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شــرکت فرابــورس ایــران بــر اســاس مــاده )24( دســتورالعمل 
پذیــرش، عرضــه و نقل وانتقــال اوراق بهــادار در فرابــورس ایــران 
ــرش اوراق  ــرم پذی ــات محت ــه هی ــه 1395/02/28 و مصوب مصوب
بهــادار در تاریــخ 1395/07/07 بــه عنــوان نخســتین شــرکت در 
ــران پذیــرش شــد. طبــق  ــورس ای ــه فراب ــازار پای ــف« ب ــو »ال تابل
ــو  ــه تابل ــه س ــه ب ــازار پای ــده، ب ــتورالعمل یادش ــاده )24( دس م
»الــف«، »ب« و »ج« طبقه بنــدی می شــود کــه تابلــو پایــه 
ــی دارای  ــای مال ــام و نهاده ــکل های خودانتظ ــه تش ــف« ب »ال
ــا و  ــل بورس ه ــادار از قبی ــورس و اوراق به ــازمان ب ــوز از س مج
ــوه  ــویه وج ــادار و تس ــزی اوراق به ــپرده گذاری مرک ــرکت  س ش

ــاص دارد. اختص
 بــا درج نمــاد شــرکت فرابورس ایــران »فرابورس« در فهرســت 
نرخ هــای تابلــو »الــف« بــازار پایــه عــاوه بــر برخــورداری شــرکت 
از مزایــای پذیــرش بازارهــای اول و دوم فرابــورس ایــران، امــکان 
ــه روش حــراج پیوســته و  ــه صــورت عــادی ب معامــات ســهام ب
بــا دامنــه نوســان 5 درصــد فراهــم خواهــد بــود. همچنیــن انجــام 

ــازار پایــه امکان پذیــر می شــود. معامــات برخــط در ب

مقـدمـه
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فرابورس ایران
در یـک نگـاه
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شرکت فرابورس ایران نام شرکت

سهامی عام نوع شرکت

تاریخ 1387/08/22 با شماره 332483 اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی 
تهران شماره، محل و تاریخ ثبت

10103749172 شناسه ملی

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابرس و بازرس قانونی

 تهران، بزرگراه حقانی، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی،
پاک یک مرکز اصلی شرکت

1518853115 کد پستی

021-42150000 شماره تماس

www.IFB.ir پایگاه اینترنتی

1387/04/17 - 10613 شماره و تاریخ ثبت نزد سازمان

1388/07/06 تاریخ آغاز فعالیت شرکت

اطالعات عمومی
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فعالیت و 
عملیات شرکت
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معرفی فرابورس ایران

فرابـورس ایـران بـر اسـاس تکلیف قانـون بـازار اوراق 
بهـادار مصـوب آذرمـاه 84 در خصـوص سـاماندهی 
بازارهـای خـارج از بـورس ایجـاد شـد. پـس از انجـام 
مطالعـات فـراوان و بررسـی تطبیقـی سـاختار سـایر 
توسـعه  یافته،  کشـورهای  در  پیشـرفته  بورس هـای 
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 تاریـخ 1387/8/22 بـا شـماره 332483 در اداره 
ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاري تهـران بـه 
ثبت رسـید. بـازار فرابـورس ایـران نیـز پـس از تدوین و 
تصویـب دسـتورالعمل های مـورد نیـاز بـرای پذیـرش و 
دسـتورالعمل اجرایـی نحـوه انجـام معامـات فرابورس 
و ایجـاد زیرسـاخت های الزم در 6 مهـر 1388 بـه 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 پس انداز 

بـه سـرمایه گذاری مولـد، تخصیـص بهینـه منابـع و 
توزیـع متناسـب درآمـد و ارتقـای شـفافیت محیـط 

فعالیـت می کنـد. کسـب وکار 
ارتقـای  ایـران  فرابـورس  رسـالت های  از  یکـی 
حاکمیـت شـرکتی و شفاف سـازی بنگاه هـای اقتصادی 
بـا نظـارت در سـطوح مختلـف اسـت. شفاف سـازی 
در بسـتر بـازار سـرمایه بـه هدایـت منابـع و نقدینگـی 
بـه سـمت تولیـد واقعـی منجـر خواهد شـد کـه در این 
میـان شـرکت های کوچـک و متوسـط نیـز می تواننـد 
بـا پذیـرش در بـازار شـرکت های کوچـک و متوسـط 
عملکـرد،  شفاف سـازی  سـوی  بـه  ایـران  فرابـورس 
اتصـال بـه سـرمایه گذاران اسـتراتژیک و بـه تبـع آن 
اعتـای ارزش آفرینـی بـا افزایش مسـتمر سـرمایه های 
فنـی و انسـانی حرکـت کننـد و از مزایـای بی شـمار 
حضـور در بـازار سـرمایه کشـور بهـره ببرنـد. همچنین 
فرابورس ایـران به منظـور توسـعه  پیوندهـای راهبردی 
و گسـترش همـکاری و مشـارکت بـا کشـورهای منطقه 
حمایـت  راسـتای  در  همسـایگان،  به ویـژه  جهـان  و 
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  و  اقتصـادی  هدف هـای  از 
سـازمان های بین المللـی و منطقـه ای، بـرای هـر چـه 
بین المللی تر شـدن بـازار سـرمایه کشـور گام برداشـته 

اسـت.

ETF



معرفـی فرابـورس ایـران

8

تفسیر شرکت از بند قانونیدستور کارموضوع فعالیت

1
تشکیل، سازمان دهی و اداره بورس اوراق 

بهادار به منظور انجام معامات اوراق 
بهادار پذیرفته شده

تشکیل و اداره بورس

    ایجاد بازاری برای معامات اوراق بهادار
    ایجاد زیرساخت فنی و قانونی

    جذب نیرو
    انجام ممیزی ها

    نظارت بر فعالیت اعضا و ناشران

پذیرش اوراق بهادار مطابق با قانون و 2
پذیرش اوراق بهادارمقررات

پذیـرش اوراق بهـادار بـه معنـی امکان پذیری معامـات اوراق 
بهـادار در بورس هاسـت. بـر اسـاس قانـون بـازار اوراق بهـادار، 
پذیـرش اوراق بهـادار بـر عهده بورس هـا قـرار دارد و مطابق با 
مقـررات مصوب سـازمان بـورس و اوراق بهادار انجام می شـود.

3

تعیین شرایط پذیرش برای گروه های 
مختلف از مشارکت کنندگان، پذیرش 
متقاضیان مشارکت، وضع و اجرای 
ضوابط حرفه ای و انضباطی برای 

مشارکت کنندگان

پذیرش اعضا و نظارت 
بر آن ها

ــه  ــیدگی ب ــارکت کنندگان و رس ــت مش ــر فعالی ــارت ب نظ
ــا ــات آن ه تخلف

4
فراهم آوردن شرایط الزم برای دسترسی 

عادالنه مشارکت کنندگان به  منظور 
انجام معامات اوراق بهادار پذیرفته شده

دسترسی عادالنه به 
سامانه

ــامانه  ــه س ــا ب ــی اعض ــرای دسترس ــر ب ــرایط براب ــاد ش ایج
ــه: ــات از جمل معام

    سطح دسترسی یکسان
    پرداخت حق عضویت یکسان

    سرعت دسترسی یکسان

همکاری و هماهنگی با نهادهای مالی 5
همکاری و هماهنگیمرتبط

همـکاری و هماهنگـی بـا سـایر بورس هـا، سـازمان بـورس و 
کارگزاری هـا،  و  تامیـن سـرمایه  بهـادار، شـرکت های  اوراق 
شـرکت  سـپرده گذاری مرکـزی اوراق بهـادار و تسـویه وجوه، 

شـرکت مدیریـت فناوری بـورس تهـران و...
این هماهنگی در دو سطح قابل تعریف است:

همکاری با نهادهای بازار ســـرمایه برای انجام وظایف . 1
تعیین شده

هماهنگی با نهادها بر اساس الزامات قانونی. 2

انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی6
ارائه خدمات آموزشی 

و توسعه فرهنگ 
سهامداری

اجرای برنامه های آموزشی عمومی و تخصصی

همکاری با بورس های دیگر در ایران و 7
خارج از کشور

همکاری با سایر 
نهادهای مرتبط 

بین المللی

    تبادل کارشناس، برگزاری دوره های آموزشی مشترک
    یکسان سازی مقررات و استانداردها

    پذیرش اعضای خارجی
    جذب سرمایه گذاران خارجی

    پذیرش متقابل اوراق بهادار

نظارت بر حسن انجام معامات اوراق 8
نظارت بر معاماتبهادار پذیرفته شده

    ایجاد بازاری شفاف و سالم
    جلوگیری از دستکاری قیمت ها

    برخورد با تخلفات

نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار 9
پذیرفته شده

نظارت بر اطاع رسانی 
ناشران

عمــده فعالیت هــا در ایــن زمینــه بــر عهــده ســازمان 
ــر اســاس  ــران ب ــورس ای ــورس و اوراق بهــادار اســت و فراب ب
دســتورالعمل پذیــرش، برخــی وظایــف نظارتــی را بــر عهــده 

دارد.

موضوع فعالیت فرابورس ایران از منظر اساسنامه
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رسالت

ایفای نقش 
شایسته در توسعه 
اقتصاد ملی

ــا  ــارا ب ــازاری کــ ــاد بـ ایج
اولویــت معیارهــای شــفافیت، 
ــوندگی و قابلیت اعتماد نقدش

ایجاد بستر تامین مالی ظرفیت های 
متنوع سرمایه گذاری

 اوراق بهادارسازی 

 تخصیص کارآمد منابع

 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.

معرفـی فرابـورس ایـران
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آشنایی با خدمات فرابورس ایران

شــرکت فرابــورس ایــران، ماهیتــا شــرکتی خدماتــی 
اســت کــه خدمــات آن در حوزه هــای متنــوع مالــی ارائه 
می شــود و شــامل طیــف وســیعی از نیازمندی هــای 
بــازار ســرمایه اســت. عمــده خدمــات فرابــورس 
ــن  ــر ناشــران متقاضــی تامی ــی نظی ــه گروه های ــران ب ای
مالــی از بــازار ســرمایه، ناشــران پذیـرفته شـــده، 
ــوم  ــده و عم ــادار درج ش ــه گذاران در اوراق بهـ سـرمایـ

ــا  ــورس، اعض ــرمایه گذاری در فراب ــه س ــدان ب عاقه من
ــازمان  ــد س ــورد تایی ــای م ــزاران و نهاده ــامل کارگ )ش
بــورس و اوراق بهــادار( و ... ارائــه می شــود. در ادامــه 
حوزه هــای خدماتــی فعالیــت شــرکت فرابــورس 
ایــران بــه تفکیــک ناشــران بالقــوه و بالفعــل اوراق 
ــد  ــه خواه ــادار ارائ ــرمایه گذاران در اوراق به ــادار و س به

شــد. 

پذیرش: آماده ســـازی به منظور تکمیل فرایند ورود ناشـــران اوراق بهادار عاقه مند به بازار سرمایه از 1
وظایف شرکت فرابورس ایران به شمار می رود. ناشران شامل ناشـــران اوراق بهادار سرمایه ای و ناشران 
اوراق بهادار بدهی بوده و متقاضیان پس از تکمیل مدارک و انجام بررسی های الزم، حسب مورد، پذیرش 

می شوند.  
پذیرش سهام: بر اساس دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل وانتقال اوراق بهادار در فرابورس   1-1
ایران، پذیرش سهام شرکت ها در سه بازار اول، دوم و بازار شرکت های کوچک و متوسط انجام 
ماده 2 دستورالعمل پذیرش، عرضه  اول و دوم توسط هیات پذیرش موضوع  بازار  می شود. 
و نقل وانتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران و بازار SME توسط هیات پذیرش موضوع ماده 3 
دستورالعمل یادشده مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد. همچنین پیگیری انجام موارد 
تعیین شده توسط هیات پذیرش، ایجاد نماد معاماتی، پیگیری سپرده گذاری سهام شرکت در 
سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، هماهنگی با مدیریت ناشران 
سازمان در خصوص انتشار اطاعات مالی شرکت در سامانه کدال، درج نماد شرکت در فهرست 
نرخ های فرابورس، آماده سازی شرکت به منظور انجام عرضه اولیه، گشایش نماد معاماتی و در 

نهایت انجام عرضه اولیه از جمله وظایف فرابورس ایران در فرایند پذیرش شرکت هاست.
پذیرش اوراق بدهی: در حوزه اوراق بدهی، بازاریابی، هماهنگی و همکاری با ناشر برای اخذ   2-1
مجوز انتشار از سازمان بورس )در خصوص اوراق مشمول ثبت نزد سازمان( و هماهنگی به منظور 

انجام پذیره نویسی شامل ایجاد نماد معاماتی و .... از جمله وظایف فرابورس است.  
پذیرش صندوق های سرمایه گذاری: انواع صندوق هاي سرمایه گذاري قابل معامله )ETF( در   3-1
 )ETCF(سهام، مختلط و با درآمد ثابت و همچنین صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان
در فرابورس ایران قابل پذیرش هستند. این صندوق ها پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق 
بهادار در فرابورس پذیرش شده و معامات ثانویه واحدهاي سرمایه گذاري آنها در بازار ابزارهاي 

نوین مالي فرابورس انجام مي  شود. 
پذیرش صندوق های سرمایه گذاری جسورانه: یکــی از خدمـات جدیـد فرابـورس ایـران،   4-1
رسیدگی به تقاضای تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه )VCF( است که در این فرایند، 
مدل تجاری و کسب وکار و همچنین تقاضا در کمیته بررسی موضوع ماده 2 دستورالعمل تاسیس 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه بررسی شده و در صورت موافقت با تاسیس، جهت اعطای 
موافقت اصولی به سازمان بورس ارسال می شود. هماهنگی های بعدی به منظور انجام اقدامات 
قانونی و ثبتی و نهایتا تاسیس صندوق و انجام تشریفات پذیره نویسی واحد های صندوق جسورانه 
از دیگر خدمات قابل ارائه توسط فرابورس ایران است. پس از پذیره نویسی، واحد های صندوق 

جسورانه در بازار فرابورس قابل معامله می شوند.
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پذیره نویسی: پذیره نویسی سهام شرکت در شرف تاسیس و یا پذیره نویسی سهام ناشی از سلب حق تقدم 3
شرکت های 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 پذیره نویسی شامل 
ایجاد نماد معاماتی، انتشار اطاعیه پذیره نویسی و سایر هماهنگی های مربوط به آن توسط کارشناسان 
فرابورس انجام می شود. همچنین خدمات مربوط به جمع آوری ســـهام شرکت های اخراج شده از بورس، 

توسط سهامداران عمده و با قیمت ثابت از دیگر امکانات موجود در فرابورس ایران است. 

خدمات به متقاضیان تسهیالت مسکن: بر اساس تفاهم نامه سه جانبه شرکت فرابورس ایران، بانک مسکن 6
و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از مهرماه سال 89 تخصیص و معامات ثانویه  اوراق 
حق تقدم استفاده از تسهیات بانک مسکن در سامانه معامات فرابورس ایران و از طریق شعب کارگزاران عضو 
فرابورس و همچنین شعب بانک مسکن قابل انجام است. قیمت اوراق نیز بر اساس رویه های مقرر فرابورس و 
در بازار تعیین می شود. در این فرایند تا کنون هزاران نفر متقاضی استفاده از تسهیات یادشده از این طریق 

صاحب خانه شده اند.

خدمات به ناشران ثبت شده نزد سازمان: نقل وانتقال سهام شرکت های سهامی عام که بر اساس ماده 4
99 قانون برنامه پنجم نزد سازمان بورس به ثبت رسیده اند در بازار پایه فرابورس انجام می شود. فرابورس، 
خدماتی شامل طرح درخواست درج در بازار پایه، برگزاری کمیته درج، پیگیری سپرده گذاری سهام و 
ایجاد نماد معاماتی و پیگیری گشایش نماد در بازار پایه را به ناشران درج شده در بازار پایه ارائه می کند. 
همچنین برگزاری نشست های خبری »یک دیدار-یک عرضه« از سال جاری به منظور معرفی ظرفیت های 
شرکت های پذیرفته شده در فرابورس ایران به جامعه از طریق رسانه های خبری کلید خورده که در همین 

راستا تاکنون 19 نشست خبری با همین عنوان به منظور ارائه خدمات به ناشران برگزار شده است.

خدمات به دولت: ارائه خدمات مختلف در خصوص تامین مالی و تسویه بدهي های دولت به پیمانکاران 5
بخش هاي مختلف از طریق انتشار و پذیرش اورق بدهی نظیر مشارکت، اجاره، مرابحه، منفعت و اسناد 
خزانه اسامی از جمله وظایف فرابورس ایران به شمار مي آید. فرابورس ایران به عنوان بازوي عملیاتي 
انتشار و نقل و انتقال اوراق بهادار دولتی در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک های عامل 

توانسته است بازار بدهي دولتي را شکل دهد.
عاوه بر اسناد خزانه اسامي، عرضه یکجاي سهام موجود در فهرست واگذاري سازمان خصوصي سازي 
نیز توسط فرابورس انجام مي شود که جزئیات اطاعات مربوط به عرضه ها و معامات انجام شده به 

تفصیل در پیوست ارائه شده است.

عرضه یکجای اوراق بهادار: یکی از امکانات منحصربه فرد فرابورس ایران، امکان عرضه یکجای سهام 2
شرکت های معاف از ثبت نزد سازمان )اعم از سهامی عام یا خاص( بر اساس الگوی انجام معامات 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 معاماتی در سامانه های 

ذی ربط و پیگیری های الزم پس از انجام معامله تا قطعیت آن است.
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خدمات راهبری سامانه های بازار )عملیات، نظارت و بازرسی بازار(8
ــات  ــام معام ــتر انج ــم آوردن بس ــازار فراه ــات ب ــه عملی ــن وظیف ــازار: اصلی تری ــات ب عملی  1-8
کارا، شــفاف و منصفانــه مطابــق بــا »دســتورالعمل اجرایــی نحــوه انجــام معامــات 
اوراق بهــادار در فرابــورس ایــران« مصــوب 1388/06/07 بــرای انجــام هــر چــه بهتــر و 
ــی  ــتم های عملیات ــازار از سیس ــات ب ــد عملی ــتا واح ــن راس ــت. در ای ــات اس ــریع تر معام س
)BI, BO ,SPI, SPIMAIL, ARAMIS, AS400( بهــره می گیــرد کــه شــرکت مدیریــت 

ــده دارد. ــه عه ــا را ب ــتیبانی آن ه ــران پش ــورس ته ــاوری ب فن
عملیـات بـازار به تسـهیل رونـد انجـام معامـات در تمامـی بازارهـای فرابورس اعـم از بـازار اول،   

دوم، سـوم، پایـه، SME و بـازار ابزارهـای نویـن مالـی می پـردازد.
واحد عملیـات بازار بـا اسـتفاده از نرم افزارها و سیسـتم های عملیاتـی در مرحله پیش گشـایش به   
اعمـال تنظیمـات از جملـه تنظیم قیمـت، محدودیت حجمی، دامنه نوسـان، بررسـی دسترسـی 
کارگـزاران و دیگـر نهادها، انجام تسـت های آماده سـازی نمادهـا و بازارهـا و... جهت آماده سـازی 
سـامانه معاماتـی بـرای انجـام معامـات اقـدام می کنـد و در مرحلـه گشـایش نیـز بـا توجـه به 
شـرایط، به اعمـال تنظیمـات و انجـام عرضـه اولیـه، پذیره نویسـی، گشـایش، بازگشـایی، توقف،  

انـواع عرضه هـای عمـده، معامـات بلوکی و ارسـال پیـام بـه منظـور آگاهی بـازار می پـردازد.
همچنیـن پـس از جلسـه معاماتـی بـا توجـه بـه شـرایط و اقدامـات صورت گرفتـه بـه بررسـی   
تنظیمـات پرداخته و در صـورت لزوم بـه اعمـال تغییراتـی در تنظیمـات روز بعد از جملـه اعمال 
حجـم مبنـا، حـذف حجـم مبنـا، تغییـر محدودیـت حجمـی، اعمـال سـود تقسـیمی اقـدام می کنـد.

در راسـتای مواردی که اشـاره شـد، واحـد عملیـات بازار تـاش می کنـد که بـا توجه به اسـتفاده   
بهینـه و به روزرسـانی سیسـتم های عملیاتـی بـه منظـور هرچـه پویاتـر شـدن معامـات اقـدام کنـد.

نظـارت بـازار: اصلی تریـن مسـئولیت مدیریـت نظـارت بـر بـازار فرابـورس ایـران، نظـارت بـر   2-8
حسـن انجـام معامـات مطابـق قوانیـن و مقـررات الزم االجـرا از جملـه قانـون بـازار جمهـوری 
اسـامی ایـران در جهـت حفـظ و توسـعه شـفافیت و سـامت بـازار و حمایـت از حقـوق 
سـرمایه گذاران اسـت. نظـارت بـر معامـات در مرحلـه پیش گشـایش )نظـارت بر سـفارش های 
واردشـده در سـامانه معاماتـی در مرحله پیش گشـایش( و حیـن انجـام معامات در قالـب انجام 
فعالیت هـای پیشـگیرانه بـه منظـور جلوگیری از شـروع یـا تکـرار تغییـرات غیرمنصفانـه قیمت 
سـهام اسـت. نظارت پـس از اتمـام جلسـه معاماتی نیـز بـرای تایید یـا عـدم تایید معامـات در 
تطابق بـا قوانیـن و دسـتورالعمل ها ماننـد قوانیـن مربوط بـه رعایت سـقف تملک سـهامداری در 

نمادهـای گروه هـای بیمـه ای، بانکـی و بورسـی انجـام می شـود.
ــی  ــامانه های نظارت ــانی س ــرار دارد به روزرس ــد ق ــن واح ــت ای ــه در اولوی ــی ک ــی از اهداف یک  
ــاز و افزایــش دقــت نظــارت  ــان مــورد نی ــرای هوشمندســازی نظــارت، کاهــش زم ــار ب در اختی
اســت کــه در ایــن راســتا همــکاری بــا شــرکت های داخلــی فعــال در زمینــه فنــاوری اطاعــات 
ــامانه  ــد س ــرای خری ــی و کشــورهای خارجــی ب ــی داخل ــعه سیســتم های نظارت ــور توس به منظ

ــرار دارد. ــتور کار ق ــا در دس ــوژی روز دنی ــا تکنول ــی ب نظارت
تهیـه گزارش هـای تفصیلـی کارشناسـی بـرای رسـیدگی بـه شـکایت های دریافتـی و یـا ظـن   
تخلف کـه در نتیجـه انجـام فعالیت هـای نظارتی صـورت می گیرد بـه منظـور ارجاع بـه مدیریت 
پیگیـری امـور تخلفـات و یـا دبیرخانـه مبـارزه بـا پولشـویی سـازمان بـورس و اوراق بهـادار از دیگـر 

خدمات به سرمایه گذاران )ناشران(:تعامل فرابورس ایران با ناشران پذیرفته شده پس از پذیرش و انجام 7
عرضه سهام ادامه داشته و تاش می شود ارتباط شرکت ها با فرابورس ایران به  طور مستمر برقرار باشد. همچنین 
تعامل با مدیریت ناشران سازمان بورس در خصوص اطاع رسانی و شفافیت اطاعات مالی و فعالیت شرکت های 

پذیرفته شده در بازار اول و دوم و همچنین بازار پایه، یکی از وظایف اصلی فرابورس در این حوزه است. 
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وظایف مدیریت نظارت بر بازار فرابورس محسوب می شود.8
خدمات به اعضـا: مطابـق بـا »دسـتورالعمل وظایـف و اختیـارات بـورس اوراق بهـادار تهران و   3-8
فرابورس ایـران در خصـوص کارگزاری های عضـو« مصـوب 1392/12/12 هیات مدیره سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار و »ضوابـط اجرایـی نحـوه فعالیـت و بازرسـی کارگـزاران و معامله گـران 
حقوقـی عضـو فرابـورس ایـران« مصـوب 1395/07/14 هیات مدیـره فرابـورس ایـران، اقدامات 
واحـد امـور اعضـا و بازرسـی فرابـورس ایـران شـامل ایـن مـوارد اسـت: اعطـای حـق دسترسـی 
کارگـزاران و معامله گـران حقوقی عضـو به سـامانه معاماتـی از طریـق ایسـتگاه های معاماتی و 
سـامانه برخط گروهی، اعطـای مجوزهای ایجـاد دفاتر )شـعبه، تـاالر اختصاصی، اتـاق معامات، 
دفتر پذیـرش، نمایندگـی( بـه کارگـزاران عضو، اعطـای مجوزهـای فعالیـت معامله گـران جهت 
دسترسـی بـه سـامانه معاماتـی و ورود بـه محل هـای معامـات، اعطـای مجـوز اسـتفاده از 
سـامانه های الکترونیـک احـراز هویت و صـدور سـفارش خریدوفـروش، دریافـت و به روزرسـانی 
اطاعـات کارگزاری هـای عضـو و مدیـران و کارکنـان آن هـا در راسـتای انجـام وظایـف محولـه 
و ثبـت اطاعـات مذکـور در بانک هـای اطاعاتـی مربوطـه، نظـارت و بازرسـی های نظام منـد از 
کارگـزاران و معامله گـران حقوقـی عضـو مطابـق بـا مقـررات مصـوب و برنامـه اعامـی سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار و ارائـه گزارش هـای منسـجم در خصـوص دفاتـر مـورد بازدیـد و تخلفـات 
احتمالـی اعضـا بـه سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، بازرسـی از کارگـزاران و معامله گـران حقوقی 
عضـو در خصـوص بررسـی کدهـای معاماتـی مشـکوک و ارائـه مـدارک و مسـتندات مربوطه به 
کمیته مبـارزه بـا پولشـویی سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، درجه بندی اعضا براسـاس شـرایط و 
ماک هـای مربوطـه و ارائـه گزارش هـای ماهانـه و شـش ماهه بـه سـازمان بـورس و اوراق بهـادار 
در زمینـه وضعیـت مجوزهـای فعالیـت اخذشـده، شـعب، ایسـتگاه های معاماتـی و معامله گران 
کارگـزاران و معامله گـران حقوقـی، تعـداد مشـتریان برخـط و الکترونیـک و بازرسـی های 

انجام شـده از شـرکت های کارگـزاری و معامله گـران حقوقـی عضـو
شـایان ذکـر اسـت فرابـورس ایـران در راسـتای افزایـش سـرعت و کارایـی در پاسـخگویی   
حقوقـی  معامله گـران  و  کارگـزاران  بـرای  مربوطـه  مجوزهـای  صـدور  درخواسـت های  بـه 
عضـو، الکترونیـک کـردن فراینـد بازرسـی از شـرکت های کارگـزاری و معامله گـران حقوقـی و 
همچنین ایجـاد بانـک اطاعاتی کاملـی از مجوزهـا و دفاتـر کارگـزاران، ایسـتگاه های معاماتی، 
معامله گـران و متصدیـان پذیرش و مـدارک و مسـتندات بازرسـی های انجام شـده، بـه راه اندازی 

سـامانه تعامـل الکترونیـک فرابـورس ایـران و اعضـا )فراسـا( اقـدام کـرده اسـت.

خدمات فرابورس در حوزه بازار بدهی: با توجه به اهمیت بازار اوراق بدهي در فرابورس ایران، اقدامات 9
انجام شده در خصوص ایجاد بازار اوراق بدهي و توسعه آن در بازار سرمایه در ادامه تشریح مي شود:

فرابورس ایران از سال 1389 به توسعه بازار بدهي کشور از طریق طراحي و پیاده سازي ابزارهاي مالي 
مبتني بر بدهي اقدام کرد. در همین سال براي نخستین بار منابع مالي مورد نیاز شرکت هواپیمایي ماهان 

از طریق انتشار اوراق اجاره در فرابورس ایران به منظور خرید یک فروند هواپیماي ایرباس، تامین شد.
در سال 1391 پذیرش و پذیره نویسي نخستین اوراق مرابحه به منظور تامین مالي منابع مورد نیاز براي 

خرید مواد اولیه براي شرکت بوتان نیز از طریق فرابورس ایران انجام گرفت.
همچنین فرابورس ایران از سال 1392 فعالیت هاي خود را به منظور اجرایي کردن ابزار تامین مالي اسناد 
خزانه اسامي جهت تسویه بدهي هاي مسجل دولت با طلبکاران غیردولتي آغاز کرد تا در نیمه سال 
1394 براي نخستین بار در کشور، اسناد خزانه اسامي مورد معامله و کشف قیمت قرارگیرد. تا کنون 
اسناد خزانه اسامي به عنوان یکي از نقدشونده ترین اوراق بهادار در بازار ابزارهاي نوین مالي فرابورس 



معرفـی فرابـورس ایـران

14

ایران پذیرش شده است.9
از سوي دیگر در تیر ماه 1395 نیز پذیرش و پذیره نویسي نخستین اوراق رهني به منظور تامین مالي بانک 

مسکن و بهبود ترکیب دارایي ها در ترازنامه بانکي، در بازار ابزارهاي نوین مالي فرابورس صورت گرفت.
در راستای توسعه ابزارهای مالی، در سال 1396، مدل جدیدی از صکوک، به نام اوراق منفعت با هدف 
کمک به توسعه بخش خدمات و توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه اسامی طراحی و توسط دولت در بازار 
ابزارهای نوین مالی عرضه شد. امکان استفاده از این اوراق برای طیف گسترده ای از شرکت ها وجود دارد 
و شرکت هایی که دارایی فیزیکی کمتری دارند و در مقابل به واسطه نوع عملیات خود دارای مطالبات 
بلندمدت یا منافع بلندمدت هستند، می توانند از اوراق منفعت برای تامین مالی استفاده کنند. بنابراین 
با انتشار اوراق منفعت کلیه شرکت های خصوصی، عاوه بر دولت، از ظرفیت بازار این اوراق بهره مند 

خواهند شد.
همچنین در سال 1396 الگوی جدیدی در انتشار اوراق اجاره روانه بازار گردید. که در آن دارایی های 
مالی همچون سهام نیز می توانند مبنای انتشار اوراق قرار گیرند. این نوع اواق اجاره برای اولین بار توسط 
شرکت سرمایه گذاری  تامین اجتماعی تحت عنوان اجاره سهام در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس 
ایران عرضه شد. این الگوی انتشار می تواند 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 اوراق  بهادار با رویکرد توسعه تأمین مالی 
در بازار اولیه، امکان تضمین پرداخت اصل و سود اوراق، عاوه بر بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای 
مجوز از بانک مرکزی جمهوری، با وثیقه سهام نیز به وجود آمده است. لذا در سال 1396 پیرو انتشار 
اوراق اجاره مبتنی بر سهام، بخشی از تضامین پرداخت اصل و سود اوراق با توثیق سهام تحت مالکیت 

بانی صورت پذیرفت. 
نبود  بازار مالي کشور:  بار در  براي نخستین  بر حراج  بازارگرداني مبتني  راه اندازي   1-9
روش هاي قیمت گذاري و بازارگرداني مناسب در بازار بدهي کشور موجب مي شود تا با تغییرات 
احتمالي در نرخ سود بانکي و یا نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزي، شوک بزرگي به بازار وارد 
شود؛ این در حالیست که بازارگرداني مبتني بر حراج، موجب بهبود قیمت گذاري و افزایش کارایي 

در بازار مي شود. 
فرابورس ایران در اواخر سال 1392 پیشنهاد استفاده و پیاده سازي بازارگرداني مبتني بر حراج   
را ارائه کرد و در همین راستا در 92/12/17 دستورالعمل فعالیت بازارگرداني مبتني بر حراج در 

فرابورس ایران به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
در همین زمان، بازارگردان اوراق اجاره شرکت داناپتروریگ کیش با استفاده از این دستورالعمل   
براي نخستین بار بازارگرداني مبتني بر حراج را اجرایی کرد که با استفاده از این روش بازارگرداني، 

اصاحات قابل توجهي به شرحی که در ادامه می آید در بازار بدهي کشور اتفاق افتاده است:
ــن از 5 درصــد در  ــش از ای ــه پی ــی ک ــه نوســان اوراق ــان: دامن ــاز نوس ــه مج ــش دامن افزای   
ــن  ــر ای ــت. ب ــش یاف ــا 50 درصــد افزای ــام 10 ت ــه ارق ــت ب ــر نمي رف ــران فرات ــورس ای ــازار فراب ب
ــد و 9  ــان 20 درص ــه نوس ــا دامن ــاد ب ــک نم ــد، ی ــان 10 درص ــه نوس ــا دامن ــاد ب ــاس 5 نم اس
ــال  ــران در ح ــورس ای ــي فراب ــن مال ــاي نوی ــازار ابزاره ــان 50 درصــد در ب ــه نوس ــا دامن ــاد ب نم

نــد. مله ا معا
دو سویه شدن بازار: با تغییر شیوه بازارگرداني اوراق، کف قیمت اسمي 100 هزار توماني که    
پیش از این بازارگردان آن را تعهد مي کرد حذف شده و امکان معامله اوراق به قیمت بازار فراهم 

شد. 
در روش بازارگرداني مبتني بر مذاکره )روش بازارسازي(، بازارگردان هیچ الزامي به فروش اوراق   
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تحت مالکیت خود نداشت و صرفا متعهد به حضور یک طرفه در بازار و خرید اوراق به قیمت اسمي 9
بود. در حالي که در روش بازارگرداني مبتني بر حراج، بازارگردان تعهدات خریدوفروش را همزمان 
در سامانه معامات وارد می کند. این موضوع همچنین به کشف نرخ واقعي بازار کمک شایاني کرده 

است.
افزایش حجم تعهدات روزانه بازارگردان: با حذف تعهد بازارگردان به خرید اوراق در قیمت    
اسمي و تغییر آن به تعهد معامله اوراق به قیمت بازار، نیاز بازارگردان به منابع وجوه نقد انبوه، حذف 
شده و بنابراین بازارگردانان امکان افزایش حجم تعهدات را دارند. در همین راستا تعهدات معامات 

روزانه بازارگردانان اوراق از 5 تا 20 درصد افزایش یافته است.
کاهش دامنه مظنه: امکان معامله اوراق در یک دامنه نوسان بسیار گسترده امکان کاهش دامنه    
مظنه قیمت اوراق را فراهم ساخت. بدین ترتیب بازارگردانان در دامنه اي کم تر از یک درصد و 
بعضا کم تر از 0/5 درصد به بازارگرداني اوراق اقدام مي کنند. بنابراین همه این اتفاقات، افزایش 
نقدشوندگي بازار و کشف قیمت واقعي اوراق تامین مالي در بازار ابزارهاي نوین مالي فرابورس 

ایران را به دنبال داشته است.
فروش اوراق به کسر: براي نخستین بار در اواخر سال 1392 اوراق اجاره شرکت دانا پتروریگ    
کیش با نرخ سود اسمي 20 درصد به کسر و با قیمت 960 هزار ریال در بازار ابزارهاي نوین مالي 
فرابورس ایران به فروش رسید که این موضوع سبب ایجاد انعطاف در نرخ سود اوراق شد؛ به 
گونه اي که هم اکنون بسیاري از ناشران و فعاالن بازار به این موضوع عاقه مند شده و برنامه انتشار 

اوراق جدید خود را بر مبناي این روش استوار کرده اند.
محاسبه و انتشار نرخ موثر بازده تا سررسید اوراق تامین مالي )YTM(: فرابورس ایران در   2-9
راستاي تاش مستمر خود براي گسترش بازارها و توسعه ابزارهاي نوین مالي و با توجه به نقش 
بي بدیلي که اوراق بهادار با درآمد ثابت در توسعه نظام مالي کشور و به خصوص توسعه بازار بدهي 

دارند، به محاسبه شاخصي به منظور بررسي و مقایسه کارکرد انواع این اوراق اقدام کرده است.
فرابورس ایران پس از تاش هاي فراوان براي استفاده از ظرفیت دستورالعمل هاي موجود و پس از   
فراهم نمودن امکان فروش به کسر اوراق، فعال کردن بازارگرداني مبتني بر حراج، افزایش حجم 
تعهدات روزانه بازارگردانان از 5 به 20 درصد و افزایش دامنه نوسان روزانه اوراق از 5 به 50 درصد 
 )Zero Coupon( و قرارگیري بازار اوراق بدهي در آستانه تحولي بزرگ با پذیرش اوراق بدون سود
اسناد خزانه اسامي، الزم دانست تا متناسب با وقایع پیش رو، ابزارهاي اطاعاتي خود را در بازار 
سرمایه توسعه داده و ضمن انجام فعالیت هاي مرتبط با فرهنگ سازي و آماده سازي بازار، اطاعات 

الزم را نیز تهیه و در اختیار بازار قرار دهد.
بر این مبنا، مدیریت ابزارهاي نوین مالي فرابورس ضمن انجام مطالعات در بورس هاي سایر   
کشورها، پیشنهاد محاسبه و انتشار نرخ بازده تا سررسید )YTM( اوراق بهادار با درآمد ثابت را به 

عنوان یک ابزار معتبر و قابل اعتماد به منظور مقایسه بازده اوراق مختلف ارائه کرد. 
هیات مدیره فرابورس ایران نیز در جلسه خود در 1393/3/9، محاسبه و انتشار نرخ بازده تا   
سررسید را به عنوان یک تکلیف براي شرکت در نظر گرفت. بدین ترتیب فرابورس ایران از مهرماه 
1394 به محاسبه این شاخص و انتشار آن از طریق پایگاه اینترنتی این شرکت اقدام کرده است. در 
حال حاضر فعاالن بازار به طور گسترده اي این اطاعات را مورد استفاده قرار مي دهند و هم اکنون 

شاهد همگرایي YTM انواع اوراق به یکدیگر هستیم.
طراحي ابزارهاي جدید: فرابورس ایران در راستاي نقش توسعه اي خود به طور مستمر به   3-9
طراحي و پیاده سازي اوراق جدید مي پردازد و در همین راستا جلسات متعددي را نیز با فعاالن بازار 
سرمایه از جمله شرکت هاي تامین سرمایه برگزار کرده است. از جمله اوراق در دست طراحي در 
 Hedge Funds فرابورس ایران، اوراق تجاري اسامي، اوراق بهادار بیمه ای، اوراق مصون از تورم و

است.



معرفـی فرابـورس ایـران

16

خدمات به سرمایه گذاران: سرمایه گذاران در انواع اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس به عنوان یکی 10
از مخاطبان اصلی فرابورس ایران شناخته می شـــوند. برخی خدمات قابل ارائه به سرمایه گذاران، شامل 
پیگیری و تعامل با ناشر و سازمان بورس در خصوص گشایش سریع تر نماد معاماتی، تهیه گزارش های 
آماری و انتشـــار آن در پایگاه اینترنتی فرابورس، امکان تهیه گزارش های آماری توسط سرمایه گذاران، 

تعیین فرمول و محاسبه شاخص آیفکس )IFX( است. 
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بازارهای فرابورس ایران

فرابورس ایران متشکل از 9 بازار با کارکرد و مقررات جداگانه اســـت که در ادامه به معرفی مختصری از این بازارها 
خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله

صندوق زمین و ساختمان

صندوق سرمایه گذاری 
جسورانه

اوراق اختیار خرید

اوراق اختیار فروش

ادغام و تملیک

پذیره  نویسی شرکت های 
در شرف تاسیس

بازار دارایی فکری

صندوق

انواع صکوک

اوراق تسهیالت مسکن

اسناد خزانه اسالمی

اوراق پذیرش 
شده

اوراق پذیرش 
نشده

س ایران
بازارهای فرابور

بازار پایه ب

بازار پایه ج

بازار سوم

بازارمشتقه

بازار اول

بازار دوم

بازار شرکت های 
کوچک و متوسط 

SME Market

بازار پایه الف

بازار ابزار های 
نوین مالی

اجاره

مشارکت

مرابحه

رهنی

استصناع

گواهی سپرده

منفعت



معرفـی فرابـورس ایـران

18

سال
شرکت های شرکت های درج شدهشرکت های پذیرش شده

عرضه شده

کلکلSMEبازار دومبازار اولکلSMEبازار دومبازار اول

1388710840044
138921602712101310
13901419033171503219
139141301731201517
139251802331501812
139312230358100189
139441902361902517
1395224103621521918
139631872811362010
7214117230561008164116جمع

از 116 شرکت عرضه شده 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.

بازارهای اوراق بهادار  پذیرفته شده

آمار جامع پذیرش در یک نگاه

بازار اول و  دوم
در بازارهــای اول و دوم فرابــورس ایــران، شــرکت های 
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 به منظــور 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 
ــا  ــام انجــام می شــود، ام ســهام شــرکت های ســهامی ع
ــازار اول  ــر از ب ــازار منعطف ت ــن ب ــرش در ای ــرایط پذی ش
ــا  اســت. همچنیــن شــرکت های ســهامی خاصــی که ب

ــرش از  ــا پذی ــان ب ــررات، هم زم ــن و مق ــت قوانی رعای
طریــق افزایــش ســرمایه در حــال تبدیــل به ســهامی عام 
هســتند، به شــرط 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
ــا و  معامــات تمامــی تشــکل های خودانتظــام )بورس ه
ــویه  ــادار و تس ــزی اوراق به ــپرده گذاری مرک ــرکت س ش
وجــوه( و نهادهــای مالــی دارای مجــوز از ســازمان بــورس 
و اوراق بهــادار پــس از پذیــرش توســط هیات پذیــرش در 
تابلــو پایــه الــف انجــام می شــود.بازارهای اول و دوم امکان 

پذیــرش خواهنــد داشــت.

بازارهــای اوراق پذیرفته شــده در فرابــورس ایــران محــل دادوســتد طیــف وســیعی از ابزارهــای مالی اســت. وجه مشــترک 
تمــام ایــن اوراق، ثبــت آن هــا نزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اســت. در این بازارها به منظــور حمایت از ســرمایه گذاران 
و کمــک بــه آنهــا در مدیریــت ریســک پرتفــوی خــود، عــاوه بــر وضــع ضوابــط خــاص معاماتــی توســط ناظــر بــازار، 

ناشــران ایــن اوراق ملــزم بــه افشــای دوره ای اقــام مختلــف اطاعاتــی بر اســاس دســتورالعمل های مربوطه هســتند.



معرفـی فرابـورس ایـران

19

 بــازار شــرکت های کوچــک و متوســط
)SME  Market(

در بـازار شـرکت های کوچک و متوسـط، شـرکت های 
متقاضـی پـس از احـراز شـرایط پذیـرش مـورد نظـر در 
فرابـورس ایـران پذیرفته شـده و عـاوه بـر برخـورداری 
از تمامـی مزایـای شـرکت های پذیرش شـده در بـازار 
سـرمایه، مشـمول مزایـای ویـژه ایـن بـازار مانند شـرایط 
پذیـرش سـاده تر نیـز خواهنـد شـد. بـا توجـه بـه اهداف 
اسـتراتژیک بـازار سـرمایه در خصـوص کمـک بـه تامین 
مالـی بنگاه هـای اقتصـادی، بـر اسـاس دسـتورالعمل 
از  مربوطـه سـاده ترین شـرایط بـرای ورود شـرکت ها 
جملـه اینکه جمـع حقـوق صاحبان سـهام آن هـا حداقل 
یک میلیـارد ریـال و حداکثـر 500 میلیـارد ریـال و موارد 
دیگـری کـه نسـبت بـه پذیـرش در بازارهـای اول و دوم 

سـاده تر اسـت، در نظـر گرفتـه شـده اسـت. الزم بـه ذکـر 
اسـت، یکـی از تفاوت هـای ایـن بـازار بـا سـایر بازارهـای 
خریـد و فـروش سـهام پذیرفته شـده، ایـن اسـت کـه 
تنهـا سـرمایه گذاران نهـادی در ایـن بـازار مجـاز بـه 
خریـد هسـتند. خریـداران در ایـن بازار شـامل اشـخاص 
بانک هـا، از جملـه  نهـادی   حقوقـی و سـرمایه گذاران 

سـرمایه گذاری،  شـرکت های  هلدینگ هـا،  بیمه هـا، 
تامیـن شـرکت های  بازنشسـتگی،   صندوق هـای 

سرمایـه گـذاری جسورانــه،  صنـدوق هــای  سرمایــه، 
سـازمان ها و نهادهـای دولتـی و عمومی و سـرمایه گذاران 
حقیقی واجد شـرایط دسـتورالعمل معامات در ایـن بازار 
هسـتند؛ چـرا کـه مقصـود از تشـکیل این بـازار نـه جذب 
سـرمایه گذاران ُخـرد، بلکـه تحقـق اهـداف اسـتراتژیک 

بـوده اسـت.

بازار ابزارهای نوین مالی
در بــازار ابزارهــای نویــن مالــی فرابــورس ایــران، 
تمامــی ابزارهــای مالــی بــه  اســتثنای ســهام و حــق تقدم 
ــوک  ــامل صک ــوک ش ــواع صک ــد ان ــهام، مانن ــد س خری
مشــارکت، اجــاره، مرابحــه، اســناد خزانــه اســامی، 
گواهــی ســپرده عــام و خــاص و اوراق گواهــی اســتفاده از 
ــل  پذیــرش هســتند. همچنیــن  تســهیات مســکن، قاب

در ایــن بــازار صندوق هــای ســرمایه گذاری قابــل 
معاملــه، صندوق هــای زمیــن و ســاختمان، صنــدوق 
ســرمایه گذاری جســورانه و اوراق رهنــی بــرای نخســتین 
بــار توســط فرابــورس ایــران پذیرفتــه و بــه بــازار ســرمایه 
کشــور معرفی شــده اند. در ســال 1396 اوراق منفعــت 
نیــز بــرای نخســتین بــار در تاریــخ بــازار ســرمایه در ایــن 

ــد. ــه ش ــازار عرض ب

بازار مشتقه
مطالعــات  و  اقدامــات  دنبــال  بــه  ســال گذشــته 
ــای  ــا و ابزاره ــعه بازاره ــتای توس ــه در راس صورت گرفت
معاماتــی در فرابــورس ایــران، بــازار مشــتقه در فروردیــن 
مــاه 1396 بــا معامله پذیــر کــردن قــرارداد اختیــار معامله 
ــه کار  ــاز ب ــران آغ ــورس ای ــک حکمــت در فراب ــاد بان نم

ــوان  ــازار می ت ــن ب ــاد ای ــل ایج ــن دالی ــرد. از مهم تری ک
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 

ــازار فراهــم شــده  اســت.  ب
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بازارهای پایه ب و ج
در بازارهـای »پایـه ب« و »پایـه ج« فرابـورس ایـران، 
نقل وانتقـال سـهام شـرکت های سـهامی عـام کـه در 
بـورس یـا سـایر بازارهـای فرابـورس پذیـرش نشـده اند، 
صـورت می گیـرد. همچنیـن ایـن بـازار بـا ایجـاد امـکان 
دادوسـتد سـهام شـرکت هایی کـه به دلیـل عـدم رعایت 
از  یکـی  بـه  شـده اند،  پذیـرش  لغـو  دسـتورالعمل ها 

مکانیزم هـای تعبیه شـده بـه منظـور حمایـت از حقـوق 
سـرمایه گذاران مطابـق مـاده 36  قانـون احـکام دائمـی 
برنامه هـای توسـعه، تجلـی بخشـیده  اسـت. در بـازار 
پایـه امـکان معامـات سـهام در دو تابلـو مجزا بـه نام های 
»پایـه ب« و »پایـه ج« به دو صـورت عـادی و توافقی انجام 
می شـود. طبقه بندی شـرکت های درج شـده در تابلوهای 
»پایه ب« و»پایـه ج« بر اسـاس میزان شـفافیت اطاعاتی 

و نقدشـوندگی اسـت.

ــازار  ــده( و ب ــرکت های درج ش ــتد ش ــل دادوس ــه ج )مح ــه ب و پای ــای پای ــده در بازاره ــتد اوراق پذیرش نش دادوس
ــم  ــط خــاص حاک ــل دســتورالعمل ها و ضواب ــه دلی ــازار ســوم ب ــرد. ب ــازار اختصاصــی صــورت می گی ــان ب ــا هم ســوم ی
ــرکت های  ــهامداران ش ــد س ــی مانن ــان اختصاص ــت مخاطب ــرای فعالی ــبی ب ــل مناس ــف آن، مح ــای مختل ــر بخش ه ب
پذیرفته نشــده در بازارهــای اصلــی بورس هــا و متقاضیــان خریدوفــروش دارایی هــای فکــری، پذیره نویســی و 

ــت. ــک شرکت هاس ــام و تملی ــات ادغ معام

بازارهای اوراق بهادار  پذیرفته نشده

بازار سوم
بـازار سـوم فرابـورس ایـران محلـی امـن، شـفاف و 
سـودمند بـرای انجـام معامـات عمـده اوراق بهـاداری 
اسـت کـه امـکان یـا شـرایط پذیـرش در فرابـورس 
را ندارنـد. عـاوه بـر ایـن بـازار سـوم در تاسـیس و 
پذیره نویسـی سـهام شـرکت های در شـرف تاسـیس، 

واحدهـای صندوق هـای 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 نمی شـود بلکـه صرفا عرضـه این 
اوراق مدنظـر اسـت، به عبارت دیگـر، ایـن بـازار شـامل 

معامـات دسـت دوم اوراق نیسـت.

بازار دارایی فکری فرابورس ایران )بورس ایده(
اقتصـاد  تحقـق  راسـتای  در  ایـران  فرابـورس 
دانش بنیـان، افزایـش بهـره وری تولیـد، پیاده سـازی و 
اجرای نقشـه جامـع علمی کشـور، بـازار دارایـی فکری 
را راه انـدازی کرده اسـت. بـازار سـرمایه در صـدد جذب 
طرح هـا، اختراعـات و ایده هـای ثبت شـده بـه  عنـوان 
سـرمایه های فکـری و عرضه آن بـه بنگاه هـای متقاضی 
در  یـک سیسـتم نظام منـد 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 ایده شـان 
فعالیـت کـرده و از نتایـج تولیـد فکـری خـود منتفـع 
شـوند تـا بـه تولیـد و توسـعه هرچـه بیشـتر دانـش 

بپردازنـد.
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پیوست ها
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)SME( پیوست 1 - شرایط پذیرش در بازار اول، بازار دوم و بازار شرکت های کوچک و متوسط

بازار شرکت های کوچک و متوسط بازار دومبازار اولشرایطردیف
)SME(

سهام بانام و عادی و بهای اسمی آن 1
تماما پرداخت شده

می تواند سهام ممتاز و بخشی از بهای ✓✓
اسمی آن پرداخت نشده باشد

-حداقل 5 درصدحداقل 10 درصدسهام شناور2

حداقل 2 سال از فعالیت/ تاسیس3
فعالیت

حداقل 1 سال از 
حداقل 1 سال از تاسیستاسیس

سرمایه حداقل10 سرمایه/ حقوق صاحبان سهام4
میلیارد ریال

سرمایه حداقل 1 
میلیارد ریال

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

در نخستین مجمع بعد از درج می تواند ✓✓حسابرس معتمد سازمان بورس5
حسابرس معتمد انتخاب کند

دعاوي دارای اثر بااهمیت بر صورت های 6
افشا شودنداشته باشدنداشته باشدمالي

نداشته باشدزیان انباشته7

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

داشته باشد

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

باشد

--✓سودآور بودن8

--حداقل 15 درصدنسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها9

شرایط عمومی پذیرش

شرایط اختصاصی پذیرش

ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار   
اظهارنظر مقبول یا مشروط حسابرس به صورت های مالی   

برخورداری از سیستم اطاعات حسابداري مطلوب و متناسب با فعالیت    
داشتن صورت هاي مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل هاي اجرایي سازمان بورس   

عدم محدودیت قانوني موثر براي نقل و انتقال سهام شرکت   
نداشتن محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی موثر اعضاي هیات مدیره و مدیر عامل شرکت   
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گام پنجمگام چهارمگام سومگام دومگام اول

پیوست 2 - فرایند پذیرش شرکت ها 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 

تصمیم گیری در 
خصوص پذیرش یا رد 

شرکت
   اعام نتیجه و شروط 

درج هیات/ کمیته 
پذیـرش به صورت 
مکتوب به شـرکت 
متقاضی و مشـاور 

پذیرش

   تبدیل شرکت از سهامی 
خاص به سهامی عام

   ثبت شرکت نزد سازمان 
بورس و  اوراق بهادار
   سپرده کردن سهام 
شرکت در شرکت 

سپرده گذاری مرکزی و 
تسویه وجوه

   افشای اطاعات مالی در 
سامانه کدال

   به روزرسانی امیدنامه و 
اجرای اقدامات و شروط 
مندرج در صورت جلسه 

هیات/ کمیته پذیرش

   درج شرکت در فهرست 
نرخ های فرابورس ایران 

   عرضه اولیه/حراج
   گشایش نماد/قیمت 

ثابت

اعام نتیجه هیات پذیرش 
حداکثر ظرف مدت 45 روز

حق اعتراض شرکت به رای، 
حداکثر ظرف مدت 10 روز 

پس از اباغ تصمیم

ارسال گزارش 
کارشناسی فرابورس 

به هیات پذیرش ظرف 
مدت 45 روز از تاریخ 

تکمیل مدارک

درج نام شرکت ظرف مدت 6 
ماه از زمان پذیرش

 عرضه سهام شرکت حداقل
 5 روز و حداکثر چهار ماه پس 

از تاریخ درج

معرفـی فرابـورس ایـران
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عدم موافقـت

رجوع به سازمان

تکمیل اطالعات

ارسال مدارك به فرابورس

شروع

بررسى معافیت یا
مشمولیت ثبت

بررسى
اطالعات

مشمـول
ثبـــت

تهیه اسناد توسط
مشاور عرضه

تهیه اسناد توسط
مشاور عرضه

اخذ موافقت
هیات پذیرشاصولــى

اخذ مجوز
انتشار

اخذ موافقت
هیات پذیرش

معاف از ثبت
نزد سازمان

1. امضاى قرارداد ارکان
2. تهیه اسناد و مدارك هویتى و مالى متقاضى

3. تکمیل فرم هاى پذیرش

تعیین مشاور عرضه
تـوسـط متقـاضـى

موافقــتموافقــت
تعیین شرکت نهاد 

واسط به عنوان رکن ناشر

انتشار اوراق
مطابق با اطالعیه

انتقال دارایى موضوع انتشار
صکوك به نهاد واسط

انتشار اطالعیه
پذیره نویسى/ پذیرش

پیوست 3 - فرایند پذیرش و عرضه انواع اوراق تامین مالي مبتني بر بدهي
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پیوست 4 - فرایند پذیرش و عرضه گواهي سرمایه گذاري صندوق هاي سرمایه گذاري قابل معامله

SWC

TMC

CSD

IFB

ETF

SE
O

بررسى مدارك پذیرش
درج اطالعیه در سایت

قرار دادن مدارك در سایت

صدور مجوز پذیره نویسى

نامه آماده نمودن مقدمات پذیره نویسى

اخذ موافقت اصولى

ارائه مدارك اولیه

ثبت صندوق

اخذ مجوز فعالیت

ثبت صندوق
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گام چهارم تابلو پایـه
«الف»

تابلو پایـه
«ب»

بـازار پایـه

تابلو پایـه
«ج»

پیوست 5 - شرایط درج در بازار پایه

شـرکت های سـهامی عامـی کـه در بـورس اوراق 
بهـادار تهـران یـا فرابـورس ایـران پذیرفتـه نشـده اند و 
شـرکت های تعاونـی سـهامی عـام با رعایـت شـرایط زیر 

در بـازار پایـه قابـل درج هسـتند: 
سهام آن نزد سازمان ثبت شده باشد.  .1

سـهام آن بـا نام باشـد و درصـورت بی نـام بودن   .2
بر اسـاس رویـه اجرایـی مصـوب هیـات مدیـره فرابورس 
ایـران، امـکان بـا نام شـدن جهـت نقـل و انتقـال آن ها در 

سـامانه معاماتـی وجـود داشـته باشـد.

سـهام آن عادی باشـد. درصـورت وجود سـهام   .3
ممتـاز، بـر اسـاس رویـه اجرایـی مصـوب هیـات مدیـره 
فرابـورس ایـران، امـکان نقـل و انتقـال آن هـا در سـامانه 

معاماتـی وجـود داشـته باشـد.
حســابرس شــرکت از میــان موسســات   .4
حسابرســی معتمــد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 

انتخــاب شــده باشــد.
شـرکت های درج شـده در بـازار پایه حسـب مـورد در 

یکـی از تابلو هـای زیـر طبقه بنـدی می شـوند:

تشکل های خودانتظام 
و نهادهای مالی دارای 
مجوز از سازمان بورس 
و اوراق بهادار همانند 

بورس ها و شرکت 
سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه 

وجوه 

شرکت هایی که فاقد 
شرایط مندرج در »تابلو 

پایه الف« و »تابلو پایه 
ب« هستند.

شرکت هایی که همزمان 
مشمول شرایط زیر 

باشند: 
1-   در سال شمسی 

منتهی به دوره 
رسیدگی از ضریب 
نقدشوندگی باالی 

10 درصد برخوردار 
باشند. 

2-   در دوره مالی مورد 
رسیدگی، مفاد 

»دستورالعمل اجرایی 
افشای اطاعات 

شرکت های ثبت شده 
نزد سازمان« را به 

تشخیص کمیته درج 
رعایت کرده باشند.

3-   سایر شرایط به 
تشخیص کمیته 
که حسب مورد 

درخصوص هر شرکت 
تعیین و اعام می شود.
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پیوست 6 - مزایای عرضه اوراق بهادار از طریق بازار سوم

ــوم  ــازار س ــای عرضــه در ب ــن مزای ــه مهم تری از جمل
فرابــورس ایــران، بهره منــدی از معافیــت مالیاتــی برای 
ــون  ــاغ قان ــب و اب ــا تصوی ــت. ب ــه اس ــان عرض متقاضی
ــد از هــر نقــل و  توســعه ابزارهــا و نهادهــای مالــی جدی
انتقــال ســهام و حــق تقــدم شــرکت ها در بــورس اوراق 
ــران، مالیــات مقطوعــی  ــورس ای ــا فراب بهــادار تهــران ی
ــق  ــهام و ح ــروش س ــد ارزش ف ــم درص ــزان نی ــه می ب

ــد شــد. ــدم ســهام وصــول خواه تق
 از دیگــر مزایــای بــازار ســوم فرابــورس ایــران، 
شناســایی شــرکت توســط فعــاالن بــازار ســرمایه، 
ــه  ــن قیمــت عادالن ــت جهــت تعیی ایجــاد فضــای رقاب
ــه  ــتم عرض ــق سیس ــه از طری ــورد عرض ــادار م اوراق به
ــهام و  ــاالت س ــل و انتق ــد نق ــهولت فراین ــا، س و تقاض

ــن،  ــر ای ــزون ب ــرد. اف ــام ب ــوان ن ــوه را می ت ــویه وج تس
ــورس اوراق بهــادار  پذیــرش آتــی آن شــرکت توســط ب
تهــران یــا فرابــورس ایــران )در صــورت تمایــل مالــکان 
ــا توجــه بــه شــناخت بــه وجــود آمــده، آســان تر  آن(، ب

ــت. ــد پذیرف ــورت خواه ص
ــر،  ــداول زی ــدرج در ج ــات من ــه اطاع ــت ب ــا عنای ب
ــهام  ــال 1396، س ــان س ــا پای ــال 1389 ت ــاز س از آغ
ــازار  ــق ب ــه از طری ــداد 264 شــرکت طــی 397 مرتب تع
ســوم فرابــورس ایــران بــه صــورت یکجــا عرضــه و نیــز 
ــی  ــال ها پذیره نویس ــن س ــی ای ــرکت ط ــهام 26 ش س
شــده اســت. گفتنــی اســت صرفــا در ســال 1391 
ســهام شــرکت تولیــد دارو از طریــق بــازار ســوم 

ــت.   ــده اس ــع آوری ش ــران جم ــورس ای فراب




