملـه اینکه جمـع حقـوق صاحبان سـهام آنهـا حداقل
یک میلیـارد ریـال و حداکثـر  500میلیـارد ریـال و موارد
دیگـری کـه نسـبت بـه پذیـرش در بازارهـای اول و دوم

سـادهتر اسـت ،در نظـر گرفتـه شـده اسـت .الزم بـه ذکـر
اسـت ،یکـی از تفاوتهـای ایـن بـازار بـا سـایر بازارهـای
خریـد و فـروش سـهام پذیرفتهشـده ،ایـن اسـت کـه
تنهـا سـرمایهگذاران نهـادی در ایـن بـازار مجـاز بـه
خریـد هسـتند .خریـداران در ایـن بازار شـامل اشـخاص
حقوقـی و سـرمایهگذاران نهـادی از جملـه بانکهـا،
بیمههـا ،هلدینگهـا ،شـرکتهای سـرمایهگذاری،
صندوقهـای بازنشسـتگی ،شـرکتهای تامیـن
سرمایــه ،صنـدوقهــای سرمایـهگـذاریجسورانــه،
سـازمانها و نهادهـای دولتـی و عمومی و سـرمایهگذاران
حقیقی واجد شـرایط دسـتورالعمل معامالت در ایـن بازار
هسـتند؛ چـرا کـه مقصـود از تشـکیل این بـازار نـه جذب
سـرمایهگذاران ُخـرد ،بلکـه تحقـق اهـداف اسـتراتژیک
بـوده اسـت.

بازارابزارهاینوینمالی
در بــازار ابزارهــای نویــن مالــی فرابــورس ایــران،
تمامــی ابزارهــای مالــی بــهاســتثنای 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 ،قابــلپذیــرش هســتند .همچنیــن

در ایــن بــازار صندوقهــای ســرمایهگذاری قابــل
معاملــه ،صندوقهــای زمیــن و ســاختمان ،صنــدوق
ســرمایهگذاری جســورانه و اوراق رهنــی بــرای نخســتین
بــار توســط فرابــورس ایــران پذیرفتــه و بــه بــازار ســرمایه
کشــور معرفیشــدهاند .در ســال  1396اوراق منفعــت
نیــز بــرای نخســتین بــار در تاریــخ بــازار ســرمایه در ایــن
بــازار عرضــه شــد.

بازارمشتقه
ســال گذشــته بــه دنبــال اقدامــات و مطالعــات
صورتگرفتــه در راســتای توســعه بازارهــا و ابزارهــای
معامالتــی در فرابــورس ایــران ،بــازار مشــتقه در فروردیــن
مــاه  1396بــا معاملهپذیــر کــردن قــرارداد اختیــار معامله
نمــاد بانــک حکمــت در فرابــورس ایــران آغــاز بــه کار

کــرد .از مهمتریــن دالیــل ایجــاد ایــن بــازار میتــوان
بــه افزایــش عمــق بــازار ،کارایــی بــازار و مدیریت ریســک
اشــاره کــرد .ایــن بــازار محــل معاملــه انــواع قراردادهــای
اختیــار معاملــه ،قراردادهــای آتــی ،پیمــان آتــی و
قراردادهــای معاوضــه اســت که تاکنــون امکان دادوســتد
قراردادهــای اختیــار معاملــه ســهام و اوراق بدهــی در ایــن
بــازار فراهــم شــده اســت.
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بازارهای اوراق بهادار پذیرفتهنشده
دادوســتد اوراق پذیرشنشــده در بازارهــای پایــه ب و پایــه ج (محــل دادوســتد شــرکتهای درجشــده) و بــازار
ســوم یــا همــان بــازار اختصاصــی صــورت میگیــرد .بــازار ســوم بــه دلیــل دســتورالعملها و ضوابــط خــاص حاکــم
بــر بخشهــای مختلــف آن ،محــل مناســبی بــرای فعالیــت مخاطبــان اختصاصــی ماننــد ســهامداران شــرکتهای
پذیرفتهنشــده در بازارهــای اصلــی بورسهــا و متقاضیــان خریدوفــروش داراییهــای فکــری ،پذیرهنویســی و
معامــات ادغــام و تملیــک شرکتهاســت.
بازارهای پایه ب و ج
در بازارهـای «پایـه ب» و «پایـه ج» فرابـورس ایـران،
نقلوانتقـال سـهام شـرکتهای سـهامی عـام کـه در
بـورس یـا سـایر بازارهـای فرابـورس پذیـرش نشـدهاند،
صـورت میگیـرد .همچنیـن ایـن بـازار بـا ایجـاد امـکان
دادوسـتد سـهام شـرکتهایی کـه به دلیـل عـدم رعایت
دسـتورالعملها لغـو پذیـرش شـدهاند ،بـه یکـی از

مکانیزمهـای تعبیهشـده بـه منظـور حمایـت از حقـوق
سـرمایهگذاران مطابـق مـاده  36قانـون احـکام دائمـی
برنامههـای توسـعه ،تجلـی بخشـیده اسـت .در بـازار
پایـه امـکان معاملات سـهام در دو تابلـو مجزا بـه نامهای
«پایـه ب» و «پایـه ج» به دو صـورت عـادی و توافقی انجام
میشـود .طبقهبندی شـرکتهای درج شـده در تابلوهای
«پایهب» و«پایـه ج» بر اسـاس میزان شـفافیت اطالعاتی
و نقدشـوندگی اسـت.

بازار سوم
بـازار سـوم فرابـورس ایـران محلـی امـن ،شـفاف و
سـودمند بـرای انجـام معاملات عمـده اوراق بهـاداری
اسـت کـه امـکان یـا شـرایط پذیـرش در فرابـورس
را ندارنـد .علاوه بـر ایـن بـازار سـوم در تاسـیس و
پذیرهنویسـی سـهام شـرکتهای در شـرف تاسـیس،

واحدهـای صندوقهـای سـرمایه گذاری و همچنیـن
ادغـام و تملیـک شـامل عرضـه ُخـرد ،عرضـه یکجـای
سـهام و عرضه دارایـی فکری فعالیـت دارد .در ایـن بازار
اوراق بهـادار پذیـرش نمیشـود بلکـه صرفا عرضـه این
اوراق مدنظـر اسـت ،بهعبارتدیگـر ،ایـن بـازار شـامل
معاملات دسـت دوم اوراق نیسـت.

بازار دارایی فکری فرابورس ایران (بورس ایده)
فرابـورس ایـران در راسـتای تحقـق اقتصـاد
دانشبنیـان ،افزایـش بهـرهوری تولیـد ،پیادهسـازی و
اجرای نقشـه جامـع علمی کشـور ،بـازار دارایـی فکری
را راهانـدازی کرده اسـت .بـازار سـرمایه در صـدد جذب
طرحهـا ،اختراعـات و ایدههـای ثبتشـده بـهعنـوان
سـرمایههای فکـری و عرضه آن بـه بنگاههـای متقاضی
در یـک سیسـتم نظاممنـد اسـت تـا موجبـات رشـد و

توسـعه پژوهـش و فنـاوری و بـه دنبـال آن تولیـد را در
کشـور فراهـم آورد .در این زمینـه باید محیط مناسـبی
با تضامیـن قدرتمنـد قانونی بـرای تولیدکننـدگان علم
و دانـش (پدیدآورنـدگان آثـار فکـری) ایجـاد شـود که
بتواننـد بـا اطمینان خاطـر از حمایـت قانونی ایدهشـان
فعالیـت کـرده و از نتایـج تولیـد فکـری خـود منتفـع
شـوند تـا بـه تولیـد و توسـعه هرچـه بیشـتر دانـش
بپردازنـد.
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پیوستها
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پیوست  - 1شرایط پذیرش در بازار اول ،بازار دوم و بازار شرکتهای کوچک و متوسط ()SME

شرایط عمومی پذیرش
ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
اظهارنظر مقبول یا مشروط حسابرس به صورتهای مالی
برخورداری از سيستم اطالعات حسابداري مطلوب و متناسب با فعاليت
داشتن صورتهاي مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري و دستورالعملهاي اجرايي سازمان بورس
عدم محدوديت قانوني موثر براي نقل و انتقال سهام شرکت
نداشتن محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی موثر اعضاي هيات مديره و مدير عامل شرکت

شرایط اختصاصی پذیرش
شرایط

ردیف

بازار اول

بازار دوم

بازار شرکتهای کوچک و متوسط
()SME

✓

✓

میتواند سهام ممتاز و بخشی از بهای
اسمی آن پرداخت نشده باشد

حداقل  5درصد

حداقل  1سال از تاسیس

1

سهام بانام و عادی و بهای اسمی آن
تماما پرداختشده

2

سهام شناور

حداقل  10درصد

3

فعالیت /تاسیس

حداقل  2سال از
فعالیت

حداقل  1سال از
تاسیس

4

سرمایه /حقوق صاحبان سهام

سرمایه حداقل10
میلیارد ریال

سرمایه حداقل 1
میلیارد ریال

حقوق صاحبان سهام حداقل  1میلیارد
ریال و حداکثر  500میلیارد ریال

5

حسابرس معتمد سازمان بورس

✓

✓

در نخستین مجمع بعد از درج میتواند
حسابرس معتمد انتخاب کند

6

دعاوي دارای اثر بااهمیت بر صورتهای
مالي

نداشته باشد

نداشته باشد

افشا شود

7

زیان انباشته

نداشته باشد

در صورت شمول
ماده  ،141برنامه
عملیاتی مناسبی
برای خروج از آن
داشته باشد

در صورت شمول ماده  ،141برنامه
عملیاتی مناسبی برای خروج از آن داشته
باشد

8

سودآور بودن

✓

-

-

9

نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها

حداقل  15درصد

-

-
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پیوست  - 2فرایند پذیرش شرکتها در فرابورس ایران

ارائه درخواست از طریق
سامانه پذیرش توسط
مشاور پذیرش
بررسی اجمالی توسط
کارشناسان فرابورس

جلسه حضوری با
مدیران شرکت

ارائه و تکمیل مدارک
مورد نیاز پذیرش مندرج
در سایت فرابورس
تهیه گزارش کارشناسی
توسط فرابورس

برگزاری جلسه هیات/
کمیته پذیرش و

تصمیمگیری در
خصوص پذیرش یا رد
شرکت
اعالم نتیجه و شروط
درج هیات /کمیته
پذیـرش به صورت
مکتوب به شـرکت
متقاضی و مشـاور
پذیرش

ﮔﺎم دوم

ﮔﺎم اول

ارسال گزارش
کارشناسیفرابورس
به هیات پذیرش ظرف
مدت  45روز از تاریخ
تکمیلمدارک

تبدیل شرکت از سهامی
خاص به سهامی عام

ثبت شرکت نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار

درج شرکت در فهرست
نرخهای فرابورس ایران

عرضه اولیه/حراج
گشایش نماد/قیمت
ثابت

سپرده کردن سهام
شرکت در شرکت
سپرده گذاری مرکزی و
تسویه وجوه

افشای اطالعات مالی در
سامانه کدال

بهروزرسانی امیدنامه و
اجرای اقدامات و شروط
مندرج در صورتجلسه
هیات /کمیته پذیرش

ﮔﺎم ﺳﻮم

اعالمنتیجههیاتپذیرش
حداکثر ظرف مدت 45روز
حق اعتراض شرکت به رای،
حداکثر ظرف مدت 10روز
پس از ابالغ تصمیم

ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم

درج نام شرکت ظرف مدت 6
ماه از زمان پذیرش

ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ

عرضهسهامشرکتحداقل
 5روز و حداکثر چهار ماه پس
از تاریخ درج
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پیوست  - 3فرايند پذيرش و عرضه انواع اوراق تامين مالي مبتني بر بدهي
ﺷﺮوع
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻋﺮﺿﻪ
ﺗـﻮﺳـﻂﻣﺘﻘـﺎﺿـﻰ

ﺑﺮرﺳﻰﻣﻌﺎﻓﯿﺖﯾﺎ
ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﺖ ﺛﺒﺖ

رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺸﻤـﻮل
ﺛﺒـــﺖ
اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
اﺻﻮﻟــﻰ

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘـﺖ

ﻣﻌﺎف از ﺛﺒﺖ
ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﻮاﻓﻘــﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻬﺎد
واﺳﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻦ ﻧﺎﺷﺮ

ﻣﻮاﻓﻘــﺖ

ﺗﻬﯿﻪاﺳﻨﺎدﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺸﺎور ﻋﺮﺿﻪ
اﺧﺬ ﻣﺠﻮز
اﻧﺘﺸﺎر

ﻫﯿﺎت ﭘﺬﯾﺮش

ﺗﻬﯿﻪاﺳﻨﺎدﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺸﺎور ﻋﺮﺿﻪ

.1اﻣﻀﺎىﻗﺮاردادارﮐﺎن
.2ﺗﻬﯿﻪاﺳﻨﺎدوﻣﺪاركﻫﻮﯾﺘﻰوﻣﺎﻟﻰﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
.3ﺗﮑﻤﯿﻞﻓﺮمﻫﺎىﭘﺬﯾﺮش

ﺑﺮرﺳﻰ
اﻃﻼﻋﺎت

اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻫﯿﺎت ﭘﺬﯾﺮش

ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺑﻪ ﻓﺮاﺑﻮرس

ﺗﮑﻤﯿﻞاﻃﻼﻋﺎت
اﻧﺘﺸﺎراﻃﻼﻋﯿﻪ
ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﻰ/ﭘﺬﯾﺮش

اﻧﺘﺸﺎر اوراق
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﯿﻪ

اﻧﺘﻘﺎل داراﯾﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺸﺎر
ﺻﮑﻮك ﺑﻪ ﻧﻬﺎد واﺳﻂ
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پیوست  - 4فرايند پذيرش و عرضه گواهي سرمايهگذاري صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله

آﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳﯿﺲ
4

اداره ﺛﺒﺖ

ﺛﺒﺖ ﺻﻨﺪوق

3

ETF

ﺛﺒﺖ ﺻﻨﺪوق

5

اراﺋﻪ ﻣﺪارك اوﻟﯿﻪ

2

اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻰ

1

ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﻰ

8

SEO

اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

15

ارﺳﺎل ﻣﺪارك
9

ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺪارك ﭘﺬﯾﺮش
درج اﻃﻼﻋﯿﻪ در ﺳﺎﯾﺖ
ﻗﺮار دادن ﻣﺪارك در ﺳﺎﯾﺖ

10

 6ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﻰ 7

IFB

ﻧﺎﻣﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎد

11
ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﺎد

CSD

16
ارﺳﺎل ﮐﺪﻫﺎ

12

TMC

ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت

ارﺳﺎل ﮐﺪ و ﺷﻨﺎﺳﻪ و

Username & Password

14

13

SWC
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پیوست  - 5شرایط درج در بازار پایه
شـرکتهای سـهامی عامـی کـه در بـورس اوراق
بهـادار تهـران یـا فرابـورس ایـران پذیرفتـه نشـدهاند و
شـرکتهای تعاونـی سـهامی عـام با رعایـت شـرایط زیر
در بـازار پایـه قابـل درج هسـتند:
 .1سهام آن نزد سازمان ثبت شده باشد.
 .2سـهام آن بـا نام باشـد و درصـورت بینـام بودن
بر اسـاس رویـه اجرایـی مصـوب هیـات مدیـره فرابورس
ایـران ،امـکان بـا نام شـدن جهـت نقـل و انتقـال آنها در
سـامانه معامالتـی وجـود داشـته باشـد.

 .3سـهام آن عادی باشـد .درصـورت وجود سـهام
ممتـاز ،بـر اسـاس رویـه اجرایـی مصـوب هیـات مدیـره
فرابـورس ایـران ،امـکان نقـل و انتقـال آنهـا در سـامانه
معامالتـی وجـود داشـته باشـد.
 .4حســابرس شــرکت از میــان موسســات
حسابرســی معتمــد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
انتخــاب شــده باشــد.
شـرکتهای درج شـده در بـازار پایه حسـب مـورد در
یکـی از تابلوهـای زیـر طبقهبنـدی میشـوند:

ﺑـﺎزار ﭘﺎﯾـﻪ

تشکلهای خودانتظام
و نهادهای مالی دارای
مجوز از سازمان بورس
و اوراق بهادار همانند
بورسها و شرکت
سپردهگذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویه
وجوه

شرکتهایی که همزمان
مشمول شرایط زیر
باشند:
 -1در سال شمسی
منتهی به دوره
رسیدگی از ضریب
نقدشوندگی باالی
 10درصد برخوردار
باشند.
 -2در دوره مالی مورد
رسیدگی ،مفاد
«دستورالعمل اجرایی
افشای اطالعات
شرکتهای ثبتشده
نزد سازمان» را به
تشخیص کمیته درج
رعایت کرده باشند.
 -3سایر شرایط به
تشخیص کمیته
که حسب مورد
درخصوص هر شرکت
تعیین و اعالم میشود.

ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﺎﯾـﻪ
»اﻟﻒ«

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﺎﯾـﻪ
»ب«

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﺎﯾـﻪ
»ج«

شرکتهایی که فاقد
شرایط مندرج در «تابلو
پایه الف» و «تابلو پایه
ب» هستند.
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پیوست  - 6مزایای عرضه اوراق بهادار از طریق بازار سوم
از جملــه مهمتریــن مزایــای عرضــه در بــازار ســوم
فرابــورس ایــران ،بهرهمنــدی از معافیــت مالیاتــی برای
متقاضیــان عرضــه اســت .بــا تصویــب و ابــاغ قانــون
توســعه ابزارهــا و نهادهــای مالــی جدیــد از هــر نقــل و
انتقــال ســهام و حــق تقــدم شــرکتها در بــورس اوراق
بهــادار تهــران یــا فرابــورس ایــران ،مالیــات مقطوعــی
بــه میــزان نیــم درصــد ارزش فــروش ســهام و حــق
تقــدم ســهام وصــول خواهــد شــد.
از دیگــر مزایــای بــازار ســوم فرابــورس ایــران،
شناســایی شــرکت توســط فعــاالن بــازار ســرمایه،
ایجــاد فضــای رقابــت جهــت تعییــن قیمــت عادالنــه
اوراق بهــادار مــورد عرضــه از طریــق سیســتم عرضــه
و تقاضــا ،ســهولت فراینــد نقــل و انتقــاالت ســهام و

تســویه وجــوه را میتــوان نــام بــرد .افــزون بــر ایــن،
پذیــرش آتــی آن شــرکت توســط بــورس اوراق بهــادار
تهــران یــا فرابــورس ایــران (در صــورت تمایــل مالــکان
آن) ،بــا توجــه بــه شــناخت بــه وجــود آمــده ،آســانتر
صــورت خواهــد پذیرفــت.
بــا عنایــت بــه اطالعــات منــدرج در جــداول زیــر،
از آغــاز ســال  1389تــا پایــان ســال  ،1396ســهام
تعــداد  264شــرکت طــی  397مرتبــه از طریــق بــازار
ســوم فرابــورس ایــران بــه صــورت یکجــا عرضــه و نیــز
ســهام  26شــرکت طــی ایــن ســالها پذیرهنویســی
شــده اســت .گفتنــی اســت صرفــا در ســال 1391
ســهام شــرکت تولیــد دارو از طریــق بــازار ســوم
فرابــورس ایــران جمــعآوری شــده اســت.
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