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 68  از 1 صفحه                                 

 

 مقدمه

، حفظ و توسعه بازار دهی سامانو با هدف  گذاران سرمایهحمایت از حقوق "در تشکیل شورای بورس و سازمان بورس، قانون بازار اوراق بهادار،  

در همین راستا، توسعه بازار سرمایه همواره . نموده است گذاری هدفرا  "نظارت بر حسن اجرای قانون منظور بهشفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و 

همواره  ی کارآمد در توسعه اقتصادی کشور ها یکی از شیوه عنوان بهمالی بورس محور  تأمین درواقع. و ارکان بازار سرمایه بوده است گذار قانون موردنظر

 . شده است تأکیدآن در رشد تولید  مؤثراقتصادی بوده و بر نقش  علمای تأکیدمورد 

توسعه بازار سرمایه از طریق توسعه و  منظور بهدر همین راستا، قانون بازار اوراق بهادار، ساماندهی بازارهای خارج از بورس و تمهیدات الزم  

 . نموده است بینی پیشی خارج از بورس را ها ساماندهی بازار

منظور افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه بوده است و  ، ایجاد بازار رسمی با شرایط پذیرش ساده بهها شرکتایده نخست ایجاد فرابورس در حوزه پذیرش 

زاری ویژه لذا فرابورس، با .دشمتولد  ،اند فرابورس با رسالت پوشش بخشی از تقاضای ورود به بورس که ناتوان از احراز شرایط دشوار پذیرش بوده

 . گذاری باالتر تعریف گردید یی با ریسک سرمایهها شرکت

تجربه فعالیت فرابورس در الخصوص هیئت پذیرش نبوده زیرا  گیرندگان در حوزه پذیرش علی اما شرایط پذیرش ساده، رافع مسئولیت تصمیم 

از حیث درجه در بورس و فرابورس  شده پذیرفتهی ها شرکتگذاران به اتکای وجود تابلوی رسمی، تفاوتی را میان  سرمایه دهد میهای اخیر نشان  سال

 . شوند ینمقائل گذاری  ریسک سرمایه

ی ها شرکتفعالیت  های ریسک موضوعگیرندگان در  تر پذیرش از حیث دستورالعمل، توجیهی برای کاهش دقت تصمیم لذا وجود شرایط ساده 

ی ها شرکتنتیجه این وضعیت، ناکامی طیف وسیعی از . گونه تفاوتی میان بورس و فرابورس وجود ندارد هیچ عمالًنبوده و از این منظر  متقاضی پذیرش

بنابراین . ستا بودهجزء اهداف اصلی ایجاد فرابورس تأمین مالی آنها، یی که ها شرکت؛ باشد میمالی بورس محور  تأمینکوچک و ریسکی متقاضی ورود و 

گذاران خرد را  حفظ و صیانت از حقوق سرمایه منظور بهبه بازار سرمایه کمک نموده و استانداردهای الزم  تر کوچکی ها شرکتطراحی مدلی که به ورود 

ن بازار اوراق بهادار و قانون توسعه قانوها و امکانات موجود در فرابورس و همچنین  ظرفیتخوشبختانه . داشته باشد در دستور کار فرابورس قرار گرفت

با حدود و چارچوبی که ادامه جزئیات آن ذکر خواهد شد را فراهم آورده  به همین منظور منظور تشکیل و اداره بازاری ابزارهای مالی بستر قانونی الزم به

 .است

برای تخصیص بهینه آن بخش از منابع  مدلیی موجود، ها تیواقعسعی شده با در نظر گرفتن  بازار هدف اندازی پیشنهاد راهگزارش  در 

با قبول  صرفاًبا کمترین میزان تغییرات در ساختار شرکت و  و متوسطی کوچک ها شرکتطراحی شود که بر اساس آن  ،که تحمل ریسک باالتر را دارند

 .دکنن یمفرصت پذیرش در بازار سرمایه را پیدا ، اطالعات مالی و فعالیت ،شفافیت کامل
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های کوچک و متوسط تأمین مالی بنگاه: بخش اول   

 های کوچک و متوسط شناسی تأمین مالی شرکت آسیب: بخش اول

 

 در کشورهای مختلف جهانی کوچک و متوسط ها شرکتجایگاه و تعریف .1.1

تجاری کوچک و متوسط،  یواحدهاانگلستان، ژاپن، اندونزی، کانادا و غیره، معیار گزارشگری مالی برای  ازجملهدر بسیاری از کشورهای جهان  

کاه   شاود  را شاامل مای  ، حجم و گردش معاامالت  (ترازنامه) ها ، مبلغ فروش، سرمایه، جمع کل داراییکارکنانتعداد  یکمّاین معیار . ستها شرکتاندازه 

و صنایع مختلف متفاوت  ها ی محیط اقتصادی و اجتماعی و بخشها آن در کشورها با توجه به ویژگی بندی طبقهجهت تفکیک و  موردنظرمیزان یا دامنه 

وجاود   هاا  ن بنگااه یا یبرا یسان و واحدیکف یهستند، اما تعر کیمشتر های یژگیو یمختلف جهان دارا یشورهاکو متوسط در  کوچک های بنگاه. است

 .رده استکارائه  ها ن بنگاهیاز ا یفیط خاص خود، تعریبا توجه به شرا یشورکندارد و هر 

 . است شده ارائهی کوچک و متوسط در اقتصاد کشورهای مختلف ها شرکتدر جدول ذیل، سهم 

 ایران ترکیه هند کره جنوبی انگلستان فرانسه ژاپن آلمان آمریکا (%)شاخص

ی ها شرکتاز کل  SMEsتعداد 

 شده ثبت
1/92 8/99 4/99 9/99 96 8/92 6/98 5/99 4/98 

 44 1/61 1/63 9/61 36 4/49 4/81 64 4/51 کل از SMEsاشتغال 

 11 5/65 8/12 2/35 5/19 45 41 44 38 از کل سرمایه ثبتی SMEsسرمایه 

 34 2/32 51 5/34 1/15 54 51 49 1/36 از کل SMEs افزوده ارزش

 - 8 41 1/11 1/11 13 38 1/31 31 از کل SMEsصادرات 

  ی کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهانها شرکتهای مربوط به فعالیت  شاخص: 1 جدول

همچنین در بازارهای سرمایه مطرح جهان، همچون بورس تورنتو کانادا، بورس سهام لندن، بورس کره جنوبی، بورس استانبول ترکیه و بورس  

با  ای حرفهآمده است که وظیفه آن گسترش و رشد یک بازار  به وجودی کوچک و متوسط ها شرکتبمبئی هند، بازاری مجزا برای پذیرش و عرضه 

 گذاران سرمایهمالی و فراهم کردن مشاورین و متخصصین الزم برای  تأمینو ایجاد کیفیت بیشتر خدمات  ها شرایط مناسب برای پذیرش این بنگاه

  .ی کوچک و متوسط استها شرکتدر  گذاری سرمایهبهتر برای  گیری تصمیم درزمینه

                                                           
 

 .31شماره ، 1391تابستان فصلنامه راهبرد یاس، . "و پیشنهادات سیاستی توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران؛ راهکارها". شهبازی غیاثی، موسی: منبع1

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/968914
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/51665


 

 68  از 3 صفحه                                 

 

های کوچک و متوسط تأمین مالی بنگاه: بخش اول   

 های کوچک و متوسط در ایران بنگاه تعریف.1.2

 

های مختلف هر یک بنا به مقتضیات  ها و سازمان ارگان. کند های کوچک و متوسط در ایران از سازمانی به سازمان دیگر فرق می بنگاهتعریف  

 .اند ها از حیث بزرگی، کوچکی و متوسطی پرداخته بندی بنگاه کاری خود به تعریف و تقسیم

کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که  های اورزی، بنگاهو وزارت جهاد کش تجارت وبر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن  

کارگر،  11ا49کارگر،  1ا9 یوکارها کسب: بندی کرده است ر گروه طبقهرا به چها وکارها کسبمرکز آمار ایران،  همچنین .دارند پرسنلنفر  51کمتر از 

شود که  های صنعتی، صنایع کوچک به صنایعی گفته می سازمان صنایع کوچک و شهرکترین تعریف  بنا به تازه .کارگر 111کارگر و بیش از  51ا99

  .نفر داشته باشند 51باشند که تعداد شاغالن بیش از  نفر باشد و صنایع بزرگ ، صنایعی می 51تا  5تعداد شاغالن آنها بین 

سازمان صنایع  عهدهویب شد و مسئولیت اجرایی آن بر تص 1384که در سال  زودبازدههای کوچک و  نامه اجرایی گسترش بنگاه در آیین 

ها  شود و فقط این بنگاه ، بنگاه کوچک اطالق میپرسنلنفر  51کمتر از ( کاال و خدمات)های صنعتی است، به واحدهای تولیدی  کوچک و شهرک

  .شوند می نامه مشمول مفاد آیین

و  "متوسط" را نفر کارکن 99تا  51، "کوچک"را نفر کارکن  49تا  11، "خرد" را رکننفر کا 11واحدهای با کمتر از  ،اداره آمار بانک مرکزی 

  .نموده است بندی طبقه "بزرگ" را نفر کارکن 111باالتر از 

برداری صنعتی  نفر کارکن دارای پروانه بهره 51های کمتر از  تعداد کارگاه 1391بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال  

. ندا برداری صنعتی را به خود اختصاص داده درصد از کل تعداد واحدهای دارای پروانه بهره 5/91هزار واحد بوده است که سهمی معادل  8/81در کشور 

پرسنل نفر  51های  در نقطه مقابل، کارگاه. باشد درصد می 1/41و  4/14، سهم این واحدها از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به ترتیب وجود بااین

ال کل واحدهای صنعتی درصدی به ترتیب از سرمایه و اشتغ 8/58و  6/25برداری موجود، سهم  های بهره سهم پایین خود از تعداد پروانه رغم بهو بیشتر 

  .باشد می پرسنلنفر  51های کمتر از  اهبیش از کارگ مراتب بهاند که  به خود اختصاص داده

 

 های کوچک و متوسط در ایران  موانع ساختاری فعالیت شرکت. 1.3

ی الزم از هاا  مقیااس  کمباود توان به ماواردی از قبیال    از آن میان میکه  هستندرو  هی کوچک و متوسط با معضالتی روبها در کشور ما، بنگاه 

 افزاری نرم های زیرساخت های مختلف حقوقی و قانونی، نارسایی از جنبه وکار کسبی مناسب رشد ها محیط ضعفی مختلف سرمایه، تولید و بازار، ها جنبه

ی باانکی و ماالی کشاور و عادم وجاود      ها دان ارتباط منسجم با شبکهی نوین، فقها ی کهنه و عدم دسترسی به تکنولوژیها و تشکیالتی، تولید با فناوری

 .ی همکاری میان بنگاهی اشاره کردها شبکه
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سهم این  وجود باایندهند اما  میی کوچک و متوسط تشکیل ها شرکتدر کشور را  شده ثبتی ها شرکتدرصد از تعداد  98حدود  در حال حاضر 

توان نتیجاه نقاص در هادایت مناابع      می، رکود اخیر در اقتصاد کشور را دیگر عبارت و به است ها آنکمتر از ظرفیت در تولید ناخالص داخلی بسیار  ها بنگاه

های مالی و عملیاتی،  نبود انگیزه برای تهیه و ارائه گزارش ساختار سنتی سرمایه،  .ی کوچک و متوسط در جریان تولید نسبت دادها شرکتمالی به سمت 

ی کوچاک  ها شرکتفعالیت های باالی توزیع، توسعه  کنندگان و هزینه های رقیب، تأمین ی از وضعیت صنعت، شرکتناآگاهها،  ز بنگاهفرار مالیاتی بخش ا

 .نموده است با مشکالت متعددی روبرورا و متوسط 

های کوچک و متوسط در مواجهه با بازار سرمایه و همچنین شرایط و مقتضیات بازار سرمایه، عمالً راه را بر استفاده  های ذاتی شرکت محدودیت 

های  شرکتترین  شرکت از بزرگ 511ها از امکانات بازار سرمایه مسدود نموده است؛ ضمن آنکه از دید متولیان بازار سرمایه نیز حضور حداکثر  این شرکت

منظور حضور  های کوچک و متوسط به های شرکت ترین محدودیت عمده. باشد ی در بازار سرمایه نیز مطلوب نمیدولت شبهمتعلق به بخش دولتی و  عمدتاً

 : باشد در بازار سرمایه شامل موارد ذیل می

 ها اندازه شرکت. 1.3.1

شده در بورس و فرابورس، حضور  های پذیرفته فعات انجام معامالت سهام شرکتشرایط کنونی بازار اوراق بهادار ازنظر حجم و ارزش و د 

لذا بازار سرمایه در صورت مطلوب بودن سایر پارامترهای . ساخته است رممکنیغها با سایز کوچک و تعداد اندک سهام در بازار سرمایه را  شرکت

زیرا عرضه محدود سهام . هایی با سایز کوچک را ندارد ضور شرکتفرابورس، قابلیت ح/ ها به بورس گیری در خصوص ورود شرکت تصمیم

فرابورس و حتی /شدت افزایش داده و مطلوبیتی برای سهامداران بالقوه، بورس های نظارتی در بورس یا فرابورس را به هایی کوچک، هزینه شرکت

 . نماید های از این قبیل ایجاد نمی خود شرکت

 های کوچک و متوسط رکتوضعیت مالی و شفافیت ش. 1.3.2

منظور حضور در  شوند، شفافیت الزم به با مدیریت بخشی خصوصی اداره می عمدتاًهای اقتصادی که  با توجه به ساختار اقتصادی کشور، بنگاه 

مدت  ، این مهم در کوتاهسازی وضعیت مالی و عملیاتی شرکت منظور شفاف همچنین در صورت وجود اراده قوی به. باشند بورس یا فرابورس را دارا نمی

منظور گذشت از مرحله غیر شفاف و رسیدن به وضعیت شفاف و قابل ارائه به بازار سرمایه  سال به 3تا  1لذا دوران گذاری در حدود . باشد پذیر نمی امکان

ها را برای ورود  ز وجود دارد، انگیزه مدیران شرکتها نی پذیرفته نشدن شرکت طوالنی با توجه به اینکه امکان  نسبتاًسپری نمودن این زمان .باشد نیاز می

، پذیرش در بورس یا فرابورس برای صورت نیاباشد؛ در غیر  برخورداراین در حالتی است که بنگاه از وضعیت مالی مطلوب . دهد به بورس کاهش می

اند نیز وجود داشته و این گروه از  هایی که با استقراض از شبکه بانکی، تأمین مالی نموده این مسئله در مورد شرکت. غیرممکن خواهد بود باًیتقرشرکت 

 . واسطه وجود هزینه مالی سنگین، امکان ورود به بازار سرمایه را ندارند ها نیز به شرکت
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 ساختار مالکیتی.  1.3.3

در اختیار بخش خصوصی  کامالًخصوصی در شرایطی که منابع و مدیریت )  است دولتییا خصوصی و یا  ها شرکت با فرض اینکه مالکیت در 

ی بخش خصوصی ها شرکت؛ بازار سرمایه به دالیل متعددی نسبت به پذیرش (شود بندی تقسیم دولتی شبهرا دولتی یا  ها شرکت صورت اینباشد؛ در غیر 

 . نماید می گیری تصمیم پذیرشی متقاضی ها شرکتو عرضه سهام آنها به عموم مردم حساسیت بیشتری داشته و با دقت نظر بیشتر نسبت به انتخاب 

 نوع فعالیت. 1.3.1

بنیان با توجه  های دانش شرکت. ها بنیان؛ سایر شرکت های دانش شرکت: باشند های کوچک و متوسط در دو گروه کلی قابل تقسیم می شرکت 

. شد ای بااهمیت آنها می به تغییرات سریع تکنولوژی نیازمند به پایش مستمر جدیدترین تغییرات بوده و هزینه تحقیق و توسعه همواره یکی از اقالم هزینه

های  های گروه دوم نیز که فعالیت شرکت. ضمن آنکه قدرت نقدینگی بنگاه نیز نقش مؤثری در گسترش فعالیت و تداوم حضور در بازار محصوالت دارد

های  های خدماتی و شرکت شرکت. محور ندارند نیز عمدتاً در فضای رقابتی فعالیت نموده و با مشکالت نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند دانش

 . باشند بندی می بازرگانی نیز با همین وضعیت قابل طبقه

های فعال در کشور قلماداد کارد در باورس حضاور دارناد،       ترین شرکت توان آنها را در زمره بزرگ که میشرکت  511رغم آنکه حدود  لذا علی 

لاذا  . هاا را ندارناد   ها در صورت تمایل، امکاان دسترسای مزایاای باورس     باشند که این شرکت تر در عرصه اقتصاد فعال می هزاران شرکت در ابعاد کوچک

هاای باازار    های اقتصاادی کوچاک و متوساط، محادودیت     بر اساس درک شرایط و مشکالت فعالیت بنگاه ین مالیجدیدی برای تأم  پیشنهاد ایجاد بازار

شده نیز در  شده است؛ ضمن آنکه نتایج مطالعات تطبیقی انجام ها و همچنین چارچوب قانونی و حقوقی موجود، ارائه سرمایه در پذیرش این گروه از شرکت

 .است رشدهپیوست این گزارش به اختصار ذک

 صنعتی های شهرکی کوچک مستقر در ها شرکتبررسی وضعیت . 1.1

صانعتی تحات    هاای  شاهرک ی موجاود در  هاا  شارکت توان به  میی مختلف اقتصادی ها ی کوچک و متوسط فعال در بخشها شرکت ازجمله 

که توسط سازمان  1391تا پایان شهریورماه سال  ها شرکتدر ادامه مختصری از آمار این  .کردوزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره  ای توسعهی ها حمایت

 .ارائه خواهد شد ،است شده عالم اصنعتی کشور  های شهرکصنایع کوچک و 

 واحد تعداد

 واحدهای صنعتی کوچک 71111

 ها واحدهای صنعتی کوچک مستقر در شهرک 31111

 برداری شده کل واحدهای صنعتی بهره 81111

 واحدهای صنعتی کوچک: 2 جدول
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 موضوع واحد سنجش تعداد

 برداری رسیده تعداد واحدهای به بهره واحد 31111

 برداری رسیده اشتغال واحدهای به بهره نفر 112118

 برداری رسیده گذاری واحدهای به بهره میزان سرمایه الیارد ریلیم 311238

 های صنعتی برداری رسیده مستقر در شهرک واحدهای صنعتی کوچک به بهرهوضعیت : 3 جدول

 

 موضوع تعداد درصد

 های در مرحله تخصیص زمین طرح 11216 13%

 در مرحله دیوارکشی های طرح 4221 11%

 های در مرحله نصب سوله طرح 8645 21%

 آالت های در مرحله نصب ماشین طرح 3511 12%

 جمع کل 19641 111%

 های صنعتی های صنعتی در حال ساخت در شهرک وضعیت طرح: 1 جدول

 

 

 
 1312ها و نواحی صنعتی به تفکیک علت تعطیلی تا پایان شهریورماه  رسیده غیرفعال مستقر در شهرک برداری تعداد واحدهای به بهره: 1 نمودار
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 بورس محور یا بانک محور؟: های کوچک و متوسط  شرکت مالی تأمین. 1.5

ی کوچاک  ها شرکت دیگر بیان بهیا  زودبازده اصطالح بههای  های گذشته، تسهیالت پرداختی به بنگاه نکته حائز اهمیت در اقتصاد ایران در سال 

هاای   اتصال حلقه. ی کوچک و متوسط، یک راهکار مناسب و انکارناپذیر جهت نیل به رشد اقتصادی استها شرکتمالی  تأمیناستراتژی . و متوسط است

باه   تواناد  مای  المللی بیندر حوزه داخلی و  ها شرکتی کوچک و متوسط به صنایع مربوط و گسترش بازار محصوالت این ها شرکت ازجملهزنجیره عرضه 

توسعه رقابات در اقتصااد کشاور ماؤثر      تر مهمو از همه  آوری فنمولد اقتصادی و توسعه  های فعالیتشتر، رشد های کارآفرینی و نوآوری بی گسترش انگیزه

 .کند مسیر عمل در راستای این استراتژی، موفقیت یا شکست استراتژی را مشخص می وجود بااین. واقع گردد

ل عماده دانسات؛ اول نقاص در هادایت تساهیالت باه سامت تولیاد         نتیجه دو دلی توان میبخش عمده رکود تورمی اخیر در اقتصاد کشور را  

نبود شفافیت مالی در این ساختارها اسات کاه   . مالی مبتنی بر سرمایه تأمین جای بهمالی مبتنی بر وام  تأمینبر  تأکیددوم، . ی کوچک و متوسطها شرکت

پاذیر اسات و از    ار مالیاتی در این ساختارهای غیرشفاف به ساهولت امکاان  فر سو کیاز . غیرممکن گردد عمالًتا نظارت بر جریان سرمایه  شود میموجب 

 .عطایی نیز بسیار باال خواهد بودها و تسهیالت ا سوی دیگر با نبود نظارت بر جریان سرمایه امکان نکول بدهی

دو استتراتیی مطلتود در   »ایران با عنوان ریزی و توسعه فرابورس  در اداره برنامه شده هیته گزارشیک  در آمده دست بهبا توجه به نتایج  

 هاا  بانکهای اعطایی  های پولی و وام که پس از بررسی آثار سیاست «2رشد؛ شفافیت جریان سرمایه و توسعه اقتصاد نوآورانه گذاری هدف

هاای پاولی هام در     ، سیاسات پاردازد  مالی بورس محور در کنار بخش پولی جهت توسعه اقتصادی ساالم و پایادار مای    تأمینبر رشد اقتصادی، به کارایی 

 نیز ها بانکهای اعطایی از سوی  همچنین وام. اند نشده 1391تا  1369منجر به تولید و رشد اقتصادی در ایران در طی دوره  بلندمدتو هم در  مدت کوتاه

بسزای درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران  تأثیرکه  این در حالی است. اند تولید و رشد اقتصادی به همراه نداشته بلندمدتمدت و نه در  نه در کوتاه

های پولی حتای در   توان نتیجه گرفت در ایران سیاست پس می. بوده و نوسانات نرخ ارز در این دوره منجر به کاهش رشد اقتصادی گردید است انکار قابل

پاولی بار     مثبت متغیرهاای سیاسات   تأثیراز سوی دیگر با توجه به . شود ان نمیخنثی بوده و منجر به تغییر در متغیرهای حقیقی در اقتصاد ایر مدت کوتاه

. اناد  باوده  تأثیرگذاراند و تنها بر بخش اسمی اقتصاد  ها شده و افزایش قیمت همراه نرخ ارز تنها منجر به تورم، این متغیرها به کننده مصرفشاخص قیمتی 

هاای اخیار شادت     سات کاه طای ساال    هیچ کارایی نداشته و تنها ارمغان آن، تورم بااالیی ا  وردبررسیمهای پولی در ایران در دوره   بدین ترتیب سیاست

 .است گرفته

های اقتصادی با نظارت در سطوح مختلاف   بنگاه سازی شفافآشکار است که بازار سرمایه جایگاهی برای ایجاد ساختارهای حاکمیت شرکتی و  

و  یافتاه  افزایشآن سهم مالیات در درآمدهای دولت  تبع بهکه حجم مالیات دریافتی و  گردد میموجب  طرف ازیکدر بستر بازار سرمایه  سازی شفاف. است

                                                           
1
 133، شماره 1394خرداد  16 :تاریختجارت فردا،  نامه هفته 
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از طرف دیگر شافافیت  . است توجه قابلدر کشور بسیار  اخذشدهمالیات  کل بهامروزه سهم مالیات ستانی در بازار سرمایه نسبت .  فرار مالیاتی ناممکن شود

 .های بانکی نیز ناممکن شود تا هدایت منابع نقدینگی به تولید واقعی میسر گشته و خطر نکول بدهی شود میک و متوسط سبب نسبی ساختارهای کوچ

هاای   عملکرد، اتصال باه زنجیاره   سازی شفاف سوی به، بازار سرمایه مند توانند از طریق سازوکارهای نظام ی کوچک و متوسط نیز میها شرکت 

 .های فنی و انسانی ایجاد نمایند در ساختار خود را با افزایش مستمر سرمایه آفرینی ارزشآن اعتالی  تبع بهو  رفته استراتژیکگذاران  عرضه و سرمایه

های کوچک و متوسط در  معرفی بازارهای موجود فرابورس ایران و بررسی قابلیت تأمین مالی شرکت. 1.1

 آنها

 معرفی بازارهای فرابورس. 1.1.1

دوم انجام و در دو بازار اول  ها شرکتبر اساس دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، در حاضر پذیرش  

و  بازاری تحت عنوان بازار پایه در فرابورس ایجاد 91قانون برنامه پنجم توسعه و تصویب سازمان بورس، از ابتدای سال  موجب بههمچنین . شود می

 . این قانون به فرابورس محول گردید 99ی مشمول ماده ها شرکتوظیفه انجام نقل و انتقال 

 بازار اول. 1.1.1.1

 11حداقل )،میزان سهام شناور مناسبسودده، (الیر اردیلیم 11سرمایه ثبتی حداقل )های با سایز بزرگ بر اساس تعریف دستورالعمل، شرکت 

 . شوند ، با سابقه فعالیت باال و البته ریسک فعالیت کمتر در این بازار پذیرفته می(درصد

 بازار دوم. 1.1.1.2

نون قا 141های مشمول ماده  شرکت. باشد تر از بازار اول بوده و سابقه فعالیت و سودآوری شرکت موردنظر نمی پذیرش در این بازار ساده 

 5طبق دستورالعمل حداقل سرمایه ثبتی یک میلیارد ریال و حداقل سهام شناور . باشند تجارت نیز امکان طرح درخواست پذیرش در این بازار را دارا می

در این بازار درصد سهام ندارند  5هایی که تمایل به عرضه بیش از  در حال حاضر، شرکت. باشند درصد، الزامات پذیرش در بازار دوم فرابورس می

 . گیرند در این بازار مورد معامله قرار می.... شده نظیر پتروشیمی مارون، پتروشیمی جم و  های پذیرفته ترین شرکت اند؛ لذا تعدادی از بزرگ شده پذیرش

 بازار پایه. 1.1.1.3

های سهامی عام واجد شرایط، موظف به ثبت نزد سازمان بورس و رعایت مقررات افشاء مصوب  قانون برنامه پنجم، کلیه شرکت 99طبق ماده  

توجه  با. داند از طریق بورس یا فرابورس مجاز می صرفاًشده نزد سازمان را  های ثبت همچنین این ماده، انجام نقل و انتقال سهام شرکت. باشند سازمان می

های مشمول ثبت نزد سازمان بورس و یا نبود شرایط پذیرش، بازار پایه توسط سازمان بورس ایجاد  به عدم طی فرایند پذیرش برای تعداد زیادی از شرکت

 . عنوان بازار پنجم تعبیه گردید فرابورس به در و
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گردند؛ بلکه صرفاً نقل و انتقال آنها از طریق  در فرابورس قلمداد نمی شده های حاضر در بازار پایه فرایند پذیرش را طی ننموده و پذیرفته شرکت 

های ذیل قابل تقسیم  باشد به گروه شرکت می 145های حاضر در بازار پایه فرابورس که تعداد آنها در حال حاضر  شرکت. شود فرابورس انجام می

 : باشند می

های بورس را فرابورس را  رغم اظهار تمایل و ارائه درخواست، قابلیت پذیرش در بازار و علیموجب قانون ثبت نزد سازمان شده  های که به شرکت( الف

 . ندارند

 . پذیرش، تمایلی به پذیرش در بازارهای بورس یا فرابورس ندارند موجب قانون ثبت نزد سازمان شده و با وجود امکان هایی که به شرکت( ب

اوراق بهادار تهران، شرکت بورس کاالی ایران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس انرژی و شرکت ارکان بازار سرمایه، شامل شرکت بورس ( ج

های سهامداری  ای در ارتباط به نقل و انتقال سهام برخوردار بوده و گروه های اساسنامه گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه که از محدودیت سپرده

 . شوند شده و معامله می درج ای دارند در بازار پایه شده مشخص

شوند و معامالت  های بورس، به بازار پایه فرابورس منتقل می های اخراج شده از بازار موجب دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت به( د

 . یابد سهام آنها در این بازار ادامه می

 ( بازار عرضه)بازار سوم . 1.1.1.1

 "عرضه یکجا"این بازار کارکردهای مختلفی داشته که مفهوم  . باشد میدر فرابورس ایران، بازار عرضه  شده تعبیه مؤثرمهم و یکی از امکانات  

 تاکنون. باشد میکارکرد این بازار  ترین مهم( اعم از سهامی عام و خاص)عرضه بلوکی سهام معاف از ثبت نزد سازمان بورس . در همه آنها وجود دارد

و پس از انجام رقابت و تعیین برنده مزایده، تشریفات قطعیت معامله  شده انجامشرکت خارج از بورس در این بازار  ها دهمزایده فروش یکجای سهام 

منظور انجام هر  ن بازار بهباشد؛ در ای با توجه کارکرد این بازار، فرایند قبول و انجام مزایده فروش سهام با فرایند پذیرش کامالً متفاوت می. است شده انجام

 . باشد مزایده، گزارش کارشناسی تعیین قیمت پایه عرضه موردنیاز می

 در بازارهای موجود فرابورس ایرانهای کوچک و متوسط  بررسی قابلیت تأمین مالی شرکت. 1.1.2

است که آیا بازارهای موجود فرابورس  سؤالاین در موضوع ضرورت ایجاد بازار جدید در فرابورس، بررسی  موردبررسینکات  ترین مهمیکی از  

 یا خیر؟  باشند میرا دارا های کوچک و متوسط  در حوزه تأمین مالی شرکتها  ظرفیت پوشش نیازمندی
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 بازار اول یا دوم. 1.1.2.1

قابلیت عرضه به های فعالیت باال ریسکبه دلیل سایز کوچک و یا  کوچک و متوسطی ها شرکتذکر گردید  تفصیل بهی قبل ها که در بخش گونه همان

 . باشند نمیعموم را ندارند، قابل پذیرش در بازار اول یا دوم فرابورس 

 هبازار پای. 1.1.2.2

تأمین حوزه فعالیت بازار . شود میی ثبت نزد سازمان از طریق این بازار انجام ها شرکتنقل و انتقال سهام  صرفاًو  شوند میدر بازار پایه پذیرش ن ها شرکت

 ها شرکتو از مزایای پذیرش  شده پذیرشدر این بازار  ها شرکتضمن آنکه . است سهامیی ها شرکت، پذیرش سهام های کوچک و متوسط مالی شرکت

های  تأمین مالی شرکتدر بازار  ها شرکتپذیرش  منظور بهی بازار پایه ها لذا امکان استفاده از درج نماد معامالتی در فهرست نرخ. شوند میبرخوردار 

 . باشد میعملیاتی ن کوچک و متوسط

 مبازار سو. 1.1.2.3

این بازار  توان میفرابورس قرار ندارد،  موردتوجهو نوع شرکت  گیرند میبلوکی مورد معامله قرار  صورت بهدر بازار سوم فرابورس،  ها شرکتبه لحاظ اینکه 

مزایده آنها پس از انجام  صرفاًو  شوند میپذیرش ن ها شرکتاما در بازار سوم . ارزیابی نمودهای کوچک و متوسط  بازار تأمین مالی شرکترا شبیه به 

 های بازار تأمین مالی شرکتدر طراحی  موردنظرویژگی  ترین مهملذا . شود میتشریفات قانونی برگزار و در صورت وجود مشتری، معامله سهام انجام 

 . باشد میدستیابی  غیرقابلو حضور مستمر آنها در تابلوی معامالتی، از طریق بازار سوم  ها شرکتکه عبارت است از پذیرش کوچک و متوسط 

 گیری نتیجه.1.7

در گردش های کوچک و متوسط در ایران، کمبود منابع نقدینگی و سرمایه  همانطور که عنوان شد، مهمترین موانع رشد و تدوام حیات شرکت 

، به علت عدم نظارت بر جریان از سوی دیگر، تأمین مالی بانک محور در اقتصاد ایران. به عالوه پایین بودن کارایی مدیریتی در این ساختارهاست

ز ظرفیت بایست ا بنابراین در این خصوص می. کسب و کارهای کوچک و متوسط نگشته استتاکنون منجر به رشد و توسعه  تسهیالت به سمت تولید،

المللی استفاده  تأمین مالی، نظارت و مدیریت استراتژیک از طریق بازار سرمایه به نحو بهینه و با توجه به نظریات جدید رشد اقتصادی و تجربیات بین

از  کی چیهقابل تطبیق با  های کوچک و متوسط تأمین مالی شرکتی مختلف فرابورس، بازار ها در بازار شده انجامبا توجه به بررسی علی ایحال، . گردد

به بررسی  بعد بر این اساس در بخش. باشد می، ضروری شده تعریف های نیازمندیی موجود نبوده و طراحی بازار جدید بر اساس کارکردها و ها بازار

 .خواهیم پرداخت ایجاد بازار مجزا برای تأمین مالی کسب و کارهای پرریسک کوچک و متوسط سایر کشورها در زمینهبازارهای سرمایه تجربیات 
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 های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف تأمین مالی شرکت: بخش دوم

کشورها، تعاریف صنایع کوچک، متوساط و بازرگ در کشاورهای مختلاف      یآور فنبر اساس شرایط خاص اقتصادی، فرهنگی و سطح توسعه 

در برخی کشورها از طریق سیستم پولی و در برخای دیگار از طریاق باازار سارمایه       ها همچنین نحوه تأمین مالی و اعتباردهی به این بنگاه. متفاوت است

ی سهام ها بازار مجزایی در بورس ،کشورهای آسیایی نوظهوری چون هند و کره ازجملهاغلب کشورهای مطرح در حال توسعه در جهان . دپذیر میصورت 

در ادامه مطالعات تطبیقی از وضاعیت  . اند نمودهی کوچک و متوسط با شرایط و تسهیالت خاص ایجاد ها خود برای پذیرش و انجام معامالت سهام شرکت

SME  دشو میدر دو بخش ارائه  ها آندر  گذاری سرمایهنحوه تأمین مالی و  وها. 

 ترکیه. 2.1

بر اسااس ایان تعریاف اگار     . شود میبر اساس میزان دارایی بنگاه یا گردش مالی آن و تعداد کارکنان معین ها  SMEدر کشور ترکیه، تعریف 

نفر باشد، این شرکت یک شرکت کوچاک و   151و تعداد کارمندان آن کمتر از ( میلیون دالر 13معادل )میلیون لیر  41گردش مالی سالیانه بنگاه کمتر از 

هاا   SMEبرای  شده گرفتهدر نظر  و از تسهیالت نشده شناخته SMEاگر این شرایط برای یک شرکت محقق نشود آن شرکت . شود میمتوسط شناخته 

 SMEسازمان توسعه . منتشر شد 1115در سال « ها آن بندی طبقهبا توجه به تعریف، شرایط و ها  SMEمقررات مربوط به »در ترکیه، . ماند میمحروم 

ایان نهااد باه     1119شاده و از ساال   ی تولیادی ا صانعتی بنیاان نهااده      هاا  کمک به بنگاه منظور به 1991که در سال  است یعمومدر ترکیه یک نهاد 

SME  در ترکیه یک . دهد میغیر صنعتی نیز خدمات ارائه هایSME گذاری سرمایهتواند از طریق افزایش سرمایه در بازار سهام، سهام خصوصی و  می 

ی هاا  مشاتقات وام  خصاوص  باه البته برخی ابزارهای ماالی  . است گذاری پایهمالی نماید؛ بازار اوراق مشارکتی در ترکیه هنوز در حال  نیتأممخاطره پذیر، 

SME  بورس استانبول . مالی موجود است نیتأمبرای ها(ISE
ترکیاه، قاوانین و مقاررات و شارایط      یها SMEدر بازار . تنها بازار سهام ترکیه است( 3

 .است از بازار اصلی در نظر گرفته شده تر سادهبسیار ها  SMEپذیرش برای 

 انتشار. 2.1.1

CMB)بازار سرمایه ترکیاه   مدیره هیئتنیز باید در  SMEی ها همچون سایر اوراق بهادار، سهام شرکت
سارمایه  . باه ثبات رسایده باشاد    ( 4

ی ها اساسنامه، صورتتوانند در طی فرآیند ثبت، ساختار سهامداری،  می ها شرکت. باشد انتقال قابلباشد و سهام شرکت باید  شده پرداختشرکت باید تماماً 

 :ند وقتی کهمعاف از گزارش حسابرس شو توانند یها م SME. استرداد نمایند CMBرا به امیدنامه مالی سه سال گذشته، گزارش حسابرس مستقل، 

                                                           
 
 Istanbul Stock Exchange 
 
 Capital Market Board 
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 .میلیون دالر باشد 5در سال مالی گذشته کمتر از  ها آندارایی کل  -

 .دالر باشد هزار 121در هر دو سال گذشته کمتر از  ها آنفروش کل  -

 .سهامدار باشد 51از سهام در اختیار کمتر از  درصد95 -

. وجاود نادارد  هاا   SMEجای گرفته است و باورس جادایی بارای     5های نوظهور با عنوان بازار شرکت( ISE)در بازار سهام استانبول  SMEبازار 

 :ی زیر تشکیل شده استها بازار سهام استانبول از بخش طورکلی به

 

 تفکیک بازارها در بورس استانبول ترکیه: 2 نمودار

 

با مقررات و شرایط محدودتری از سایر بازارها پذیرش شاده و   ها دهد که شرکت میرا تشکیل  ISEبازار  نیتر بزرگو  نیتر یاصل :بازار ملی -1

 %(15میلیون دالر و  4/4حداقل ) .دشو میروی تابلو معامله  ها آنسهام 

میلیاون   2یی با حداقل یا مساوی ها سهام شناور یا شرکت% 15میلیون دالر ارزش بازاری و  5/3یی با حداقل یا مساوی ها شرکت :بازار دوم -2

شرایط پذیرش در این بازار محدودیت کمتری نسبت باه باازار ملای    . توانند در این بازار پذیرفته شوند میسهام شناور % 5دالر ارزش بازاری و 

 .گیرد میکه دیگر شرایط ماندن در بازار ملی را ندارند در این بازار مورد معامله قرار  ییها SMEو سهام دارد 

ECM) های نوظهور بازار شرکت -3
. کنناد  میفعالیت  آنشرکت در  11 اکنون هم. در این بازار هیچ محدودیتی برای پذیرش وجود ندارد :(6

ی هاا  ی ماالی توساط شارکت   هاا  انتشار اطالعات و صورت. کند میچک و متوسط راهنمایی ارائه ی کوها در این بازار مشاور مجاز برای شرکت

                                                           
 
 Istanbul Stock Exchange Emerging Companies Market Regulation. Official Gazette Number: 72272, Official Gazette 

Date: August 81, 7002. 
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SME ی ماالی نیماه اول   هاا  همچنین نیازی به گزارش حسابرس در تهیه صاورت . ی نوظهور در هر سال دو بار الزم استها در بازار شرکت

 .سال نیست

ساهامدار دارناد در ایان باازار      511یی که در بورس پذیرفته نشده و بیش از ها شرکت :(Free trade platform) بستر آزاد معامالتی -1

 .گیرند میمورد معامله قرار 

 2112 2111 نوع بازار

 بازار ملی

 141 132 های پذیرفته شده تعداد شرکت

 194613 191152 ارزش بازار

 316556 362196 حجم معامالت

 بازار دوم

 22 61 های پذیرفته شده تعداد شرکت

 5166 4412 ارزش بازار

 15144 16381 حجم معامالت

 های نوظهور بازار شرکت

 11 1 های پذیرفته شده تعداد شرکت

 118 58 ارزش بازار

 231 162 حجم معامالت

 بستر آزاد معامالتی

 16 - های پذیرفته شده تعداد شرکت

 1384 - ارزش بازار

 13 - حجم معامالت

 (ارقام به میلیون دالر)عملکرد بازارهای بورس استانبول ترکیه : 5جدول 

 Post)در خصوص معامله و پسامعامله . در نظر گرفته شده است ها تر از سایر شرکت ینبه مراتب پایها  SMEبازار ملی، کارمزد پذیرش برای  جز به

Trade )در بازار SME ی مختلفی در بازارهای ها ، روشهاISE تعبیه شده است؛ 

 انجاام   بعادازظهر معامالت در دو بخش معامالتی صابح و  . در بازار دوم، مکانیزم معامله همانند بازار اول، روش حراج چند قیمتی پیوسته است

 .شود می
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 اصاوالً روش  . ا با روش متفاوتپذیرد ام میبازار اول و دوم صورت ( افزار نرم) آوری فنی نوظهور، معامله سهام در همان بستر ها در بازار شرکت

 .شود میبازارگردان ندارند از حراج تک قیمتی استفاده  که یسهامشود اما برای  میحراج پیوسته با بازارگردان برای انجام معامالت انتخاب 

  گیرد میدر بستر آزاد معامالتی، انجام معامالت از روش حراج تک قیمتی و چهار بار در روز صورت. 

در جادول زیار   . دهناد  مای تشکیل  ها البته ناشرین مهم در این بازار را بیشتر بانک. در ترکیه شروع به اوج گرفتن نمود 1111از سال ها  SMEبازار 

 :نشان داده شده است غیرمالی مؤسساتو  مؤسسات، سایر ها بانک ازجملهی مختلف و توسط ناشرین مختلف ها از انتشار اوراق بدهی در سال ای مقایسه

 1111 1111 1111 1119 1118 ارزش اوراق منتشر شده دیفر

 11252 253/11 813 - 158 ها بانک 1

 1196 345 151 - 1 مالی مؤسساتسایر  2

 491 1 119 - 1 غیرمالی مؤسسات 3

 23311 11118 1211 - 158 جمع کل

 (ارقام به میلیون دالر)ارزش اوراق بدهی منتشر شده در ترکیه : 1جدول 

 

 های نوظهور شرکت بازار بازار دوم بازار ملی شرایط

 ارائه عملکرد
های مالی حسابرسی شده سه  صورت

 سال قبل

حداقل یک صورت مالی حسابرسی شده 

 ساالنه از زمان تأسیس

صورت مالی حسابرسی شده سال 

 قبل

 - میلیون دالر 9/6تا  5/3بین  میلیون دالر 69تا  12بین  ارزش بازاری

 - - دو سال سود ده سود قبل از مالیات

 - درصد 15تا  5 درصد 15تا  5 حداقل سهام آزاد شناور

 - میلیون دالر 9/6 میلیون دالر 3/12تا  9/6بین  سهام در دست صاحبان سهام

گذاران در  حداقل تعداد سرمایه

 هنگام عرضه اولیه
511 511 - 

 - ثبت شود شود ثبت CMBثبت اوراق نزد 

 حراج پیوسته چند قیمتی معامالت پیوسته روش انجام معامالت
حراج پیوسته با بازارگردان یا حراج 

 تک قیمتی بدون بازارگردان

 (ISEو  CMBمنبع )شرایط پذیرش و افشا اطالعات در بازارهای بورس استانبول ترکیه : 7جدول 

 ها SMEانتشار اوراق تأمین مالی توسط . 2.1.2

با توجه باه مقاررات، ناشار    . هیئت بازار سرمایه ترکیه به ثبت برسند نزد یعمومهمانند سهام، سایر اوراق نیز باید قبل از انتشار در یک عرضه  

پس . بازار را ارائه دهد موردنظراوراق، بخشنامه و سایر مدارک امیدنامه ی مالی دو سال گذشته، ها ، اساسنامه شرکت، صورتداری سهامبایست ساختار  می
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شوند که  میمنتشر  ها در کشور ترکیه بیشتر توسط بانک ها اوراق مبتنی بر دارایی. اطالعات مربوط خواهد نمود یاز آن هیئت بازار سرمایه تصمیم به افشا

 .میلیون دالر اشاره کرد 455به ارزش  1111در سال ها  SME توان به انتشار اوراق مبتنی بر وام بانکی می ها آناز نمونه 

 کره جنوبی. 2.2

کنند که بارای کشاور کاره جناوبی ایان       میرا از روی تعداد کارکنان و حجم سرمایه شرکت تعریف ها  SMEنیز ذکر شد،  قبالًکه  طور همان

 .عنوان شده است 8ی مختلف در جدول شماره ها تعریف در بخش

 ارزش سرمایه کارکنان تعداد ها بخش

 یا کمتر میلیون دالر 3 نفر و کمتر 311 ونقل و ساخت و معادن بخش حمل

 میلیون دالر یا کمتر 31 نفر و کمتر 311 رسانی، هتل، خدمات مهندسی و بیمارستانی بخش خدماتی، اطالع

 میلیون دالر 5 نفر و کمتر 51 ها سایر بخش

 های مختلف کشور کره جنوبی در بخشها  SMEتعریف : 8جدول 

در باازار  . کنناد  مای در معامالت اوراق بهاادار فعالیات    FreeBoard و Kospi، Kosdaqی ها در این کشور سه بازار سرمایه اصلی با نام

Kospi ده در باازار  ی پذیرفته شها از شرکت% 81همچنین . شود میبازار اصلی در کشور کره جنوبی تعریف  عنوان بهKosdaq را SME   تشاکیل  هاا

 .2دهند می

 
 تفکیک بازارها در بورس کره جنوبی: 3 نمودار

                                                           
2
 http://eng.krx.co.kr/m2/m2_8/m2_8_8/JHPENG02008_08.jsp. 

 بورس کره جنوبی

(KRX) 

 Freeبازار 

Board 
 KOSDAQ بازار ابزارهای مشتقه

شرکت های  
 عادی

شرکت های 
 درحال رشد

شرکت های  
 نوپا

KOSPI 
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ی ها ، شرکتFreeBoardدر . میلیارد دالر برآورد شده است 41دالر و حجم معامالت آن حدود  اردیلیم Kosdaq 111ارزش کل بازار 

 :شوند می بندی تقسیمبه سه دسته  ها آنپذیرفته شده و معامالت 

 .هستندیی که دارای ریسک باال ها شرکت .1

 ی عادیها شرکت .1

 ی پشتیبانیها شرکت .3

در بازارهای سرمایه کشور کره جنوبی، ذکر این نکته حاائز اهمیات    SMEی ها معامالت و اندازه شرکت از حجم ای نمونهقبل از پرداختن به 

ی مربوطاه و قاوانین مخصاوص آن    ها ی شرکتها با توجه به بزرگی و حجم سرمایه ها شرکت گونه اینکه میزان برقراری نرخ مالیاتی برای فعالیت  است

 .گردد میتعیین  موردنظرکشور 

 .وسط نشان داده شده استی کوچک و متها سال متوالی برای شرکت 5، آمار اندازه، ارزش بازار و ارزش کل معامالت بازار را طی 9 در جدول

 سال ارزش کل معامالت بازار ارزش بازار های پذیرفته شده تعداد شرکت بازارها

Kospi(main) 

 

 

246 811.41 1125.93 1112 

265 492.84 1111.61 1118 

221 266.19 1165.14 1119 

222 985.15 1112.18 1111 

291 899.15 1468.59 1111 

Kosdaq 1111 86.18 431.11 1112 

1132 39.86 166.61 1118 

1118 24.19 458.15 1119 

1119 84.56 416.81 1111 

1131 91.46 481.45 1111 

FreeBoard 54 1.392 1.136 1112 

21 4.982 1.112 1118 

66 1.644 1.111 1119 

21 1.218 1.151 1111 

63 1.246 1.143 1111 

 (ارقام به میلیارد دالر) در بازارهای سرمایه کشور کره جنوبیها  SMEعملکرد : 1جدول 
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SROدر کشور کره جنوبی، نهادی با عنوان 
ی غیرواقعی و ها این نهاد برای بررسی و کنترل بازار و فعالیت. آغاز کرده است 1112فعالیت خود را از سال  8

 .شود مینیز نامیده  " Kosdaqانتظام خود "، ایجاد شده است که تحت عنوان ها SMEتجارت منصفانه برای کنترل 

 KOSPIبازار  شرایط
 Freeبازار  KOSDAQبازار 

Board نوپا رشد حال در عادی 

 (قبل سال دودر ) غیر مقبولیا ( برای سال قبل) مقبول ارائه عملکرد
 مقبول

 (برای سال قبل)

 مقبول

 (برای سال قبل)
- 

 غیر مقبولمقبول یا 

 (برای سال جاری)

ارزش بازاری 

 شرکت

 حداقل

 میلیون دالر 111

 حداقل

 میلیون دالر 31

 15حداقل 

 دالر ونیلیم

 11حداقل 

 دالر ونیلیم
- 

 - - - %11 %15 سهام شناور حداقل

حداقل تعداد 

 سهامداران
511 511 - - - 

ROE 11 %5 %11 برای آخرین سال مالی% - - 

 اطالعاتافشا 

و ها  SMEبرای % 5هر تغییری که ارزش سهام را 

 دهد قرارهای بزرگ تحت تأثیر  برای شرکت% 5/1

 .اعالم گردد( همان روز یا روز بعد) ریتأخبدون 

برای % 11هر تغییری که ارزش سهام را 

SME  های بزرگ تحت  برای شرکت% 5و ها

( همان روز یا روز بعد) ریتأخبدون  دهد قرارتأثیر 

 .اعالم گردد

 KOSDAQمانند 

 شرایط پذیرش در بازار بورس کره جنوبی: 11 جدول

 ترکیه کره جنوبی عنوان

 خریداران نهادی معتبر SMEبازار وییه اوراق برای 
ندارد اما معامالت اوراق پذیرفته نشده در بازار 

 .اصلی ابزارها مجاز است

ها و  اوراق بهادارسازی وام

 ها SME یها دارایی

 1111شود و از سال  توسط ضمانت دولتی حمایت می

 .روند انتشار رو به رشدی داشته است

در سال ها  SMEهای  مبتنی بر وام DBSیک 

 .منتشر شد 1111

 های سهام خصوصی گذاری سرمایه
پایدار های  SMEگذاری در  های سرمایه تشکیل صندوق

 های مخاطره پذیر شرکتو 

گذاری  های سهام خصوصی و سرمایه تراست

 طور محدود خطرپذیر اما به

 در بازار ابزارهای کشورهای کره جنوبی و ترکیهها  SMEتأمین مالی : 11جدول 

 

  

                                                           
 
 Self-Regulated Organization 



 

 68  از 18 صفحه                                 

 

تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف: بخش دوم   

 ترکیه کره جنوبی عنوان

 پذیرش
ی حداقل سهام، حداقل ها نهیدر زم SMEشرایط پذیرش در بازار 

 .آسان شده است ROEارزش بازاری و 
 .حذف شده است SMEبازار  در یکمّپذیرش 

 .بسیار ناچیز است .ندارد هزینه پذیرش

 یارانه
دولت برای تأمین مالی، توسعه ساختمانی و پیشرفت تکنولوژیکی 

 .دهد ضمانت اعتباری میها  SMEآمیز و  وکارهای مخاطره کسب

 SMEای فراهم آمده برای پذیرش  یارانه بسته

، هزینه خدمات مالی و انتشار اوراق را تا سقف ها

 .دهد هزار دالر پوشش می 52

 مالیات
در بازارهای ها  SMEنرخ مالیات بر عایدی سرمایه در مبادالت سهام 

 .های بزرگ است خارج از بورس کمتر از شرکت

- 

 1در بازار سرمایه کشورهای کره جنوبی و ترکیهها  SMEموارد انگیزشی برای : 12جدول 

 رسانی دهی و اطالع گزارش. 2.2.1

با استفاده . است یگذار هیت در اطالعات مربوط به سرمایجاد شفافیگذاران با حفظ و ا هیت از سرمایحما KOSDAQ یستم آشکارسازیهدف س

 KOSDAQن و مقررات یها که از قوان ک از شرکتیهر . شود ع مییبازار توز کنندگان مشارکت ین تمامیبرابر ب کامالًستم اطالعات به شکل ین سیاز ا

جاامع   یهاا  نترنات و شابکه  یق ایا ساتم از طر ین سیا اطالعاات ا . شود رفتار می KOSDAQن بازار اوراق بهادار و ید با آنان بر اساس قوانینما یتخط

ک ارساال  یا ساتم افشاای اطالعاات الکترون   یر را باه س ید مدارک و اسناد زیرفته شده بایپذ یها شرکت. شود یدر حوزه اوراق بهادار منتشر م یرسان اطالع

 .ندینما

 ای های دوره گزارش( الف

 (یسال مال یروز پس از انتها 91)ساالنه  یها گزارش -

 یا دوره یها گزارش -

 یا دوره انیم یها گزارش -

 وییههای  گزارش( د

 یاصل یها تیارات و توسعه فعالیع اختیادغام، انشعاب، توز: ازجملهاطالعات مهم راجع به موضوعات مهم شرکت  یکه حاو ییها ه گزارشیکل

 زودتر از موعد اطالعات( ج

ع یا مانند انتشار سهام، اوراق قرضه، ب رفته شدهیپذ یها ک از شرکتیهر  یبرا یگذار هیا سرمای ی، اعتباری، مالیتیریرات مدییاطالعات مهم مربوط به تغ

 یبانک یها ق حسابیا تعلی یها، اعالم ورشکستگ ییمجدد دارا گذاری ارزشمتقابل سهام، 

                                                           
 
هاای آسایایی    های کوچک و متوسط فدراسیون بورس های کره جنوبی از اطالعات منتشره در گزارش کاری شرکت های استانبول ترکیه و بورس اطالعات مربوط به بورسکلیه ارقام و  

 :و اروپایی که فرابورس ایران در آن عضو و گیرنده اختصاصی اطالعات است استخراج شده است
 FEAS SME Task Force Survey (3102): Financing of SME’s through Capital Markets 
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 درخواست شده اطالعات( د 

 .باشد یاطالعات ضرور روزآوری به که یزمان KOSDAQاطالعات بر اساس درخواست  یافشا

 11هند. 2.3

BSE)های کوچک در هند توسط بورس سهام بمبئی وکار کسبروند بازار سهام برای 
11

این باورس، عملیاات خاود را باه هماراه      . دشآغاز  (

در بورس ملای  ها  SMEدر همان زمان، بستر معامالتی سهام برای . شروع کرد ،شده است گذاری پایهکه در بمبئی  "BCBتأمین مالی محدود "برنامه 

NSE)هند 
11

هر دو بازار بورس برای . بازارهای سرمایه هند، دو بورس مذکور را مورد تائید قرار داده است گذار قانون، 1111در سال . شروع به کار کرد (

SME باورس و اوراق بهاادار هناد     مادیره  هیئتی تجاری و ها ی صنعت، بانکها ی کوچک، نمایندهها و مذاکرات صورت گرفته با بنگاه ها پس از بحث

(SEBI
13

اعالم داشات   BSEمدیرعامل  .رسد میتریلیون دالر  113/1که ارزش بازاری بورس بمبئی اکنون به حدود  شایان توجه است. شکل گرفت (

 .اند دادهارائه  SMEخود را برای حضور در بازار امیدنامه شرکت جدید  11حدود  1111در سال 

 بورس بمبئی SMEقوانین و مقررات بازار . 2.3.1

و منابع مالی برایشان سخت است ماورد حمایات    گذار سرمایهکه یافتن ها  SMEشروع به کار کرده است تا  تری سهلبورس جدید، با قوانین 

 .قرار گیرند

ی مالی نیم سال آخار خاود را بادون ثبات     ها بایست صورت میی کوچک فقط ها مثال این است که شرکت عنوان بهیکی از این شرایط سهل،  -

 .شدن در اختیار بورس قرار دهد

 .توانند در این بورس شرکت داشته باشند میخریداران جزء ن همچنین -

 .آید می حساب بهی این بورس ها و مدارک کمتر در خصوص پذیرش و عرضه اولیه از دیگر ویژگی تر سادهشرایط  -

ه در سیساتم معاامالتی   میلیاون روپیا   11عرضه اولیه یک شرکت با سرمایه . هزار روپیه باشد 111تواند حداقل  میاندازه الت هر عرضه اولیه  -

 .تواند در بورس ملی پذیرفته شود میمیلیون روپیه، بنگاه  15و عبور سرمایه از مرز  ها با رشد شرکت. انجام شود

 نویسای  پذیرهبایست یک کارگزار برای بازارگردانی و  میحال ،هستند ها  SMEی تجاری که مسئول مدیریت ها دارند که بانک میقوانین بیان  -

تواناد یاک کاارگزار     مای بازار گردان که . سال از زمان پذیرش اوراق پایدار بماند 3تواند برای مدت  میاین ترکیب . اوراق جدید منصوب نمایند

 .دهد می، ریسک آن سهام و ریسک خود را پوشش زمان یکباشد با تقبل ریسک چند سهم در 

                                                           
  

 Securities and Exchange Board of India Regulations, Issue of Capital and Disclosure Requirements, April 7080. 
  

 Bombay Stock Exchange 
  

 National Stock Exchange 
  

 Stock Exchange Board of India 
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 .مالی خارجی اقدام کند نیتأمتوانند برای عملیات سودآوری خود به  میرپذیر ی خطها دارد که صندوق میبورس هند عنوان  مدیره هیئت -

 ی هندها SMEاولیه حضور در بازار  شرایط. 2.3.2

- SME  دمحدود شو عام یسهامابتدا باید تبدیل به یک شرکت. 

- SME دشوبایست ساختار سرمایه خود را مطابق با مقررات تغییر داده تا برای پذیرش و عرضه در بازار سرمایه آماده  می. 

ی مالی درخواستی صورت پذیرد تا ارزش سهام شرکت برای عرضه اولیاه مشاخص   ها شرکت کوچک و متوسط بر اساس صورت گذاری ارزش -

 .دشو

 وسط در بازار سرمایه هندهای کوچک و مت افشای اطالعات شرکت. 2.3.2

 :باید SMEکه یک  ،ددار میی کوچک و متوسط در بازار سرمایه هند اظهار ها اطالعات شرکت یقوانین افشا

 .ی مالی سالیانه و حسابرسی شده خود را ارائه دهدها صورت -1

 .سال قبل آماده شود 3یا  سیتأسگزارش حسابرس معتبر از زمان  -1

 مقررات مربوط سازی پیادهو  یریکاربردپذتالش برای  -3

 ی الزم از نهادی نظارتیها تالش برای کسب تائیدیه -4

 :ارائه جزئیات اطالعاتی الزم از شرکت جهت افشا -5

 و مشخصات شرکت ها ویژگی -

 مدیریت و مالکیت شرکت -

 ریسک صنعت و بنگاه -

 ظرفیت رشد شرکت -

 دعوی قضایی و مستندات در خصوص انشعابات -

 وکار کسب، رقابت و محیط شرکت، وضعیت صنعت وکار کسب -

 بنگاه بلندمدتی ها آینده و استراتژی وکار کسببرنامه  -6

 ی مالیها مدیریتی صورت لیوتحل هیتجزنتیجه  -2
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 هند  SMEروش انجام معامالت در بازار . 2.3.3

همانند بازار ملای اسات باه هماراه      NSEدر  SMEچارچوب بازار . وجود دارد BSE و NSEبه وجود آمده توسط  SMEچند تفاوت بین بازار 

 .کند میتبعیت  SEBIو مقررات از  نیقوان یتمام BSEقوانین و مقرراتی که برای معامالت آن در نظر گرفته شده است اما در 

رکت شا . گاذارد  مای برای یک شرکت پذیرفته شده در مرحله معامالت دو انتخاب  NSEی دیگر این دو با هم این است که ها یکی از تفاوت

شوندگی در تمام طول روز معاامالتی  تأکید و تمرکز دارد زیرا ماهیت نقد تر کوچکسهام  ویژه بهبرای انجام معامالت  Call Auctionتواند از روش  می

 .است 14روش دیگر نیز برای انجام معامالت، معامالت پیوسته. مناسبی در این روش وجود دارد

 ها معتقدند که معامالت بورس ها آن. استها  SMEمسئله پیش رو برای بستر معامالتی  نیتر مهمکه نقدشوندگی  اند دهیعقکارشناسان بر این 

در صاورت هیجاانی و   . برگازار شاود   15و تفاوت کمتر تقاضا و عرضه تر بزرگطول یک ساعت با تقاضاهای  درCall Auction  شود اگر میسودآورتر 

کارشناسان و متخصصاان ماالی همچناین معتقدناد کاه      . ی بزرگ مقابله نمایدها زیان ازجملهتواند با برخی مسائل  میان بودن بازار نیز بازار گرد ثبات بی

 .زیادی نداشته باشند تأکیدقوانین و مقررات خود را تغییر نداده و به نقش بازارگردان  SMEبهتر است کامالً برای یک بازار  ها بورس

کماک کناد تاا در     گذاران سرمایهنیز کار خود را شروع کرد، به  Online صورت به 1111که در مارس  NSE رود که بازار نوظهور انتظار می

 گاذاری  سرمایهو معامالت پیوسته وجود خود را به سمت  Call Auctionنمایند و با توجه به وجود دو گزینه  گذاری سرمایهی در حال توسعه ها شرکت

 .مناسب و مولد هدایت کنند

ی هاا  شارکت . اند افتهیدست  تر بزرگبه ابزارهای تولید و افزایش سرمایه و در نهایت رشد  ها ، شرکتBSEدر ها  SMEبازار بورس  با ایجاد

اساس مجموعاه صانعت را تشاکیل داده و باه      ها این شرکت. شود میکوچک و متوسط، ستون فقرات اقتصاد ملی در کشورهای در حال توسعه محسوب 

ی بسایار کوچاک، کوچاک و    هاا  شارکت . نمایند میرشد تولید ناخالص ملی، افزایش صادرات کمک شایانی  ازجملهی اقتصادی در کشور ها بهبود شاخص

از صادرات کشاور  % 41و  ای کارخانهتولید % 45مجموعاً  ها همچنین این شرکت. دهند میاز تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل % 8متوسط در هند 

 21 هاا  شرکتاین . اند کردهاز صنعت در این کشور را فعال  ای عمدهقسمت  هستند ودر هند  زا اشتغالبخش  نیتر ها بزرگ SME. شوند می هند را شامل

 .میلیون بنگاه ایجاد کرده است 31میلیون موقعیت شغلی در 

                                                           
  

 Continuous Trading 
  

 Spread 
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قوانین و مقررات الزم بارای حاکمیات و    SEBI .شد اندازی راه 1111هند در سال  وزیر نخستبا دستور فوری ها  SMEرم بازار بورس ف پلت

از طریق افزایش سرمایه در بازار  ها آنپس از استقرار بازار مجزا شاهد رشد ها  SMEبسیاری از  BSEدر . کرد سازی پیاده SMEاستقرار مکانیزم بازار 

 صاورت  باه آمدن و افزایش سرمایه  گرد همبرای  گذاران سرمایهو ها  SMEدر کالس جهانی برای  میفر راهم آوردن پلتاین بازار ف تیمأمور .سرمایه بود

 .سهام است

 های بازارگردان الزامات قانونی و مسئولیت. 2.3.1

 به شرح زیر را انجام دهد؛ موردنظری زیر را به عهده وظایف ها بایست ملزومات و مسئولیت میبازارگردان 

از زمان روز فراهم آورده یعنی همزمان قیمت عرضه و تقاضا را به نااظر  % 25در ( Two-way Quote) دوطرفهبازارگردان باید یک اعالن  -1

 .بازار اعالم نماید

 .هزار روپیه باشد 111باید  میحداقل مبلغ الت درخواستی  -1

 .در قیمت و مقدار اعالم شده توسط بازارگردان باید توسط وی تضمین شود Orderاجرای   -3

گاردد و   مای و حداقل حجم صنعت تعیین  زیرساخترد تائید بورس که شامل کفایت سرمایه، ارزش خالص، ی موها بازارگردان بر اساس ویژگی -4

 .بازارگردان برای هر سهم وجود داشته باشد 5نباید بیشتر از 

 .گردانان برای قیمت بهتر رقابت کنندارممکن است بازارگردان با سایر باز -5

 .مبادرت ورزد Quotesذیرش به فراهم آوردن بایست از آغاز پ میپس از ثبت بازارگردان، وی  -6

 .باید درخواستی یک ماه قبل به بورس ارائه دارد بازارگردانمسئولیت،  یفایابرای  -2

 هند با بازار بورس متعارف SME Platformهای  تفاوت. 2.3.5

 هاا  از دیگار تفااوت  . شده و ثبت شاده باشاند   نویسی پذیرهاوراق منتشر شده باید % 111این است که  SMEرم ف نکته جدید در خصوص پلت -

 .سال اشاره کرد 3توان به حضور بازار گردان به مدت  می

تواند ثبت شود که این مبلغ در بازار بورس  میمیلیون روپیه  11یک شرکت با سرمایه منتشر شده بین یک میلیون تا  SMEهمچنین در بازار  -

 .هاست شرکتمیلیون برای پذیرش  11باالتر از 

 SMEبه ثبت نزد سازمان ناظر ندارد و پذیرش در بورس  میاست و شرکت کوچک و متوسط لزو تر سادهشرایط پذیرش در این بازار به مراتب  -

 .از پذیرش و عرضه در بازار بورس متعارف است تر پایینی انتشار به مراتب ها همچنین هزینه. کافی است
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- SME توانند هم در بازار  میمیلیون روپیه  15روپیه تا  میلیون 11با سرمایه پرداختی بین  ییهاSME و هم در بورس اصلی پذیرفته شوند. 

. اسات  SMEمالی ساالنه، تائید سازمان بورس هناد و انتشاار اعالمیاه پاذیرش      یها صورتو امیدنامه شامل ارائه  طورکلی بهفرآیند پذیرش  -

 .ماه است 9تا  8انجامد که این زمان برای عرضه در بورس اصلی  میماه به طول  3تا  1حداکثر ها  SMEفرآیند عرضه اولیه 

 بورس لندن. 2.1

 گاذاران  سارمایه هاای تخصصای و    ، بازار صندوق12ای اوراق بهادار ، بازار حرفه16بورس اوراق بهادار لندن شامل چهار بازار با عناوین بازار اصلی 

 .است( AIM)19گذاری جایگزین و بازار سرمایه 18آگاه

، مرحله رشد شرکت و الزامات مربوط به سرمایه حق انتخاب اندازه بهرا دارند، بسته  لندن یعمومهایی که قصد فعالیت در بازارهای  شرکت 

 .خود راهنمایی شوند (11نومد) های پیش رو توسط مشاورین داشته و بایستی در خصوص گزینه

 
 در بورس لندنتفکیک بازارها : 1 نمودار

 :به این صورت که. الزامات پذیرش در این سه بازار از حیث رعایت قوانین با یکدیگر متفاوت است. استشامل سه بازار  بازار اصلی 

بااالترین ساطح   ) شوند، ملزم به رعایت قوانین ساخت انگلساتان   هایی که در بازار برتر پذیرش می شرکت (:premium market) بازار برتر .1

در باازار  برتار تنهاا    . که فراتر از حداقل الزامات رهنمود اتحادیه اروپا برای پذیرش استاندارد است هستند( استانداردها و قانون راهبری شرکتی

 .شود گذاری با سرمایه باز و بسته معامله می های سرمایه های فعال و شرکت سهام شرکت

                                                           
8 

 Main Market 
82

Professional Securities Market 
81

 Specialist Fund Market 
82

 Alternative Investment Market 
70

 Nominated Advisors (NOMAD) 

بورس لندن 
(LSE) 

AIM 

شرکت های کوچک  
 و در حال رشد

بازار صندوق های تخصصی  

(SFM) 

صندوق های  
 پوشش ریسک

 (PE)صندوق های 

بازارحرفه ای اوراق بهادار  
(PSM) 

گواهی سپرده و اوراق  
 بدهی تخصصی

 بازار اصلی

 بازار برتر
بازار شرکت 
 های رشدی

بازار 
 استاندارد
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های جهانی، اوراق بدهی و مشتقات که باا   استاندارد امکان انتشار معامله سهام، گواهی سپردهدر بازار  (:standard market) بازار استاندارد .2

کند کاه منتشارکنندگان    پذیرش استاندارد این امکان را فراهم می. حداقل الزامات رهنمود اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشند، فراهم شده است

 .ه اتحادیه اروپا در بازار اصلی فعالیت نمایندسازی شد اوراق با برآوردن استانداردهای یکسان

هایی است که رشد باالیی داشته و انتظار دارند باا گاذر زماان در باازار برتار       مخصوص شرکت (:high growth) های رشدی بازار شرکت .3

قوانین خاص بخش رشدی که توسط های پذیرش شده در این بازار ملزم به رعایت حداقل استانداردهای اتحادیه اروپا، و  شرکت. پذیرش شوند

 .شود، هستند بورس سهام لندن تدوین می

گاذاران متخصاص را    گاذاری بارای سارمایه    های سپرده ، امکان افزایش سرمایه از طریق اوراق بدهی تخصصی یا گواهیای بازار اوراق بهادار حرفه

 .فراهم کرده است

هاای   سازی، صندوق های مصون را از طریق صندوق گذاری سرمایهامکان  ای و آگاه گذاران نهادی، حرفه نیز برای سرمایه های تخصصی بازار صندوق

 .های تخصصی دارایی و بازارهای نوظهور خاص فراهم نموده است گذاری خصوصی، صندوق سرمایه

 51شود که کمتر از  می اطالقدر کشور انگلستان، شرکت کوچک به شرکتی ( 1116)ها  قانون شرکت بر بنا (AIM)گذاری جایگزین  بازار سرمایه

نفر کارمند و  151بر اساس این قانون، این ارقام در تعریف شرکت متوسط شامل حداکثر . میلیون پوند باشد 6نفر کارمند داشته و گردش بازار آن کمتر از 

توانند الزامات مربوط باه بازارهاای اصالی را بارآورده      تر و در حال رشد که نمی های کوچک برای شرکت .ون پوند استمیلی 15گردش بازاری کمتر از  نیز

. پاذیرش شاوند   AIMهایشاان، در   ساازی ناوآوری   مالی ماورد نیااز بارای رشاد و پیااده      نیتأم منظور بهتوانند  ها می این شرکت. نمایند، ایجاد شده است

شوند، ملزم به رعایت قانون راهبری شرکتی انگلستان نیستند، لیکن انتظار بر این است که رهنمودهاای اتحادیاه    ازار پذیرش میهایی که در این ب شرکت

 .تر هستند، رعایت کنند از قوانین راهبری شرکتی انگلستان ساده که را های پذیرفته شده در بازار سهام شرکت

AIMمراحل پیوستن به . 2.1.1
21 

 :11را طی نماید زیرشود بایستی مراحل اجرایی  موجب رشد شرکت می AIMزمانی که شرکت به این نتیجه رسید که پیوستن به بازار  

 .(وجود نومد هم برای فرایند پذیرش و هم ادامه فعالیت الزام است)انتخاب نومد و ارائه طرح تجاری به نومد  -1

، توجه به جذابیت سهم در بازار و (این موضوع ندارد در یمیمستقبورس لندن مداخله )صالحیت شرکت اقدامات اصلی نومد در این مرحله شامل تشخیص 

 .است AIMوجود دالیل مکفی برای پذیرش در  تاًینها

 انتخاب کارگزار -1

                                                           
  

 The Essential AIM Stock Market Guide, (7082) Holland Bendelow Limited. 
  

 AIM Rules for Companies, LSE publication, Effective date: 82 February 7080. 
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در خصاوص زماان انجاام مسائولیت هار یاک از        بندی زمانها توسط نومد و ارائه جدول  کاملی از مشاورین و تفکیک مسئولیت گروهتشکیل  -3

 .است( گذاران رابط امور سرمایه و یعموممنظور از مشاورین شرکت نومد، کارگزار، مشاور حسابداری، حقوقی، روابط )مشاوران 

 :شود تقسیم می زیرهای  این مرحله به گامکه  تهیه سند پذیرش با همکاری مشاورین -4

 ن حسابداریهای مالی توسط مشاوری تهیه گزارش -

 توسط مشاورین حقوقی نگارش اطالعات قانونی و عمومی -

 نگارش مقدمه سند پذیرش توسط نومد -

 ریزکاوی تبلیغاتی شرکت -

 بینی سرمایه در گردش توسط مدیران پیش -

 های سرمایه در گردش توسط مشاور حسابداری بینی بررسی پیش -

 بررسی کل سند توسط نومد -

گذاران احتمالی و قیمتی کاه   این سند برای ایجاد عالقه در سرمایه)نهایتاً تهیه سند پیش رو در صورت نیاز های متعدد و  نویس تهیه پیش -

 (.شود ارائه می   گذاران حقوقی حاضر به خرید سهم هستند تهیه و ده تا چهارده روز قبل از روز مؤثر سرمایه

مان برگزاری جلسه شرکت با مشاورین تا انتشار سند پذیرش پیشرو باه طاول   ماه از ز 6تا  3حدود  AIMقابل ذکر است که فرایند پیوستن به  

 .انجامد می

 (شود تضمین اینکه فرایند تأمین سرمایه با موفقیت انجام می)مند  گذاران عالقه ارائه سند پیش امیدنامه برای جذب سرمایه -

 کامل محتویات سند توسط مدیرانمنظور پذیرش مسئولیت  برگزاری جلسه نهایی یک روز قبل از روز مؤثر به -

 شرکت ینترنتیا سامانهچاپ سند پذیرش در سطح کالن و ارائه یک نسخه آن در  -

 ده روز قبل از پذیرش AIMدر بورس توسط نومد و ارائه بیانیه مبنی بر دالیل و هدف پیوستن به  AIMهماهنگی با تیم نظارت  -

 (ارائه شده است 1در جدول شماره  AIMقوانین ) AIMاطالع نومد به بورس لندن در موارد تخطی شرکت از قوانین  -

 (الزامات قانونی خاص کشور انگلستان)مطابقت با سایر الزامات قانونی  -

  پذیرش نهایی شرکت معموالً دو هفته پس از روز مؤثر -

                                                           
  

 .شود مییرش نهایی ذروزی است که سند پ مؤثرروز  
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 AIMقوانین احراز صالحیت پیوستن به 

 .بایستی همواره یک نومد و یک کارگزار در اختیار داشته باشد AIMهر شرکتی در 

جز مواردی که بار   البته به)گونه محدودیت معامله نباید داشته باشند  هیچ ،AIMبهادار پذیرفته شده در بازار  اوراق یتمامجز موارد خاص،  به

 (14اساس قانون برای مدتی قابلیت معامله ندارند؛ مانند توافق حبس سهام

 .شوند دییتأپذیرش و  AIMبهادار باید برای معامله شدن در  اوراق یتمام

اوراق بهاادار   هر شرکتی باید از سهولت انتقال مالکیت سهام از سهامداری به سهامدار دیگر در بازار اطمینان حاصل کند؛ عالوه بر این، تمامی

 .باید قابلیت معامله الکترونیکی را داشته باشند AIMمنتشر شده در 

 .ندرا بر اساس تعرفه بورس لندن پرداخت ک ها الزحمه حقهر شرکتی باید 

میلیون پوند وجد نقاد در   3را تبعیت کرده و حداقل باید « گذاری های سرمایه نکاتی برای شرکت»گذاری باید مفاد قانونی  های سرمایه شرکت

. گذاری خود را نیز مشخص نماید همچنین باید سیاست سرمایه. ، جذب شرکت کنندAIMمنابع مالی از طریق پذیرش در بازار  نیتأمفرایند 

 .را رعایت نمایند« های استخراج نفت و گاز نکاتی برای شرکت»های مربوط به صنایع معدنی یا نفت و گاز باید مفاد قانونی  شرکت

 AIMقوانین احراز صالحیت پیوستن به : 13 جدول

 AIMسند پذیرش در . 2.1.2

 :شود میاین سند در شش بخش تهیه 

اصطالحات فنی، جدول زمانی آمارهای مرباوط باه فاروش و     نامه واژهشامل اطالعات کلیدی شرکت فهرست تعاریف و )بخش مقدماتی  -

 واگذاری

 های شرکت گذاری وکار و سرمایه شرح تفصیلی از طرح کسب -

 عوامل ریسک -

که شرکت کمتر  درصورتی -شده سه سال اخیرعموماً اطالعات حسابرسی )های فرعی  اطالعات مالی تاریخی مربوط به شرکت و شرکت -

اگر بیش از نه ماه از سال مالی شرکت گذشته باشد اطالعاات  . شود تری در نظر گرفته می های کوتاه اندازی شده باشد، بازه سال راه از سه

 .(حسابرسی ندارد  دوره باید قرار داده شود که نیازی به مالی میان

 (مانند نفت و گازبرای صنایع خاص )ها  سایر گزارش -

شامل قبول مسئولیت مدیران، گزارش نام سهامداران باالتر از سه درصاد، افشاای قراردادهاای مهام و کفایات      )اطالعات قانونی و کلی  -

 (سرمایه در گردش برای دوازده ماه از زمان پذیرش

                                                           
7 

 Lock in agreement 
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 AIMافشای اطالعات در . 2.1.3

اطالعاتی کاه نیااز باه افشاساازی     . ی مشخص استها اطالعات خاصی به بازار در زمان، افشای AIMی ها الزامات شرکت نیتر مهمیکی از  

را  هاا  تیم مشاورین شرکت معموالً این اطالعیه. به بازار عرضه شوند( RIS)دارند باید تحت عنوان اطالعیه و از طریق خدمات اطالعات تنظیم و نظارت 

این اطالعاات شاامل ماوارد    . گیرد میساخته و قبل از عرضه به بازار توسط نومد مورد بررسی قرار  با استفاده از اطالعات ارسال شده توسط شرکت آماده

 :ذیل است

 بر قیمت تأثیرگذاراطالعات  -1

ی شرکت که باعث تغییر در وضعیت مالی یاا تغییار در فعالیات و عملکارد     ها باید بازار را در مورد پیشرفت AIMی پذیرفته شده در ها شرکت 

 .شده یا در نهایت ممکن است موجب تغییر اساسی در قیمت سهام شرکت شود، آگاه سازند ها نآ وکار کسب

 اطالعیه معامله سهام -2

ساهام  % 3فاردی کاه بایش از    )باید معامالت مدیران شرکت و هرگونه تغییر در سهامداران اصلی شرکت  AIMی پذیرفته شده در ها شرکت 

 .بازار اطالع دهندرا به ( شرکت را در اختیار داشته باشد

 سایر موارد -3

شارکت   وکاار  کسبهرگونه معامله اساسی، تصاحب معکوس، معامالت مربوط به شرکای تجاری یا توقف فعالیت که منجر به تغییر اساسی در  

 شود؛

 معامله سهام بین مدیران شرکت؛ -

 تغییر در سهامداران اصلی؛ -

 استعفا، برکناری یا انتصاب هر یک از مدیران شرکت؛ -

 غییر در تاریخ سال مالی شرکت؛ت -

 تغییر در نام شرکت؛ -

 پرداخت سود نقدی؛ -

 دلیل باطل کردن معامله سهام شرکت در صورت بروز چنین رخدادی؛ -

 استعفا، برکناری یا انتصاب نومد یا کارگزار شرکت -

و بدون هزینه عضویت داشته باشد که اطالعاات تفصایلی شاامل     روز بهباید یک پایگاه اینترنتی  AIMهای پذیرفته شده در  همچنین شرکت 

؛ آخارین  (مانند اسناد قانونی شرکت)شرکت؛ اسامی، بیوگرافی و شرح وظایف مدیران؛ کپی برخی از اسناد مشخص شرکت  وکار کسبشرحی در خصوص 
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که در یک سال گذشته شرکت تهیه نموده است؛ ماهیات   ییها هیاطالع یتمامو ساالنه شرکت؛  ماهه شش، آخرین گزارش AIMسند پذیرش شرکت در 

 .کندو درصد مالکیت سهامداران اصلی شرکت را در پایگاه مذکور افشا 

 AIMشرایط پذیرش در . 2.1.1

AIM شرایط بازار اصلی 

 سرمایه حداقل پوند 211.111 _

 حداقل سابقه فعالیت سال 3 _

 حداقل سهام شناور درصد 15 _

 .سهامداران برای اکثر فرایندهای مالی نیست دییتأنیازی به 
های  شرکت)های عمده  سهامداران برای خرید و فروش دییتأ

 (پذیرش برتر
 سهامدار دییتأ

 مشاور (های پذیرش برتر شرکت)خاص اسپانسرها برای معامالت  .است یالزامهمواره ( NOMAD) مجاز وجود مشاوران

توسط بورس  AIMاولیه سند پذیرش در  دییتأنیازی به  عموماً

 .نیست( UKLA)لندن یا نهاد نظارت بر پذیرش بورس 
 نهاد ناظر دییتأ اولیه امیدنامه توسط نهاد نظارت بر پذیرش بورس دییتأ

 لندن AIMشرایط پذیرش در بازار اصلی و : 11 جدول

 

 بازارهای خارج از بورس آمریکا. 2.5

 
 تفکیک بازارها در بازارهای خارج از بورس آمریکا: 5 نمودار

 

OTC Markets 
Groups 

OTCQX 

 بهترین بازار

بازار شرکت 
 های رشدی

 بانک ها
بازار شرکت 

 های بین المللی

OTCQB 

 بازار نوآوری

OTC Pink 

 بازار باز

افشای اطالعات 
 کامل

افشای اطالعات 
 محدود

بدون افشای 
 اطالعات
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2.5.1 .OTCQX
25

 

و  کننددهی را رعایت  این ناشران باید معیارهای مالی و گزارش. شوند معامله می OTCها در یک  و بهترین شرکت نیتر بزرگجایی که  

اوراق بهادار در این بازار  321حدود . درجه اعتباری اخذ کنند 16گذاری یا وکیل مشاور باید از یک بانک سرمایه ها آن. مدیریتشان نیز تحت نظارت باشد

 :است شامل سه بازار OTCQX. اند شدهمعامله 

المللی  در یک بورس بین قبالًهایی در سطح جهان است که  این بازار برای شرکت :OTCQX International))المللی  ی بینها شرکتبازار 

این کار را در  اند لیمااما  اند شدهگذارانشان  ها متوجه اهمیت یافتن بازاری در ایاالت متحده آمریکا برای ارتباط با سرمایه این شرکت. اند شدهپذیرفته 

 .به انجام برسانند صرفه به مقرونبازاری 

ی ایاالت متحده است که همزمان از ها شرکتبا سرعت رشد باال در بین  تر کوچکهای  برای شرکت (:.OTCQX U.S)ی رشدی ها شرکتبازار  .1

و قصد دارند از مزایای پذیرش  هستندگذاران خود  برند و متعهد به دایر نمودن ارتباطی شفاف با سرمایه استانداردهای مناسب مالی و عملیاتی بهره می

 .در یک بازار سهام بهره ببرند

ی بهره و از سرمایه مناسب اند شدهخوبی مدیریت  یی است که بهها بانکصرفه برای  به یک بازار مقرون (:OTCQX for Banks) ها بانکبازار  .2

امکان  ها آنو به خود هستند  دار روابط مناسب با سهامداران هایی است که دوست دهنده رعایت الزامات قانونی برای شرکت این بازار توسعه. برند می

 .کند شفافیت خود را افزایش داده و بهتر دیده شوند کمک می ها بانکدهد و به این  بهره بردن از پذیرش در یک بازار سهام را می

OTCQX U.S ( 2111قبل از) OTCQX U.S شرایط 

 ها کل دارایی دو میلیون دالر دو میلیون دالر

 مقبولیت قیمت سنجه دهم دالر 1 دالر 1

 سهامدارانتعداد  51 111

 عموم دست درسهام  - یک میلیون دالر

 سهام شناور - سهم هزارپانصد 

 برقراری یکی از شروط زیر

حداقل میانگین درآمد شش میلیون دالر در سه سال 

 گذشته
 درآمد دو میلیون دالر

                                                           
7 

 Alternative Reporting Standard: OTCQX Basic Disclosure Guidelines, 708 . 
7 

 Attorney Adviser 

http://www.otcmarkets.com/services/companies/otcqx-international/overview
http://www.otcmarkets.com/services/companies/otcqx-us/overview
http://www.otcmarkets.com/services/companies/otcqx-banks/overview
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دو میلیون دالر برای شرکتی که حداقل سه سال عملیاتی 

ی شرکتی برا دالررا پشت سر گذاشته است و پنج میلیون 

 .که کمتر از سه سال عملیاتی داشته است

 ی مشهودها خالص دارایی دالر یک میلیون

سال از سه سال  1در آخرین سال مالی یا )پانصد هزار دالر 

 (مالی گذشته
 درآمد خالص پانصد هزار دالر

 ارزش بازار پنج میلیون دالر -

 2111قبل و بعد از سال  .OTCQX U.S مقایسه شرایط: 15 جدول

2.5.2.OTCQB بازاری برای نوآوری؛ 

یا نهادهای  SEC ازینی مورد ها گزارشی ها فرم موظفندها  این شرکت. است شده برپا 1111که در سال  12ی نوآورانهها شرکتبازاری برای  

شرکت در این بازار  3111حدود سهام  .ها نیست های مالی جهت ثبت این شرکت اما نیازی به گزارش کنندگذار دیگر در ایالت متحده را تکمیل  قانون

 .دگیر مورد معامله قرار می

های در حال  فرینان، شرکتبرای کارآ تر مناسببه بازاری  OTCQBمنظور تبدیل  به OTC Markets Group، توسط 1114از سال  

ی قانونی هدفمند جهت تهیه استانداردهاملزم به رعایت  ها شرکت. است داده یروتوسعه و نوآور ایالت متحده آمریکا و سرتاسر جهان، تغییرات بااهمیتی 

های خود را بروز آوری  این بازار باید گزارش المللی برای واجد شرایط بودن در ی آمریکایی و بینها شرکت. اند شدهگذاران  اطالعات الزم برای سرمایه

 .های مدیریتی ساالنه را اخذ نمایند تأییدیه و کنندی را حفظ دالر 11/1 18حداقل سنجه مقبولیت قیمت. کنند

2.5.3.3 OTC Pink 

های مالی  این یک بازار باز است نه به گزارش. گرفتند در این بازار هستند مورد معامله قرار می Pink Sheetsدر  قبالًهایی که  اغلب شرکت 

 نهادها منتقل نمایند گرید ای SECبه ممکن است به انتخاب خودشان اطالعاتی  ها شرکت. گذار های نهاد قانون نیاز است و نه به پر کردن فرم

OTC Pink  شود تقسیم میاز لحاظ گزارشگری به سه بخش: 

مالی حسابرسی شده را به  های گزارش وماهه  های سه هایی که گزارش همه شرکت (:OTC Pink Current Information) افشای اطالعات کامل

یا فعال  دارند یکمهایی است که فعالیت  شامل شرکت معموالًو گیرند  د، در این بازار قرار میکنن ارائه می OTC Group 31بخش خدمات افشا و اخبار

 .نیستند
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 Venture Stage Companies 
71

 Bid Price Test 
72

 Alternative Reporting Standard: OTC Pink Basic Disclosure Guidelines, 708 . 
20

 OTC Disclosure & News Service 

http://www.otcmarkets.com/services/companies/otcqx-us/overview
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ماهه یا گزارش ساالنه را از  های سه ماه گذشته گزارش 6های که طی  شرکت (:OTC Pink Limited Information) افشای محدود اطالعات

ار مشکالت مالی یا مشکل در شود که دچ هایی می بازار شامل شرکت نیا .در این بازار قرار دارند اند نمودهطریق بخش خدمات افشا و اخبار به بازار ارائه 

 .دیون هستند پرداخت

 OTC Marketsهایی که طی شش ماه گذشته هیچ نوع گزارشی به  شرکت (:OTC Pink No Information) بدون افشای اطالعات

Group  اند در این بازار هستند نکردهیا نهاد دیگری ارائه .OTC Markets Group  با "های  ها را تحت عنوان شرکت شرکت بعضیهمچنین

. اند مشکوککه محل سؤال است و دچار معامالت  اند فعالوکارهایی  گیرند و اغلب در کسب نشانه خطر می ها شرکتاین . نماید معرفی می "اخطار خرید

 .هستند ی بازارها شرکتترین  پرریسک ها شرکتاین 

 OTCکه تحت عنوان  31زارهای خارج از بورس آمریکا از طریق سیستم معامالت جایگزیناکنون امکان انجام معامالت الکترونیک در با 

Link ATS نزدشود و  شناخته می SEC این سیستم تحت مالکیت . فراهم شده است ،نیز ثبت شدهOTC Link های  که یکی از زیرمجموعه است

OTC Markets Group  و یک کارگزار ثبت شده و عضوFINRA میلیون معامله،  611طور متوسط روزانه  از به 1111این سیستم سال . است

 SECبه که )شرکت  1311بانک آمریکایی، 651م مختلف شامل سه 11111سه بازار  نیا در. میلیارد دالر از انجام معامالت درآمد داشته است 135

دالر  ونیلیتر 11.6ارزش بازار این مجموعه برابر . اند شدهکت خارجی عرضه شر 1411و  اند کردهشرکت که سود ساالنه تقسیم  1611(دهند گزارش می

 .است

 خاص در آمریکا های سهامی بازارهای خصوصی شرکت .2.5.1
از پیش  میتا ک. باشند میخاص  میهای سها و ایفای نقش در بازار سهام شرکت های نوظهور در حال رقابت برای حضور موجی از شرکت امروزه 

و به طاور  های موجود  توانستند از پایگاه گذاری می های سرمایه پردازند، افراد خاص و صندوق میکه در حجم باال به خرید اوراق  تنها خریداران نهادیاین 

که  نوآورانه گذاری سرمایهی ها و یا صندوق گذاری سرمایهفرشتگان  ، کارکنان شرکت، 31اولیه گذاران سرمایهخاص را از  میی سهاها مستقیم سهام شرکت

 .دنبال جذب نقدینگی هستند خریداری نماینده ب

ده در نزدک که امکان ی پذیرفته شها و شرکت 36ی مالیها ی شرکتها پایگاه ، 35ی ثانویهها بازار ، 34های بورسی ، صندوق33ی ثانویهها صندوق 

مورد بررسی برخی از این بازارها ر ادامه د. باشند میسازند جزء بازیگران این بازار  میخاص را مهیا  میی سهاها مستقیم به اوراق بهادار شرکتدستیابی غیر

 .گیرند میقرار 
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 37پورتال .2.5.1.1

و آن را پورتاال،   رونماایی نماود   38144Aی خصوصای تحات قاانون    هاا  نزدک از پایگاهی برای معامالت اوراق بهادار شارکت  1991در سال  

 .بازفروش و معامالت از طریق ارتباط خودکار نامیدپایگاهی برای عرضه خصوصی، 

در . عملیاتی شد 1112اگوست  15و از  مورد تایید قرار گرفت   SEC توسط 1112ژوالی  31نمونه اولیه این پایگاه که مبتنی بر وب بود در  

 .نیز سیستم معامالتی خود را راه اندازی نمودند گذاری سرمایههمین زمان چند بانک 

 های معامله اوراق ثبت نشده پایگاه.2.5.1.2

سایتی  )شرکت وال اساتریتی   5گروهی متشکل از  .رونمایی نمود 41معامله اوراق ثبت نشده از پایگاه خود به نام 1112 میدر  39گلدمن ساکس 

را راه انادازی کردناد کاه     41اوراق ثبت نشاده  تحت عنوان پایگاهی برای میسیست( مریل لینچ و مورگان استنلی من برادرز،ل بانک نیویورک ملون، گروپ،

ی خاود را  هاا  چندین شرکت دیگر مانند جی پی مورگان چیس و بیار اساترز نیاز پایگااه     .کردیت سویس و یو بی اس به آن پیوستند بانک آمریکا، هابعد

 .تاسیس نمودند

این پایگاه از ادغام چناد پایگااه اوراق    .را اعالم نمودند 41ادموجودیت  پایگاهی به نام  اتح شرکت از وال استریت 11نزدک و  1112در نوامبر  

هاا مانناد    مشکالت مالی تعدادی از این شارکت  .بوجود آمد( OPUS -5و  GSTrUEشامل ) 144Aبهادار فعال در معامالت اوراق بهادار ذیل قانون 

و  144Aی مشامول قاانون   هاا  باناک موافقات نمودناد شارکت     9در این ساال   .به تاخیر انداخت 1119عملیاتی شدن این پایگاه را تا سال   ،من برادرزل

 .خاصی که در آن سهامدار بودند را در این بازار لیست کنند مییی سهاها شرکت

وارد شدو مدعی است طی این مادت از   144Aی ذیل قانون ها به معامالت اوراق بهادار شرکت 1992در سال  43فریدمن  گذاری سرمایهبانک  

 .برخوردار بوده است( بیش از ده برابر )خوبی در تعداد و حجم معامالت رشد 

نهادی منجر به  گذاران سرمایهدر حمایت از معامالت بزرگ موفق ظاهر شده است اما تمرکز باال بر  144Aدر حالیکه بازار اوراق مشمول قانون  

حقیقای و خارد در    گذاران سرمایهغیبت  .شوند شده است میحمایت  نوآورانهی ها یی که توسط صندوقها محدودیت شدید تقاضاهای خرد بویژه در شرکت

                                                                                                                                                                                                       
2 

 financial firm platforms 
22

 Portal 
21

 Rule 8  A 
22

 Goldman Sachs 
 0

 Tradable Unregistered Equity (GSTrUE( 
 8

 Open Platform for Unregistered (OPUS - ) 
 7

 Alliance 
 2

 Friedman Billings Ramsey 
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می خارد کاه باه طاور تااریخی حاا       گاذاران  سارمایه را از جمعیات بزرگای از    ها شود و این بازار میی فروش خرد ها منجر به باد رفتن پیشنهاد ها این بازار

 .نماید میی کوچک هستند محروم ها گذاری صحیح سهام شرکت نقدشوندگی و ارزش 

 های خصوصی واسطه گری مالی سهام شرکت  شرکت. 2.5.1.3

ی پیشرو واسطه گری ها یکی از شرکت"به گفته این شرکت آنها  .آغاز کرده بود 1992فعالیت خود را ازسال   NYPPEXبازار دیگری به نام 

ایان باازار باه     .د هزار دالر تا یک میلیون دالر را در این بازار به انجام رسانده اسات باشند و معامالت با حجم یکص می "ی خصوصیها مالی سهام شرکت

 .کند تا با کمترین تاثیر از بازار و با سرعت کافی به نقدینگی ناشی از فروش سهامشان دست یابند میکمک  آنانکارکنان ها و  گذاران اولیه شرکت سرمایه

 بازار دوم. 2.5.1.1

وارد معاامالت   1118و از ساال   نماود  مای عام راهکار نقدشوندگی فراهم  میی سهاها برای اوراق بهادار دارای محدودیت شرکتابتدا این بازار  

و حضور موفاق آن    Face Bookمحبوبیت و شهرت .معرفی گردید 1119در میانه سال  میخاص شده است و به صورت عمو میی سهاها سهام شرکت

باه    میجلب توجه عماو  نقش عمده ای درکند،  مجرایی امن برای انتقال اطالعات بین خریداران و فروشندگان تامین می بازاربه عالوه اینکه این در بازار 

درصدی نسبت به ساال قبال از آن بار     55میلیون دالر بوده است که از رشد  558حدود  1111حجم معامالت این شرکت در سال  .داشته استبازار دوم 

 .میلیون دالر بوده است 1تنها  1118که حجم معامالت آن در سال خوردار است در حالی

برای هر معامله موفق باه طاور متوساط ایان شارکت      . سرمایه گذار اعتبارسنجی شده از طریق پایگاه این شرکت فعال بوده اند 1511بیش از  

نحوه تکامل معاملاه   ،ارزش معامله واملی چون نوع اوراق بهادار،شود و وابسته است به ع میکارمزد بصورت موردی تعیین  .دالر عایدی داشته است 1511

 .شود میحداقل اندازه معامالت یکصد هزار دالر و و در صورت لزوم یک نرخ ثابت کارمزد هم از سوی این شرکت تعیین . غیرهو 

در طراحی جدید این شرکت برنامه  .داده است این شرکت نیازی به کسب رضایت ناشرین ندارد اما در مدل خود این موضوع را مورد توجه قرار 

شاود تصامیم    میاجازه داده  ها به شرکت در این مدل. کند مینیز مانند یک مشتری توجه  ها و به شرکت اضافه کردهرا نیز  ها تامین نقدینگی برای شرکت

 :بگیرند

 به کارکنان جدید، کارکنان قدیمیتواند سهام را بفروشد و به چه کسی بفروشد به عنوان مثال فقط  چه کسی می .1

 ،است تعداد سهام قابل فروشچه  .1

 .چگونه باشدبرای هر شرکت  و ساختار قیمت( ساالنه فصلی، ،هفته ای به عنوان مثال)تعداد تکرار مجاز هر معامله به لحاظ زمانی  .3

درصاد از حجام   % 23از معامالت این شرکت را به خود اختصااص داده اسات همچناین خریاداران نهاادی      % 61صنعت شبکه و ارتباطات الکترونیکی    

 معامالت را به خود اختصاص داده اند 
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ن کنندگان مالی اولیه و تامی درصد 4گذاران  سرمایهو % 11کارمندان جاری  مربوط به کارمندان پیشین،% 29بخش بزرگی از فروشندگان یعنی  

 .اند جم معامله را به خود اختصاص دادهاز ح %5و سایرین %  4

44شِراسپات. 2.5.1.5
 

این  .ایجاد کرده استگذار و بازاری با ارزش اوراق بهادار یک میلیار دالر  سرمایه 8611و بیش از  تاسیس گردیده است 1119این بازار در سال  

در نقل و انتقال  1111معامله داشته است و در سال  4روزانه  1111خاص متمرکز است در نوامبر  میی سهاها انتقال شرکتشرکت منحصرا بر نقل و 

 .شرکت نقش داشته است 41سهام بیش از 

 5111حداقل )گیرد  میکارمزد % 3کارشناس  .برد میبرای یاری گرفتن در انجام معامالت بهره فینرا از خبرگان تایید شده توسط شِراسپات  

 .کند میدالر از خریدار و فروشنده اخذ  1511و بانک آمریکا به عنوان بانک عامل ( دالر

میلیون دالر درآمد و  11باشند و حداقل  میمیلیون دالر و بیشتر  111گیرند دارای ارزش  میی که در این بازار مورد مبادله قرار ها شرکت 

تواند  میاما در صورت نیاز ناشر . بیند میاین شرکت نیاز به درگیر کردن ناشر سهام مورد معامله ن ف بازار دوم،سال سابقه تاسیس دارند بر خال 15حداقل 

 .  خدمات خاص را نیز ارائه نماید

معامالت کند اما بر اساس اطالعات موجود،  میمورد معامله قرار داده است در پایگاه خود ارائه ن هایی که گزارشی از نوع شرکت شِراسپات 

 Share Spotشرکت دارای پیشنهاد خرید و فروش در  16، 1111ژانویه  16در  .کند میی فعال در صنایع پاک و انرژی را مدیریت ها بسیاری از شرکت

 .به خود اختصاص داده است Facebookبیشترین حجم مبادله این بازار را . اند بوده

 سایر بازارها. 2.5.1.1

 :های مشابه می توان به موارد زیر اشاره نمود ایجاد شده با ویژگی از جمله سایر بازارهای

 45اکسپرت فایننشال -

 46گیت تکنولوژی -

 لیکوئیدنت -

42گروه سهام خصوصی -
 

                                                           
  

 Share Spot 
  

 Xpert Financial 
  

 Gate Technologie 
 2

 Private Share Group 
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   در ایاالت متحده آمریکا "قانون مشاغل"تصویب  .2.5.5

سازی قوانین متنوع در مورد  راه با آسان آغاز دروکارهای نو و  قانونی است مصوب در ایالت متحده آمریکا برای تشویق تأمین مالی کسب 

 گذاران استیس، 1111ای رکودی در اقتصاد آمریکا در سال  پس از آغاز دوره. به تصویب رسید 1111این قانون در پنجم آوریل . انتشار اوراق بهادار

ی کوچک و متوسط که پتانسیل رشد باالیی داشته و در عین اه بنگاهمند از  اقتصادی در این کشور به فکر تحریک عرضه و اشتغال از طریق حمایت نظام

 :این قانون شامل شش سرفصل است. برند، افتادند حال از کمبود منابع رنج می

های رشدی نوظهور به بازار سرمایه آمریکا؛ شامل مقررات افشای اطالعات، نظام حسابداری و سایر الزامات  دهی شرکت گزارش :سرفصل اول -

 .طور خالص درآمدی حداکثر یک میلیارد دالری دارند هایی است که ساالنه به تسهیل شده جهت بهبود شفافیت بنگاهقانونی 

 زایی دسترسی به سرمایه جهت اشتغال :سرفصل دوم -

این . شندبا کنند می فعالیت می سوم سرفصلهای اینترنتی که ذیل  تأمین مالی جمعی؛ این بخش شامل مقرراتی جهت پایگاه :سرفصل سوم -

گذار در  ها سرمایه آورند یعنی امکان دسترسی میلیون گذاری را فراهم می گذاران اعتبار سنجی نشده نیز امکان سرمایه ها برای سرمایه پایگاه

 .نمایند جدید را تأمین می وکارهای سنجی شده در ایاالت متحده را به کسبگذار اعتبار میلیون سرمایه 8نها مقایسه با ت

اند در این بخش  های کوچک که از شرایط افشا معاف های کوچک؛ شرایط اوراق بهادار شرکت تشکیل سرمایه برای شرکت :چهارمسرفصل  -

 .دشو بیان می

 های خصوصی رشد بنگاه :سرفصل پنجم -

 افزایش سرمایه :سرفصل ششم -

  

                                                           
 1

Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS) 
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11بازار سرمایه کانادا. 2.1
 

51)بورس تورنتو  بازار نیتر مهم. وجود دارد ی سهام عامها شرکتدر کانادا دو بازار اصلی برای معامله سهام  
TSX )در بازار. است TSX 

 .وارد دارد های تازه ها امنیت بیشتری نسبت به شرکت هاست فعالیت دارند و خرید سهام آن شود که سال هایی معامله می طور معمول سهام شرکت به

 

 

 بازارها در بازار سرمایه کاناداتفکیک : 1نمودار 

در ایان باازار، باورس    . معاروف اسات   TSX Venture بازار دیگری نیز برای معامالت بورس وجود دارد که باه باازار   TSX در کنار بازار 

. هساتند  TSX رسیدن به بازار و در راه( سال 11تا  5 معموالً)گذرد  می ها آنکمتری از تأسیس  زمان مدتمعمول  طور بهشود که  مییی معامله ها شرکت

MX یا بورس مونترال کانادا بازاری برای ابزار مشتقه است .TSX ،TSX Venture  وMX   باورس  . تحت مالکیت گروه بورس تورنتو قارار دارناد

ساهام  . کوچک و نوپاا را دارد ی خیلی ها فعالیت خود را آغاز کرده و سعی در جذب شرکت 1113بورس دیگری در این کشور است که از سال سهام کانادا 

 .شود می دادوستدو اوراق قرضه دولتی در این بازار  شرکت 111حدود 

 

  

                                                           
 2

 Policy 7, Qualifications for Listing in Canadian Stock Exchange, 708 . 
 0

 Toronto Stock Exchange 

 بازار سرمایه کانادا

بورس سهام کانادا  
(CSE) 

 شرکت های نوپا

 گروه بورس تورنتو 

(TMX Group, Inc.) 

 بازار سهام

(TSX  ) 
 بازار کسب و کارهای جسورانه

TSX Venture 

 بازار اول بازار دوم

 ابزارهای مشتقه بازار

(MX) 
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 51گروه بورس تورنتو( کوچک و متوسط)وکارهای جسورانه  شرایط پذیرش در بازار کسب. 2.1.1

نفت و گازمعدن

صنعت، 

تکنولوژی وعلوم 

زیستی

امالک و مستغالت

خالص دارایی های 

مشهود

5 میلیون دالر خالص  -2 میلیون دالر

دارایی های مشهود یا 

درآمد

2 میلیون دالر خالص دارایی 

های مشهود یا 3میلیون دالر 

تامین مالی

ناشر دارای منافع با دارایی ها و اندوخته ها

اهمیتی در یک دارایی 

است.

الف(اکتشاف: ذخایر به ارزش 3 

میلیون دالر که یک میلیون 

دالر آن ذخایر توسعه یافته 

اثبات شده باشد 

ب(تولید: 2میلیون دالر از ذخایر 

توسعه یافته اثبات شده

ناشر باید منافع با 

اهمیتی یا یک دارایی 

اولیه برای استفاده در 

طرح داشته باشد

ناشر باید دارای منافع 

باهمیت در دری یک ساخت 

و ساز مسکن باشد.

هزینه ها و کارهای 

انجام شده

یک برنامه کاری با 

حداقل 500 هزار دالر 

هزینه در فاز اولیه که 

در گزارش زمین 

شناسی تایید شده 

است.

اکتشاف: یک برنامه کاری 

رضایت بخش با

1(حداقل 500 هزار دالر منابع و 

2( و دالیل منطقی برای انتظار 

از افزایش ذخایر آنطور که 

درتوصیه نامه گزارش زمین 

شناسی آمده است.

تاریخچه عملیات 

شرکت یا 

اعتبارسنجی تجاری

دارای برنامه سرمایه گذاری 

شفاف 

و اختصاص حداقل 50% 

منابع به دو مورد سرمایه 

گذاری

سرمایه در گردش

سهام شناور

تعداد سهامدار

سهام در دست عموم

گزارش زمین شناسیسایر

تاییدیه پایان برنامه 

کاری)گزارش حامی 

طرح در صورت لزوم(

گزارش زمین شناسی

تاییدیه پایان برنامه 

کاری)گزارش حامی طرح در 

صورت لزوم(

در صورت عدم کسب 

درآمد داشتن برنامه 

مدیریتی 2 ساله 

مبتنی با دالیل 

منطقی بر کسب 

درآمد طی 24 ماه

)گزارش حامی طرح در 

صورت لزوم(

شرایط

سرمایه در گردش کافی و منابع مالی برای اجرای برنامه کاری  اعالم شده یا طرح کسب وکار اجرایی برای 

18 ماه اینده  و 200 هزار دالر وجه تخصیص نیافته

 1میلیون سهم

250 سهامدار دارای حداقل سهم قابل معامله و بدون الزام به فروش

20%

صنعت

 
 جسورانه با توجه به حوزه فعالیتشرایط پذیرش در بازار اول : 11 جدول
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 By-laws and policy statements of TSX Venture Exchange (TSX Venture), Current from January 8, 7002. 
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صنعت نفت و گازمعدن

،تکنولوژی 

امالک و مستغالت

خالص دارایی های 

مشهود

5 میلیون دالر خالص  --

دارایی های مشهود یا 

درآمد

2 میلیون دالر خالص دارایی 

های مشهود یا 3میلیون دالر 

تامین مالی

ناشر دارای منافع با دارایی ها و اندوخته ها

اهمیتی در یک دارایی 

واجد شرایط یا یک 

حق در بدست اوردن 

منافع با اهمیتی در 

یک دارایی است.

الف(کتشاف: داشتن یک دارایی 

اثبات نشده اما دارای گواهی 

پیش بینی یا داشتن یک قراداد 

مشارکت و 5 میلیون دالر 

تامین مالی با عرضه گواهی 

پیش بینی 

ب(ذخایر:500هزار دالر درذخایر 

اثبات شده ودر حال تولید یا  

750 هزار دالر در ذخایر اثبات 

شده واحتمالی

ناشر باید منافع با 

اهمیتی یا یک دارایی 

اولیه برای استفاده در 

طرح داشته باشد

ناشر باید دارای منافع با 

اهمیت  دریک دارایی واقعی 

باشد.

هزینه ها و کارهای 

انجام شده

شواهد کافی از هزینه 

حداقل صد هزار دالر 

توسط ناشر طی 36 

ماه قبل روی دارایی 

واجد شرایط و یک 

یک برنامه کاری برای 

فاز اولیه با هزینه 

حداقل 200 هزار دالر 

که در گزارش زمین 

اکتشاف: حداقل اختصاص 

1/5میلیون دالر توسط ناشر در 

یک برنامه کاری که دارای 

توصیه در گزارش زمین شناسی 

است وناشر دارای یک قرارداد 

مشارکت  با تامین مالی 5 

میلیون دالری  با عرضه گواهی 

پیش بینی است. 

ذخایر:1(یک برنامه کاری 

تاریخچه عملیات 

شرکت یا 

اعتبارسنجی تجاری

دارای برنامه سرمایه گذاری 

شفاف و اختصاص حداقل 

50% منابع به دو مورد 

سرمایه گذاری

سهام شناور

تعداد سهامدار

سهام در دست عموم

گزارش زمین شناسی  سایر

تاییدیه پایان برنامه 

کاری)گزارش حامی 

طرح در صورت لزوم(

گزارش زمین شناسی  تاییدیه 

پایان برنامه کاری)گزارش حامی 

طرح در صورت لزوم(

در صورت عدم کسب 

درآمد داشتن برنامه 

مدیریتی2ساله مبتنی 

بردالیل منطقی بر 

کسب درآمد طی 24 

ماه )گزارش حامی 

طرح در صورت لزوم(

)گزارش حامی طرح در 

صورت لزوم(

500000 هزار

200 سهامدار دارای حداقل سهم قابل معامله و بدون الزام به فروش

20 درصد

صنعت شرایط

 
 شرایط پذیرش در بازار دوم جسورانه با توجه به حوزه فعالیت: 17 جدول



 

 68  از 39 صفحه                                 

 

تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف: بخش دوم   

CSE شرایط 

 سهام شناور هزار 511حداقل 

 بازار ارزش هزار دالر 151حداقل 

 سهام در دست عموم %11

 تعداد سهامداران هریک حداقل تعداد سهام مجاز برای خرید و فروش را دارا باشند که یعمومسهامدار  151حداقل 

 سرمایه در گردش هزار دالر 111غیر این صورت  رد وهای کانادا  ماه حضور در یکی از بورس 6صورت داشتن سابقه  در دالرهزار  51

شرکتی که در حال عملیات نیست  و باشدشرکتی که در حال عملیات تولید کاال و خدمات است باید درآمد داشته 
 باید یک طرح منطقی برای کسب درآمد و منابع مالی مورد نیاز آن داشته باشد

 درآمد

 شرایط پذیرش در بورس سهام کانادا: 18 جدول

 به دست آمده از مطالعات تطبیقیبررسی نتایج . 2.7

 :شود یمنتیجه مهم دریافت  پنجاز مطالعات تطبیقی انجام شده 

 کاراتر بودن روش تأمین مالی مبتنی بر سرمایه نسبت به روش تأمین مالی مبتنی بر وام.2.7.1

نتیجاه دو دلیال عماده دانسات؛ اول      تاوان  میبخش عمده رکود تورمی اخیر در اقتصاد کشور را همانطور که در بخش اول گزارش عنوان شد 

نبود . مالی مبتنی بر سرمایه تأمین جای بهمالی مبتنی بر وام  تأمینبر  تأکیددوم، . ی کوچک و متوسطها شرکتنقص در هدایت تسهیالت به سمت تولید 

فارار مالیااتی در ایان سااختارهای      ساو  کیا از . کن گرددغیرمم عمالًتا نظارت بر جریان سرمایه  شود میشفافیت مالی در این ساختارها است که موجب 

 .عطایی نیز بسیار باال خواهد بودها و تسهیالت ا پذیر است و از سوی دیگر با نبود نظارت بر جریان سرمایه امکان نکول بدهی غیرشفاف به سهولت امکان

روش مبتنی بر بدهی و مبتنی بر سرمایه در این خصوص  دو نوعکه  دهد یمنشان  های کوچک و متوسط تأمین مالی شرکت یها روشمقایسه 

 .که روش مبتنی بر سرمایه با شرایط موجود داخلی سازگارتر است دهد یمنشان  ها روشاز این  هرکدامبررسی شرایط . وجود دارد

 های مبتنی بر وام در مقایسه با روش ی مبتنی بر سرمایهها روشمزایای  

های مبتی بر سرمایه یک  سال دارند؛ در روش 11تا  11های بسیار بلندمدت  عموماً نیاز به وامها  SMEبر خالف روش مبتنی بر وام که در در آن 
 .است SMEصورت بلندمدت یک شریک در اداره و مالکیت  گذار به سرمایه

های مبتی بر سرمایه افشای اطالعات شرکت  تسهیالت نیاز است ؛ در روش های سنگینی برای دریافت بر خالف روش مبتنی بر وام که در آن وثیقه
 .الزمه دریافت تسهیالت است

های مبتی بر سرمایه هیچ  برد؛ در روش بر خالف روش مبتنی بر وام که در آن نرخ بهره وام بسیار باالست و گاه صرفه سرمایه گزاری را از بین می
 .تسهیالت بانکی نیست نیازی به پرداخت بهره همچون بازار

های مبتی بر سرمایه هیچ  شود؛ در روش در صورت عدم بازپرداخت تسهیالت توقیف می SMEهای  بر خالف روش مبتنی بر وام که در آن دارایی
 .گذار وجود ندارد گذاری در سهام توسط سرمایه مبلغ سرمایه( استرداد)اجباری برای بازپرداخت 

 .های متمادی دیگر هزینه چندانی ندارد بار است و در سال افزایش سرمایه یکدر بازار سرمایه، هزینه 

 های مبتنی بر وام ی مبتنی بر سرمایه در مقایسه با روشها روشمزایای : 11جدول 
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در این صاورت  . مالی نیازمند است نیتأمش برای که هر بنگاه به هر دو رو اند هیسرماالبته نکته بسیار مهم قابل ذکر، مکمل بودن بازار پول و  

 .شوند بسیار حائز اهمیت است میکوچک و متوسطی که در بازار سرمایه پذیرش  یها شرکتمزیت سازی در بازار پول برای 

 ی بزرگها شرکتی کوچک و متوسط نسبت به پذیرش ها شرکتتر بودن قواعد پذیرش  ساده. 2.7.2

و کارا بارای   مند قانونگذاران با یک وسیله  سرمایه، SMEبازار  تر ساده کوچک و متوسط پس از محدود شدن به مقررات ها با پذیرش شرکت

 .شوند میمبادله سهام خود تجهیز 

 گذاران آگاه به دلیل ریسک باالی این بازارها مشارکت سرمایه. 2.7.3

توانناد شاامل ماوارد زیار      میبازیگران کلیدی در این بازار . دیآ یماه جلوگیری به عمل گذاران خرد و ناآگ در این بازارها از حضور سرمایه عموماً

 :باشند

 نوآورانه گذاری سرمایهی ها صندوق -

 گذاری اختصاصی سرمایهی ها صندوق -

 گذاری سرمایهاشخاص حقوقی و حقیقی معتبر در  -

 ها بانک -

 خارجی گذاران سرمایه -

 بازار گردانان -

 مالی و کارگزاران مؤسسات -

 گذاری سرمایهی ها و شرکت ها سرمایه نیتأم -

 ی فکریها دارایی گذاری ارزشاشخاص متخصص در  -

 و نهادهای مالی ها صندوقسایر  -

 فعالیت مشاوران مجاز. 2.7.1

ی کوچک و متوسط، مشاوران مجااز و حسابرساان خباره    ها شرکتبنیان  ماهیت دانش بعضاًبه علت وجود ضعف در اجرای حاکمیت شرکتی و  

 .را بر عهده دارند ها بورسی به ده گزارشدر خصوص  ها شرکتوظیفه ارزیابی مستمر این 

 نوآورانهی ها تیفعالبازار . 2.7.5

ی جساورانه و  هاا  تیا فعالیی با موضوع ها تشرک، این بازار محلی برای حضور دهد یمبندی بازارهای سرمایه در کشورهای مختلف نشان  طبقه 

 .نوآورانه است
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  اندازی بازار هدف راه: ومس بخش

 

 طراحی بازار هدف. 3.1

، باشد های اقتصادی ازجمله اهداف فرابورس ایران می کلیه بنگاهاز آنجا که پوشش کامل به تقاضای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه 

های کوچک و متوسط در بازارهای بورس جهان، مبادرت به طراحی بازار  فرابورس ایران با مطالعات گسترده صورت گرفته در خصوص تأمین مالی شرکت

 .است نموده« بازار هدف»با عنوان ( SME Market)های کوچک و متوسط  شرکت

ی نوآورانه گذار هیسرماهای  صندوقاعتبار دهی به و  جادشدهیاگام نخست تولید ثروت  عنوان بهری، ، عرضه دارایی فکشده انجامدر طراحی 

 در تکمیل. شده است ها در فرابورس تعبیه عنوان حلقه دوم کمک به رشد و شکوفایی شرکت بنیان به های دانش ایجادکننده و رشددهنده شرکت عنوان به

های خود را  سازی طرح های کوچک فرصت رشد، تأمین مالی و تجاری در این بازار شرکت. باشد دو امکان قبلی، ایجاد بازار هدف موردنظر فرابورس می

 . تر و همچنین عرضه عمومی سهام را پیدا خواهند کرد های باالتر و رسمی منظور  حضور در بازار یافته و به تدریج آمادگی الزم به

 

 راحل بلوغ شرکت در بازارهای مختلف فرابورس ایرانم:1 کلش

در این مدل . باشد های سهامی می افزوده شرکت های مهم زنجیره ارزش شود، بازار هدف، یکی از حلقه گونه که در تصویر باال مشاهده می همان 

های  لهمچنین امکان حضور تشک. شرکت از نقطه آغازین تا بلوغ، در بازار سرمایه حضور یافته و ساختار شفاف را از ابتدای فعالیت تجربه خواهد نمود

 . بنیان وجود دارد های کوچک و دانش گذاری خصوصی در کنار شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر و صندوق های سرمایه ای نظیر صندوق حرفه

 .نوآورانه استی جسورانه و ها تیفعالیی با موضوع ها تشرک، این بازار محلی برای حضور دهد یمبندی بازارهای سرمایه در کشورهای مختلف نشان  طبقه
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 محمل حقوقی ایجاد بازار هدف توسط شرکت فرابورس ایران . 3.2

 از منظر اساسنامه. 3.2.1

ها از  شرکت فرابورس ایران مجوز فعالیت خود را با رعایت مقررات باالدستی از جمله قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و قانون ثبت شرکت

موده و اساسنامه خود را که توسط سازمان بورس به تصویب رسیده، نزد مرجع ذیصالح ثبت شرکت ها به ثبت رسانده مراجع صالحیتدار قانونی أخذ ن

 :است؛ نظر به اینکه اساسنامه معرف هویت و شخصیت شرکت است نکات ذیل قابل توجه می باشد

حدود اهلیت یک شخص حقوقی برای انجام اعمال حقوقی و سایر فعالیت ها در اساسنامه آن شخص، در ماده مربوط به موضوع شرکت، مندرج  .1

اساسنامه شرکت  3ماده  1است؛ در واقع موضوع شرکت نمایانگر اهدافی می باشد که شرکت برای تحقق آن تأسیس شده است؛ در این زمینه بند 

 که به موضوع شرکت می پردازد، تشکیل و اداره بازار  را از جمله اختیارات فرابورس اعالم نموده است؛ ( سهامی عام) فرابورس ایران

بدین . اساسنامه از پذیرش اوراق بهادار و پذیرش متقاضیان مشارکت به عنوان موضوع فعالیت شرکت فرابورس نام برده است 3ماده  3و  1بند  .1

ان به موجب اساسنامه خود می تواند نسبت به تشکیل بازار هدف و پذیرش اوراق بهادار و متقاضیان مشارکت اقدام ترتیب شرکت فرابورس ایر

 نماید؛

وضع ضوابط حرفه ای و انضباطی و تعیین وظایف و مسئولیت های مشارکت »اساسنامه یکی از اختیارات شرکت فرابورس را  3ماده  4بند  .3

تیارات و صالحیت های یک تشکل خودانتظام است؛ این تشکل خودانتظام نسبت به پذیرش و تعیین شرایط اعالم نموده که از اخ« کنندگان

ماده  1بند )و پذیرش اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار ناشرین خارجی مطابق قانون و مقررات ( بند مارالذکر)پذیرش مشارکت کنندگان و ناشران 

 ؛ (اساسنامه 3ماده  11بند )ران پذیرفته شده نظارت می نماید اقدام و بر فعالیت ناش( اساسنامه 3

 از منظر قوانین و مقررات موجود. 3.2.2

گردیده است و بازار هدف نیز ماهیتاً یک   "بازارهای خارج از بورس"فرابورس ایران به موجب مجوزهای صادره از شورای عالی بورس متولی  .1

انجام شود و ماهیتاً یک ( مذاکره)و یا توافقی( حراج)با عنایت به اینکه معامالت بازار هدف ممکن است به صورت عادی .بازار خارج از بورس است

 .بازار تلفیقی است لذا راه اندازی آن در صالحیت فرابورس است

مصادیق مشارکت کنندگان را تعیین نمود؛ که شرایط پذیرش بازار هدف را مقرر می دارد می توان « دستورالعمل پذیرش»در این راستا با اصالح  .1

نامه اجرایی قانون بازار می تواند دستورالعمل مزبور را جهت تصویب نهایی به سازمان پیشنهاد نماید که پس از  آیین 16فرابورس به استناد ماده 

 . تصویب سازمان و شورا محملی برای فعالیت مذکور خواهد بود

ات موجود، عنداللزوم صالحیت وضع ضوابط و مقررات جدید به فرابورس و نهادهای مقرراتگذار ناظر بازار سرمایه عالوه بر این، در قوانین و مقرر .3

 .اعطاء شده است که در بند بعد بررسی شده است
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 وضع مقررات جدید. 3.2.3

مداوم است، ضرورت وضع و اصالح  های جاری در بازار سرمایه دستخوش توسعه و تحوالت از آنجا که ذات عملیات تجاری و ماهیت فعالیت

شورای عالی بورس، )متناسب مقررات و تعیین تکلیف فوری و تخصصی مسایل بازار آشکار می گردد؛ در این راستا قانونگذار نهادهای مقرراتگذار خاصی 

ج از بورس نیز صالحیت ها و اختیارات ویژه ای اعطا ها و بازارهای خار برای بازار سرمایه مقرر داشته و به هر یک از بورس( سازمان بورس و اوراق بهادار

 :نموده است؛ در این زمینه نکات ذیل قابل توجه می باشند

قانون بازار اوراق بهادار در بند الف مقرر  4ماده  5و  1، 1با استناد به اختیارات حاصله از بندهای  6/2/88شورای عالی بورس طی مصوبه مورخ  .1

 . رس بازاری متشکل و خودانتظام است و کلیه معامالت اوراق بهادار در آن در حکم معامالت بورس می باشدداشته است که شرکت فرابو

برای حسن انجام وظایفی »قانون بازار بورس و اوراق بهادار فرابورس به عنوان یک تشکل خودانتظام می تواند  1ماده  6عالوه بر این، مطابق بند  .1

بخشیدن به روابط بین اعضا، ضوابط و  ای خود و انتظام های حرفه ده دارند و همچنین برای تنظیم فعالیتکه به موجب قانون بازار بر عه

از این تعریف استنباط می شود که شرکت فرابورس می تواند برای حسن . «داند وضع و اجرا کند ای و انضباطی را که الزم می استانداردهای حرفه

ابط واستانداردهای حرفه ای وضع کند؛ از مهمترین وظایف و مأموریت های فرابورس ساماندهی و هدایت انجام وظایفی که بر عهده دارند ضو

 .بخشی از بازار سرمایه است که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را ندارند؛ این امر در توسعه بازار نقش مهمی ایفا می کند

ها، بازارهای خارج از بورس  ها، کانون بورس»: بیان می دارد 3در ماده « جمهوری اسالمی ایران نامة اجرایی قانون بازار اوراق بهادار آیین»همچنین  .3

های خودانتظام توسط  مصادیق سایر تشکل. شوند گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می های سپرده و شرکت

ارهای خارج از بورس تشکل خودانتظام تلقی گردیده اند که در هر حال، فرابورس را نیز شامل ؛ در این ماده بورس ها و باز«شوند شورا تعیین می

 .فرابورس می تواند مطابق ضوابط مصوب خود نسبت به پذیرش مشارکت کنندگان بازار هدف اقدام نماید. می شود

را تهیه نماید که  -پذیرش، معامالت و نظارت بر ناشران بازار هدفدستور العمل –بنابر مراتب فوق، فرابورس می تواند دستور العمل بازار هدف  .4

عالی النهایه با تصویب دستور العمل مزبور و یا مصوبه شورای عالی بورس محمل قانونی ایجاد این بازار فراهم خواهد شد زیرا سازمان و شورای 

ار خاص بازار سرمایه شناسایی شده اند و می توانند در جهت توسعه بازار بورس توسط قانون بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مقررات گذ

اتخاذ تدابیر الزم جهت ساماندهی و توسعة »قانون مذکور  4ماده  1که از وظایف آن ها محسوب می شود دستور العمل مزبور را تصویب نماید؛ بند 

قانون بازار تهیه و تدوین دستور العمل های مربوطه را از جمله وظایف  2ماده  1بند را از وظایف شورا اعالم می دارد؛ همچنین « بازار اوراق بهادار

نامه اجرایی قانون بازار مقرر می دارد که دستورالعمل پذیرش اوراق  آیین 16و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس شمرده است؛ همچنین ماده 

 .رسد ها و نهادهای مالی به تصویب سازمان می بهادار و کاالها و کلیة ضوابط و مقررات نظارتی بورس

عنوان شد، می توان در عوض وضع یک دستور العمل جامع برای بازار هدف، با یک رویکرد حداقلی نسبت به  -3-1مع ذلک همانطور که در بند  .5

 پیشنهاد اصالحات مقتضی در دستور العمل های موجود، همچون دستور العمل پذیرش، اقدام نمود؛
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 بازار هدف فعاالنمصادیق .3.2.1

با وضع و تصویب دستورالعمل بازار هدف می توان سهام و اوراق بهادار شرکت های متوسط و کوچک و نیز صندوق های سرمایه گذاری  .1

 .اختصاصی را متناسب با اهداف این بازار و شرایط پذیرش مربوط در این بازار پذیرش نمود

ماده  درخصوص مفاد؛ که نزد سازمان بورس ثبت نمی شوند می توان در بازار هدف پذیرش نمود عالوه بر این، شرکت های سهامی خاص را .1

به نظر می رسد این منع مربوط به بازار  در بورس؛خود عرضه سهام از شرکت های سهامی خاص  با موضوع منعالیحه اصالحی قانون تجارت  11

محمل قانونی مناسب برای معامالت سهام مذکور در بازار ثانویه  بورس زار هدف توسط سازمانبا تصویب دستور العمل پذیرش با. اولیه است نه ثانویه

؛ چون سازمان و شورای عالی بورس توسط قانون بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مقررات گذار خاص بازار سرمایه شناسایی ایجاد می شود

بنابراین سهام شرکت های سهامی خاص را با وضع مقررات جدید که به تصویب مراجع مقررات گذاری ذیصالح خاص بازار سرمایه رسیده  شده اند؛

 .باشد می توان در بازار هدف معامله نمود

 بازار هدف فعاالنمبانی حقوقی نظارت بر  .3.3

 هدف امکان قانونی نظارت بر ناشران پذیرفته شده در بازار . 3.3.1

اساسنامه شرکت فرابورس ایران نظارت بر فعالیت ناشران پذیرفته شده را از جمله اختیارات و فعالیت های موضوع شرکت قلمداد  3ماده  11بند  .1

 .کرده است

بورس، نظارت بر ها و وظایف و اختیارات بازارهای خارج از  دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس یکی از صالحیت 1ماده  8وفق بند  .1

 باشد؛ فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده می

قانون بازار اوراق بهادار، و از آنجا که شرکت فرابورس تلفیقی از بورس و بازارهای خارج از بورس است، هیئت مدیره فرابورس  35به استناد ماده  .3

هیئت مدیره فرابورس ایران . بورس از هریک از مقررات قانونی رسیدگی نمایدایران صالحیت دارد به تخلّفات انضباطی ناشران و سایر اعضای فرا

نامه اجرایی قانون بازار جهت تصویب  آیین 16نامه انضباطی مربوط را وضع و تصویب نماید و در اجرای ماده  به استناد همین ماده مجاز است آیین

 .نهایی به سازمان پیشنهاد نماید

  از جمله نظارت بر فعالیت)قانون بازار اوراق بهادار، فرابورس ایران برای حسن انجام وظایف خود  1انتظام در ماده  مستفاد از تعریف تشکل خود .4

. داند، وضع و پس از تصویب سازمان بورس اجرا نماید ای و انضباطی را که الزم می مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه( ناشران اوراق بهادار

ها و نهادهای مالی به تصویب سازمان  دارد کلیة ضوابط و مقررات نظارتی بورس آیین نامه اجرایی قانون بازار اشعار می16ه در این راستا ماد

 .رسد می

 شیوه های اعمال نظارت و ضمانت اجرای تخلفات.3.3.2
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 اعمال نظارت به موجب قانون. 3.3.2.1

ملحوظ در تعریف تشکل خودانتظام و دایره شمول آنها، فرابورس ایران « های حرفه ایاستاندارد»و « ضوابط»با عنایت به عمومیت و شمول الفاظ  .1

 موردنظرر می تواند بر اعضاء و ناشران اوراق بهادار اعمال نظارت نماید؛ اعمال نظارت مذکور را می توان از طریق تعیین شرایط پذیرش اوراق بهادا

های  در دستورالعمل پذیرش، ملزم نمودن مشارکت کنندگان بازار هدف به افشای اطالعات مطابق دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت

، تعیین مجازات های انتظامی برای تخلّفات انضباطی ناشران در آیین نامه انضباطی (به صورت ماده واحده مصوب سازمان)ثبت شده نزد سازمان 

در این راستا بایست نسبت به ارایه پیشنهادات اصالحی . تحقق بخشید؛( مقرراتی)وبه طور کلی از طریق وضع ضمانت اجراهای قانونی مربوطه،

 .جهت اعمال در دستورالعمل های مذکور مبادرت ورزید

به سازمان اعطاء نموده ( نهادهای مالی جدیدقانون توسعه ابزارها و  13-16از جمله مواد )همچنین می توان از صالحیت های عامی که مقررات  .1

گذار  در جهت اعمال نظارت بر ناشران و پیشگیری از تخلفات انتظامی بهره برده از معامله اوراق در خارج از بورس و نقض تعهد در مقابل سرمایه

 "ناشرانِ"ها، " بورس"موظف است  "سازمان": اردمقرر می د 41در این زمینه مادة . با وضع جریمه و سایر مجازات های انتظامی  پیشگیری نمود

های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا  تشکل و کلیة  "گذاری، مشاوران سرمایه" "بازارگردانان،" "گران معامله" "کارگزاران،"اوراق بهادار،

 "ناشر": دارد اشعار می 41همچنین مادة . انتشار دهندبراسااس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطالعات جامع فعالیت خود را 

های  ها و دستورالعمل نامه دهی مالی و آیین های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش اوراق بهادار موظف است صورت

ر در مواد فوق به صورت عام و مطلق به کار رفته اند می توان از آنجا که الفاظ ناشران و ناش. شود، تهیه کند ابالغ می "سازمان"اجرایی که توسط 

 .آنها را شامل مشارکت کنندگان بازار هدف نیز دانست

آیین نامه اجرایی قانون بازار شرکت فرابورس ایران می تواند ناشران بازار هدف را ملزم به افشای اطالعات مطابق  9عالوه بر این، مستفاد از ماده 

های تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطی را که سازمان با  ناشران و نهادها و تشکل»: توضیح اینکه ماده مزبور مقرر داشته استمقررات نماید؛ 

؛ از آنجا که سازمان نهاد ناظر بازار سرمایه «نماید رعایت کنند رعایت مقررات مربوط در خصوص نشر اطالعات و تبلیغات اوراق بهادار وضع می

بازار هدف نیز ناشر همین بازار می باشند، بنابراین ناشران بازار هدف باید اطالعات الزم را از طریق فرابورس ایران در اختیار است و ناشران 

 .سازمان بورس قرار دهند

 اعمال نظارت به موجب قرارداد.3.3.2.2

توان  ین در توافق نامه پذیرش و تعهد نامه ناشر میبینی تعهدات و ضمانت اجراهای قراردادی از طریق تعیین شرایط ضمن عقد و تضام با پیش .1

توان  بینی شده در دستور العمل های انضباطی و الزامات افشای اطالعات می نسبت به اعمال نظارت اقدام نمود؛ همچنین با ارجاع به تعهدات پیش

متقاضی پذیرش »: ین اسناد را می توان بدین صورت تنظیم کردآنها را در توافق نامه یا تعهدنامه مزبور  درج نمود؛ برای مثال، یکی از بند های ا

 اطالعات یافشا ییاجرا دستورالعمل، ایران فرابورس در شده پذیرفته ناشران انضباطی دستورالعملبه کلیه تعهدات و ضمانت اجراهای مندرج در 
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اشعار داشته و ضمن  نهانی اطالعات دارندگان دهی گزارش نحوه اجرایی دستورالعمل شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و

 . «های مذکور می پذیرد که عیناً در مورد وی نیز اعمال گردند پذیرش کلیه این تعهدات، ضمانت اجراها و مسئولیت های مندرج در دستورالعمل

امی شرکت در اساسنامه ملزم ه و النهایه درج تعهدات الزتوان شرکت متقاضی پذیرش را به تبعیت از اساسنامه نمونه، اصالح اساسنام همچنین می .1

 نمود؛

کنندگان را ملزم به رعایت  ، مشارکتموردنظرهای مقتضی و به اجرا گذاشتن آنها درصورت تخلّف از شرایط  توان با اخذ وثیقه عالوه بر این می .3

 .مقررات و تعهدات خود کرد

 بازار هدفضمانت اجرای تعهدات مشارکت کننده  .3.3.2.3

که مشتمل بر تعهد مشارکت کننده بازار هدف ( اعمال نظارت به موجب قانون و قرارداد) 3.3.1.1و  3.3.1.1 در همه موارد مندرج در بندهای

عهد بدون نسبت به رعایت مقررات مربوطه می باشد بایستی ضمانت اجراهای الزم برای نقض این تعهد پیشبینی گردد؛ در واقع، وضع مقررات و أخذ ت

وضع ضمانت اجرای مقتضی امری عبث و نقض غرض است؛ بنابر این در همه موارد فوق الذکر پیشبینی و وضع ضمانت اجرای متناسب امری ضروری 

 :عالوه بر این. است

 اجرای حقوقی ضمانت .1

مسئول جبران   "ناشر،"کرد که اشعار می دارد قانون بازار استناد  43توان به مادة  کنندگان بازار هدف می در خصوص مسئولیت مدنی مشارکت

دلیل ارائة اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا  گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به خسارات وارده به سرمایه

نحو مطلق به کار رفته است شامل مشارکت کنندگان بازار هدف نیز می از آنجا که لفظ ناشر در این ماده به . اند ها باشد، متضرر گردیده فعل آن ترک

تواند برای  دیده می چنانچه در اثر جرائم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان... »: اشعار می دارد 51همچنین بند اخیر ماده . گردد

؛ بنابراین امکان قانونی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم «خواست ضرر و زیان تسلیم نمایدنونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادجبران آن به مراجع قا

 . نیز برای زیان دیدگان از فعل مشارکت کنندگان و اعضاء بازار هدف فراهم است

 ضمانت اجرای کیفری. 2

 49ماده  3و  1رسد که می توان از بند  می ضمانت اجراهای کیفری در بخش رسیدگی به جرایم بررسی شده است؛ به عنوان مثال، به نظر

اشخاص زیر به حبس »: قانون بازار به عنوان ضمانت اجرای کیفری جهت تضمین برخی از مقررات بازار هدف بهره جست؛ مادة مزبور مقرر می دارد

؛ در «تحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شددست آمده یا زیان م ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به ماه تا شش تعزیری از یک

و یا  "سازمان"هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائة تمام یا قسمتی از اطالعات، اسناد و یا مدارک مهم به »: این ماده آمده است 1بند 

ها  امثال آنی را که مسئول تهیة اسناد، مدارک، اطالعات و ماده مزبور هر شخص 3همچنین بند . «مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند "بورس"
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باشد و در اجرای وظایف محوله از مقررات قانون بازار تخلف نماید مشمول مجازات این ماده اعالم می کند؛ سایر ضمانت  می "سازمان"جهت ارائه به 

 .مورد بررسی قرار گرفته است 1بخش ج بند  1اجراهای کیفری در بند 

 بررسی حقوقی رسیدگی به اختالالت بازار هدف .3.1

 رسیدگی به تخلفات . 3.1.1

دستورالعمل موضوع » 1مصوب هیئت مدیره سازمان و ماده « قانون بازار 35دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده » 1مطابق ماده 

عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعل که منجر به نقض قاوانین و مقاررات    مصوب شورای عالی بورس، تخلف« آیین نامه اجرایی قانون بازار 18ماده 

 بازار سرمایه از جمله مصوبات تشکل های خود انتظام گردد؛

، فرابورس ایران باا مشااهده هرگوناه تخلاف مشاارکت      «قانون بازار 35دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده »در این راستا وفق 

دهد؛ چنانچه نظر کمیته این باشد که تخلف مزبور باه لغاو یاا تعلیاق مجاوز       ضاء بازار هدف آن را به کمیته رسیدگی به تخلفات گزارش میکنندگان و اع

 شخص متخلف می انجامد پرونده را همراه با رای پیشنهادی خود جهت رسیدگی به هیئت مدیره سازمان بورس و در غیر این صورت، باه هیئات مادیره   

قانون بازار در این زمینه  35رسال می دارد؛ هیئت مدیره فرابورس به تخلفات ناشر مطابق آیین نامه انضباطی فرابورس رسیدگی می کند؛ مادة فرابورس ا

از هریاک  و سایر اعضای خود  "ناشران" "بازارگردانان،" "گران، معامله/کارگزار" "کارگزاران،"به تخلفات انضباطی  "بورس"مدیرة  هیئت: مقرر می دارد

مااه از تااریخ اباالغ قابال      مادت یاک   باه   "باورس "رأی . نمایاد  نامة انضباطی خود رسیدگی می ربط طبق آیین های ذی نامه از مقررات این قانون یا آیین

 .باشد االجرا می قطعی و الزم "سازمان"رأی . باشد می "سازمان"تجدیدنظر در 

نامة مربوط  ها موظفند طبق مقررات آیین قانون، هیئت مدیرة بورس( 35)در اجرای ماده: بیان می داردآیین نامه اجرایی قانون بازار  12همچنین ماده 

گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس  معامله/ شود به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار و براساس دستورالعملی که توسط سازمان ابالغ می

 .رای صادر شده در مورد تخلفات انضباطی یاد شده باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شودیک نسخه از آ. رسیدگی کنند

ان و کاارگزاران عضاو باازار هادف     سازمان بورس در مقابل تخلف ناشار « قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» 14همچنین بر اساس ماده 

باورس تخلفاات مرباوط را گازارش     جریمه نقدی نیز مقرر نماید؛ در این زمینه فرابورس ایران به مثابه چشم سازمان  تواند عالوه بر اقدامات انضباطی می

 .دهد می

 رسیدگی به جرایم. 3.1.2

اسات  مکلاف   "ساازمان " 51فصل ششم قانون بازار بورس و اوراق بهادار به جرایم و مجازات های مربوط به بازار سرمایه پرداخته است؛ وفق مادة 

عناوان   نموده و حسب ماورد موضاوع را باه    صالح اعالم  مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی
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ورس در این زمینه شرکت فرابورس در صورت مشاهده ارتکاب جرایم در بازار هدف موضوع را جهت اقادام مقتضای باه ساازمان با     . شاکی پیگیری نماید

 : برخی از جرایمی که احتمال ارتکاب و وقوع آن در بازار هدف وجود دارد عبارتند از. منعکس خواهد کرد

 :قانون بازار که مقرر داشته است 11ماده  1-3سوء استفاده از اطالعات نهانی و دستکاری در قیمت موضوع بند های . 3.1.2.1

نشده یاا هار    دست آمده یا زیان متحمل ال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بهماه تا یک س  اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه» 

 :دو مجازات محکوم خواهند شد

مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرارگرفتاه باه نحاوی از     "اطالعات نهانی"هر شخصی که  -1

از انتشاار عماومی، ماورد     ها به هرعنوان نمایندگی داشته باشد، قبل  خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آن انحاء به ضرر دیگران یا به نفع

 .ها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آن

 .نماید به معامالت اوراق بهادار مبادرت "اطالعات نهانی"که با استفاده از  هر شخصی  -1

های کاذب و یا اغاوای   کننده از روند معامالت اوراق بهادار یا ایجاد قیمت هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه -3

 «.انجام معامالت اوراق بهادار شوداشخاص به 

 ارائه و تصدیق و استفاده از اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی. 3.1.2.2

 :نون بازار در این زمینه مقرر می داردقا 42مادة 

ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یاا اطالعاات، اساناد و یاا      "بورس"و یا  "سازمان"اشخاصی که اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی را به »

مقرر در قانون مجاازات اساالمی    های های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات مدارک جعلی را در تهیة گزارش

 «.محکوم خواهند شد 6/3/1325مصوب 

 عدم ارائه اطالعات و اسناد. 3.1.2.3

ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا ساه برابار    ماه تا شش اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک»: قانون بازار اشعار می دارد 49ماده  3و  1بند 

هر شخصی کاه باه موجاب ایان قاانون      »: این ماده آمده است 1؛ در بند «ه یا هر دو مجازات محکوم خواهند شددست آمده یا زیان متحمل نشد سود به

 3همچنین بناد  . «مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند "بورس"و یا  "سازمان"مکلف به ارائة تمام یا قسمتی از اطالعات، اسناد و یا مدارک مهم به 
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باشد و در اجرای وظایف محوله از مقاررات   می "سازمان"ها جهت ارائه به  امثال آنمسئول تهیة اسناد، مدارک، اطالعات و ماده مزبور هر شخصی را که 

 قانون بازار تخلف نماید مشمول مجازات این ماده اعالم می کند؛

نون مجاازات و ساایر مقاررات بارای آن     عالوه بر موارد فوق الذکر، در صورتی که مشارکت کننده در بازار هدف مرتکب جرمی شود که در قا

قانون بازار، سازمان بتواند به عنوان ضابط و شاکی مراتب را به اطالع مراجع  51مجازاتی تعیین شده است به نظر می رسد که مستفاد از ماده 

 .قضایی برساند

 رسیدگی به اختالفات.3.1.3

نمایاد کاه در    بازار هدف، فرابورس موضوع را جهت حل و فصل به کمیته سازش کانون کارگزاران ارجااع مای   فعاالندر صورت بروز اختالف میان 

اختالفات : قانون بازار در این زمینه بیان می دارد 36صورت عدم حصول سازش النهایه هیئت داوری سازمان بورس به موضوع رسیدگی خواهد کرد؛ مادة 

ربط ناشی از فعالیات   گذاران، و سایر اشخاص ذی سرمایه "ناشران،" "گذاری، مشاوران سرمایه" "گران، معامله/کارگزار" "،بازارگردانان" "کارگزاران،"بین 

 .شود رسیدگی می "داوری   هیئت"ها توسط  "کانون"سازش در  ها، در صورت عدم  ای آن حرفه
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 ، معامالت، افشای اطالعات و تأمین مالی در بازار هدف ضوابط پذیرش: بخش چهارم

 پذیرش در بازار هدف ی واجد شرایطها شرکت. 1.1

، هر یک تعریفی را به اند نمودهی کوچک و متوسط ها شرکت، کشورهایی که اقدام به ایجاد بازار دهد میکه مطالعات تطبیقی نشان  گونه همان 

یی نظیر ها استفاده از متغیر. اند نمودهی واجد شرایط ارائه ها شرکتفراخور شرایط خاص اقتصادی، قانونی و فرهنگی خود تعاریفی را برای تعیین ابعاد 

همه تعاریف، وضع پارامترهای  تسمیه وجه. باشد میدر کشورهای مختلف  دهش وضعمتغیرهای  ترین شایعمیزان سرمایه، میزان فروش و تعداد پرسنل از 

 منظور بهلذا (. وضع سقف تعداد پرسنل یا سرمایه مثال عنوان به) باشد میی کوچک و متوسط ها شرکتحداکثری برای گنجاندن نام شرکت در فهرست 

 . باشد میی واجد شرایط پذیرش در بازار هدف، وضع چارچوب این بازار ضروری ها شرکتتعریف 

 از منظر قانون بازار اوراق بهادار و قانون برنامه پنجم توسعه ها شرکتبررسی قابلیت پذیرش . 1.1.1

ی رسمی را دارند، ها دائم در بازار یی که قصد حضورها شرکتقانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه برای  شرط پیش 

ی سهامی عام واجد شرایط را ملزم به ثبت نزد سازمان بورس نموده و ها شرکتقانون بازار اوراق بهادار . باشد میی متقاضی ها شرکتسهامی عام بودن 

 .  بورس یا فرابورس الزامی نموده استنزد سازمان بورس را در بازار  شده ثبتی ها شرکتقانون برنامه پنجم، انجام نقل و انتقال سهام 

حداقل )مدیره سازمان بورس که شرایط معافیت از ثبت را عدم وجود یکی از شرایط تعداد سهامدار  ئتمصوبات کنونی شورای عالی بورس و هی 

یا حقوق ) ی سهامی عام که معاف از ثبت باشندها شرکتلذا . تعیین نموده است( میلیارد ریال 51حداکثر )و میزان جمع حقوق صاحبان سهام( نفر 35

 . باشند می، واجد شرایط اولیه پذیرش در بازار هدف فرابورس (نفر سهامدار دارند 35میلیارد داشته یا حداکثر  51صاحبان سهام کمتر از 

سهامی عام و معاف از ثبت نزد سازمان ی ها شرکتی واجد شرایط در بازار هدف، ها شرکت، مطروحو مطالب حقوقی  یادشدهبا توجه به موارد  

شرایط اولیه پذیرش در بازار رسمی را دارا بوده و با توجه به معافیت از ثبت نزد سازمان، ملزم به رعایت کامل  اوالً ها شرکت گونه این. باشند میبورس 

 .  باشند نمیقانون بازار اوراق بهادار 

 نحوه ارائه درخواست. 1.1.2

و در صورت تشخیص سازمان به معافیت از ثبت، قادر به طی  باشند میمتقاضیان پذیرش در بازار هدف، ملزم به استعالم ثبت از سازمان بورس  

 ی مشاور پذیرش مجاز مراجعه نموده و قرارداد ویژه خدمات پذیرشها شرکتبه یکی از  بایست میدر فاز نخست، متقاضی پذیرش . باشند میمراحل بعدی 

 . در بازار هدف را با وی منعقد نماید



 

 68  از 49 صفحه                                 

 

، معامالت، افشای اطالعات و تأمین مالی در بازار هدف ضوابط پذیرش: بخش چهارم   

ی اصلی ها ی الزم در خصوص پارامترها مشاور پذیرش ملزم به سنجش میزان آمادگی ناشر نسبت به ورود به بازار هدف بوده و باید تحلیل 

ارائه به  منظور بهاین خصوص  نظیر بررسی عوامل ریسک شرکت، تداوم سودآوری و وضعیت رشدی شرکت را بررسی و گزارش تحلیلی در گیری تصمیم

 های برگهدر . باشد می پذیر امکان( Due diligence checklist)ویژه راستی آزمایی  های برگهاین مهم از طریق تکمیل . کمیته عرضه تهیه نماید

ذیل مورد بررسی قرار خواهد  مواردهمچنین  .ی کامل توسط مشاور پذیرش تکمیل گرددها با دقت و پس از انجام بررسی بایست میراستی آزمایی که 

 .  گردد شده به فرابورس ارسال می های تکمیل گرفت و برگه

 تحلیل و بررسی دقیق ترکیب سهامداری،  -

 تحلیل اطالعات مالی و جزئیات آن  -

 ی فیزیکی و امالک و مستغالت ها بررسی دارایی -

 (مالکیت معنوی)ی نامشهود ها دارایی -

 مسائل مرتبط با کارکنان -

  محیطی زیستائل ویژه مس -

 آخرین وضعیت مالیات  -

 مشتریان / و فروش محصوالتی مواد اولیه ها قرارداد -

 سوابق دعاوی حقوقی -

 ی ثابت ها دارایی ای بیمهپوشش  -

ناشر پس از ورود به  های مسئولیتفرابورس،  موردنیازخدمات کامل و مشاوره دقیق در خصوص تهیه اطالعات  بایست میمشاور پذیرش  

ارائه درخواست به فرابورس، نسبت به  منظور به طیشراالزم در این خصوص را به ناشر بدهد پس از احراز کسب  های آموزشفرابورس را ارائه نموده و 

پذیرش به دبیرخانه کمیته عرضه  توسط مشاور شده تهیه یها گزارشمدارک و مستندات اقدام نموده در مرحله بعد، مدارک، اطالعات و  دییتأدریافت و 

 . گردد میتسلیم 

 مدارک الزم . 1.1.3

 گواهی معافیت از ثبت نزد سازمان بورس . 1

 مالی حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد بورس  های صورت جدیدترین. 1

  مدیره هیئتگزارش فعالیت . 3

 ....(و  برداری بهرهقراردادهای مهم، پروانه )مجوزهای فعالیت .3

 لیست سهامداران . 4
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 سایر اطالعات مالی و عملیاتی به تشخیص کمیته عرضه. 5

 فرم راستی آزمایی . 6

اطمینان از وضع اصول اولیه حاکمیت  منظور بهدر بازار هدف شامل حداقل اطالعات و مدارک  ها شرکتبررسی پذیرش  منظور بهمدارک الزم  

 . باشد میی اقتصادی متقاضی پذیرش در بازار هدف ها شرکتی در بنگاه

 پذیرش  های درخواستنحوه رسیدگی به . 1.1.1

 مرجع رسیدگی. 1.1.1.1

پذیرش مرکب از نمایندگان  های هیئت؛ باشد میپذیرش  های هیئتی مختلف، ها بورسپذیرش در  های درخواستدر حال حاضر رسیدگی به  

 . باشند میبورس مربوطه و نماینده کانون  مدیره هیئتسازمان بورس، نمایندگان 

از . باشد می گیری تصمیمی بازار هدف، رسیدگی سریع و سهولت در ها ویژگی ترین مهمکه در فصل گذشته توضیح داده شد، یکی از  گونه همان 

فرابورس انجام خواهد  مدیره هیئتتوسط  شده عیینت ای حرفهبه بازار هدف توسط مرجع تخصصی و  ها شرکتدر خصوص ورود  گیری تصمیمهمین رو، 

توسط ناشر و مشاور پذیرش، پارامترهای کمی و کیفی متعددی را بررسی نموده و در خصوص پذیرش یا  شده ارائهاین کمیته ضمن بررسی مدارک . شد

 . خواهد نمود گیری تصمیمعدم پذیرش شرکت 

 پذیر امکانرا  ها شرکتپذیرش  منظور بهجدید در فرابورس  یئتیهن بازار اوراق بهادار تعیین که در فصل دوم توضیح داده شد، قانو گونه همان 

قرار خواهند  موردبررسیپذیرش  های درخواستتوسط فرابورس، سرعت عمل افزایش بسیاری یافته و  هیئتنموده است؛ با توجه به تشکیل و اداره این 

از این کمیته در  توان میکه  باشد می دار عهدهی بازار سوم و بازار پایه را ها در حال حاضر، کمیته عرضه فرابورس وظیفه بررسی عرضه. گرفت

 . بازار هدف نیز استفاده نمود های گیری تصمیم

 :دهستنهای زیر در بازار هدف قابل پذیرش  ی سهامی عام با ویژگیها شرکتسهام  

 :ی سهامها یژگیو

 (ها در سامانه معامالتی وجود داشته باشد نام بودن امکان نقل و انتقال آن در صورت بی) .با نام باشد -

 .محدودیت قانونی مؤثر بر نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد -

 :ی ناشرها یژگیو -

  .فرابورس باشد عضو -

 .عدم اظهارنظر یا مردود نباشد ،مالی آن های صورتدوره مالی منتهی به پذیرش در خصوص / گزارش حسابرس برای آخرین سال مالی -

سال مالی قبل از ارائه درخواست، حسابرس شرکت باید از میان حسابرسان معتمد سازمان / در زمان ارائه درخواست پذیرش و آخرین دوره -

 .باشد شده انتخاب

 .مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد های صورتدارای اثر با اهمیت بر  دعاوی -
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 کمیته عرضه گیری تصمیمی کمی در ها پارامتر. 1.1.5

ی متقاضی با کمترین میزان تغییرات در ساختار ها شرکتلحاظ شود و  ها شرکتدر طراحی بازار هدف سعی شده حداقل شرایط برای ورود  

در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش  گیری تصمیمبررسی و  منظور بهکمیته عرضه . شرکت امکان ارائه درخواست پذیرش در این بازار را داشته باشند

 ترین مهم. خواهد نمود گیری تصمیمت شرکت، و تهیه گزارش کارشناسی از وضعیت مالی و فعالی موردنیازی متقاضی، پس از تکمیل مدارک ها شرکت

 : باشد میموافقت با پذیرش شامل موارد ذیل  منظور به هیئت موردتوجهپارامترهای کمی 

 ( بدهی های نسبتبررسی )میزان بدهی بانکی شرکت جرائم احتمالی متعلقه  -

 .... سودآوری و  های نسبتشامل  ها نسبتسایر  -

 آتی تداوم فعالیت  انداز چشمبررسی روند رشد سودآوری شرکت و  -

 ...سوابق شرکت به لحاظ بدهی مالیاتی، بیمه و  یبررس -

 .... و  اخذشده، قراردادهای مهم، مجوزهای خاص برداری بهرهبررسی پروانه  -

 سوابق و رزومه فعالیت مالکین اصلی شرکت -

 ی پذیرشها تعهدنامهو  ها پس از تکمیل فرم: اعالم پذیرش. 1.1.1

موافقت کمیته عرضه با پذیرش شرکت در بازار هدف فرابورس، شرکت موظف است با هماهنگی مشاور پذیرش، نسبت به  اخذدر صورت  

مباحث حقوقی  با توجه به. عضویت در فرابورس اقدام نموده و مراتب را به فرابورس اعالم نماید های برگهتعهدنامه، پرسشنامه و  های برگهتکمیل دقیق 

درج نام  شرط پیشبالقوه و سایر تعهدات  گذاران سرمایهدر فصل دوم، امضای تعهدات در خصوص قبول مسئولیت در صورت بروز خسارت به  شده مطرح

 . باشد میی بازار هدف ها در فهرست نرخ ها شرکت

 ضوابط انجام معامالت در بازار هدف . 1.2

 گشایش نماد معامالتی . 1.2.1

ی پذیرفته در ها شرکتاست، عرضه اولیه یا کشف قیمت برای  شده میتنظتوافقی  صورت بهبا توجه به اینکه سیستم معامالت در بازار هدف  

و  بازشدهسهام شرکت در سامانه پس از معامالت و انتشار اطالعیه گشایش نماد معامالتی، این نماد  گذاری سپردهپس از انجام . این بازار موضوعیت ندارد

 . شود میدر صورت وجود خریدار یا خریداران، پس از انجام توافق قیمتی، معامله انجام 

 :به برخی از این نکات اشاره خواهد شد ادامهمعامالت سهام در بازار هدف، تابع شرایط خاصی بوده که در  

 گذاری و خرید سهام در آن سهامداران عادی و خرد اجازه سرمایهشود که  ای طراحی می گونه محدودیت در سمت تقاضا وجود دارد و این بازار به .1

 .هستنداشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی آگاه  خریداران. را داشته باشند بایست شرایط ورود به آن لذا خریداران سهام می. را نداشته باشند



 

 68  از 51 صفحه                                 

 

، معامالت، افشای اطالعات و تأمین مالی در بازار هدف ضوابط پذیرش: بخش چهارم   

 .شود انجام می (مشابه بازار پایه)صورت توافقی  معامالت به .1

میلیارد  5ضمن آنکه حداقل مبلغ هر سفارش به میزان  .است شده بینی پیشهای حداقل یک درصدی  بلوکی و در الت صورت عرضه سهام به .3

 .  باشد میریال یا بیشتر قابل تعریف 

طمینان از میزان تحمل ریسک آنها و و پس از ا شده غربالی مهمی نظیر توانایی مالی ها ، خریداران در این بازار بر اساس پارامتردیگر عبارت به 

 . شود میاجازه معامله در این بازار به آنها داده تکمیل فرم بیانیه ریسک،  

فنی امکان تنظیم این بازار  ازنظرسامانه معامالتی بازار هدف، سامانه کنونی معامالت بورس و فرابورس بوده و  شده انجامی ها بر اساس بررسی 

 . خاص این بازار وجود دارد های دیتمحدوبر اساس شرایط و 

 .دارندی مشتریان در این بازار را ها سفارشقابلیت انجام  اند درآمدهکارگزاران دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس که به عضویت فرابورس  

 در بازار هدف شده پذیرفتهافشای اطالعات ناشران . 1.3

بدین منظور . شود یمدر بازار هدف طبق ضوابط مقرر فرابورس و با محوریت فرابورس انجام  شده پذیرفتهی ها شرکتافشای اطالعات  

 .شود یم ، افشاشده اعالممطابق ضوابط  ها شرکتای مشابه کدال توسط فرابورس طراحی و اطالعات مالی  سامانه

 ها شرکت و استنزد سازمان بورس  شده ثبتدر بازار هدف منطبق بر دستورالعمل افشای اطالعات ناشران  شده پذیرفتهی ها شرکتحدود افشای اطالعات 

 :ملزم به افشا موارد زیر هستند

 شرکت اصلی و تلفیقی گروه شدهحسابرسی  ساالنهمالی  های صورت 

 مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن گزارش هیئت 

  حسابرسی نشده ماهه 9و  6، 3ای  دوره مالی میان های صورتاطالعات و 

 حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه ههما 6ای  دوره مالی میان های صورت 

 ی تحت کنترلها شرکت شدهحسابرسی  ساالنهمالی  های صورت 

  ها آندر  اخذشدهاطالعات مربوط به برگزاری مجامع و تصمیمات 

 شده در بازار هدف پذیرفتههای  تأمین مالی شرکت.1.1

از طریق ارکاان   ها شرکتمالی این  تأمینهای  سازی آنها در بازار سرمایه، توسعه روش و شفاف ها شرکتمسئله در خصوص پذیرش  ترین مهم

مترتب، در باازار هادف نیاز     های ریسکاز حیث  شده پذیرفتهی سهامی خاص و عام ها شرکتبا توجه به شرایط برخی از . و ابزارهای موجود در بازار است

 :شود است که در ادامه به آنها اشاره می شده بینی پیشها  مالی این بنگاه تأمینهای متعددی برای  روش
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 شراکت استراتییک. 1.1.1

برناد، حضاور شارکای     نمای ای بهره  های فنی و انسانی خود به نحو بهینه در این بازار از ظرفیت شده پذیرفتهی ها شرکتبا عنایت به این مطلب که غالب 

 :باشد سه نوع از این شرکا شامل موارد زیر می. کارکردهای بازار هدف است ترین مهمنها از آوری  استراتژیک برای ساماندهی و ارتقای بهره

 (Private Equity Funds)گذاری اختصاصی  های سرمایه صندوق -

 در صنایع باالدستی مربوطهای فعال  ها و سایر شرکت گذاری، هلدینگ های سرمایه شرکت -

 وکار گذاران حقیقی معتبر و فرشتگان کسب سرمایه -

 52اوراق تجاری اسالمی. 1.1.2

اوراق بهادار  اوراق تجاری اسالمی،. یکی از راهکارهای تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار هدف، انتشار اوراق تجاری اسالمی است 

و یا قرارداد خرید دین، توسط ناشر، به منظور تامین مالی بانی،  (شود که در ادامه شرح داده می) بر اساس قرارداد مرابحه با نام قابل نقل و انتقالی است که

 .باشد هفته می 51شود و سررسید آن کمتر از  منتشر می

ناشار باه وکالات از طارف     . گاردد  برقرار مای تجاری اسالمی  تجاری اسالمی، رابطه وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق با خرید اوراق 

. باشاد  به صورت نقد و فروش اقساطی آن به بانی و یا دریافت اسناد دریافتنی از بانی و تنزیل آن، می به خرید دارایی موضوع انتشار خریداران اوراق ملزم

اوراق  تصافیةنهایی و  یدسررس تا ناشر وکالت و بوده ناشر کالتبول وق منزله به اوراق خرید کهشود  قید یدبا اسالمی تجاریاسناد موضوع انتشار اوراق  در

 :توان به موارد زیر اشاره کرد های اوراق تجاری اسالمی می از مهمترین ویژگی .و معتبر است عزل غیرقابل

 .شود می هفته منتشر 51هفته و یا  39هفته،  16هفته،  13هفته،  4اوراق تجاری اسالمی با سررسیدهای  -

و سقوط تعهد شده و اوراق مزبور باطل و از تعداد کال اوراق   الذمه مافی مالکیت بهمنجر  ،یا ناشر یتوسط بان اسالمی تجاریاوراق  خرید -

 .شود کسر می

 .ای نداشته و به کسر از ارزش اسمی به فروش خواهد رسید اوراق تجاری اسالمی سود دوره -

 .، در متن امیدنامه اوراق مشخص نماید(خرید دین مرابحه و)خود را از سودآوری عملیات  بینی پیشبایست  ناشر می -

 .تواند بیش از باقیماندة عمر اقتصادی دارایی باشد دورة عمر اوراق نمی -

بدست آماده، ماواد    مجددا اسناد جدیدی را از بانی دریافت و تنزیل نماید و یا از محل وجوه تواند از محل وصول اسناد دریافتنی، ناشر می -

 .اولیه الزم را برای بانی تهیه و در قالب قرارداد مرابحه در اختیار بانی قرار دهد

 .گذاری نماید ها سپرده تواند وجوه را نزد یکی از بانک درصورت وجود وجوه مازاد، ناشر می -
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 :مبنای انتشار اوراق تجاری اسالمی باید دارای شرایط زیر باشند های دارایی

 ی در زمان انتشار اوراق موجود بوده یا شرایط تحویل آن در مواعد زمانی مورد نظر بانی وجود داشته باشد؛دارای -

 کارگیری آن در فعالیت بانی، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری نماید؛ به -

 ارایی وجود نداشته باشد؛هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال د -

 تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد؛ -

 امکان واگذاری به غیر را داشته باشد؛ -

 .ای مناسب و کافی برخوردار باشد تا زمان انتقال مالکیت دارایی به بانی، دارایی از پوشش بیمه -

 :باشند به شرح زیر می اوراق تجاری اسالمی های قابل قبول جهت انتشار دارایی

 زمین؛ -

 ساختمان و تأسیسات؛ -

 آالت و تجهیزات؛ ماشین -

 وسایل حمل و نقل؛ -

 مواد و کاال؛ -

 .اسناد دریافتنی -

 :و کاال باشد، مستندات آن باید به شرح زیر ارایه شود اولیه در صورتیکه دارایی مواد

هاای ماورد تأییاد     باشند، باید گواهی کنترل کیفیت از آزمایشاگاه  مشمول استاندارد اجباری نمیدرخصوص کاالهایی که . گواهی استاندارد کاال -

 .مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ارائه شود

 :در مورد کاالهای وارداتی از جمله موارد زیر. اسناد کاال از گمرکات جمهوری اسالمی ایران -

 ،برگ سبز گمرکی 

 ،گواهی بازرسی مبدا و مقصد 

 ی برابر اصل پروفرمای ثبت سفارش شده،کپ 

 قبض انبار یا سایر اسناد مثبت مالکیت؛ -

 .سایر اطالعات مهم به تشخیص سازمان
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 تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه. 1.1.3

مؤسساات وابساته باه دولات و     تأمین مالی دولات،  : ترین آنها عبارت است ازگوناگونی داشته باشد که مهمکارکردهای  تواندمرابحه می اوراق 

ی لیزیناگ باه   هاا  شرکتو  ها بانک، تبدیل مطالبات حاصل از تسهیالت فروش اقساطی های اقتصادی بنگاه ازیموردنمین نقدینگی أهای اقتصادی، ت بنگاه

خرید و فاروش   لهیوس بهعملیات بازار باز  بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق  ،ی تجاریها شرکتاوراق بهادار و تأمین سرمایه بلندمدت 

  .اوراق مرابحه دولتی

 تعریف اوراق مرابحه. 1.1.3.1

تاوان   توان تعریف جامع و دقیقی از این اوراق بیان کرد؛ اما در نگااه عاام مای    آید، نمی به خاطر اختالف انواع اوراق مرابحه که توضیح آنها می 

 .است شده حاصل مرابحه اساس قرارداد که بر هستند (دینی)مالی  مشاع، مالک دارایی صورت به هاآن که دارندگان است بهاداری اوراق مرابحه، اوراق: گفت

 .باشد در بازار ثانوی می فروش قابل بازدهی ثابت داشته و این اوراق

 ارکان اوراق مرابحه.1.1.3.2

در این قسمت با استفاده از مصوبه کمیته فقهی ساازمان باورس و اوراق   در انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعددی حضور دارند،  

 :شود ترین عناصر آن معرفی میبهادار که به تأیید شورای بورس نیز رسیده است، مهم

لی وی مین ماأاست که انتشار اوراق با هدف ت ، مانند دولت و مؤسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصیهر شخص حقوقی :بانی. 1

 .گیرد صورت می

و واسط یک مؤسسه مالی است که توسط بانی برای انجام یک  دکن هر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را منتشر می (:واسط)ر ناش. 2 

 .شود پروژه خاص انتخاب یا تأسیس می

 .کنند مین مالی میأبانی را ت ار،با خرید اوراق بهاد اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که (:دارندگان اوراق)گذاران  سرمایه. 3 

انتشاار اوراق بهاادار نظاارت دارد و تماامی نقال و       روناد  است که بر کال  مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار شخص حقوقی :امین. 1 

 . گیرد انتقاالت مالی با اجازه وی صورت می

 .نماید گذاران فعالیت می واسطه بین ناشر و سرمایه عنوان بهشرکتی است که  :مین سرمایهأشرکت ت. 5 

 .دکن میاقدام سازمان بورس به تعیین رتبه اعتباری اوراق  مجوز ازگرفتن شرکتی است که با  :بندی سسه رتبهؤم. 1
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 انواع اوراق مرابحه. 1.1.3.3

 :ترین آنها عبارت است ازاست، مهم  اجرا رسیده مرحلهاوراق مرابحه انواع گوناگونی دارد که برخی در مرحله پیشنهاد و برخی به 

 اوراق مرابحه تأمین مالی. 1.1.3.1

واسط با انتشاار اوراق  . کند خاص با عنوان واسط می منظور بهدر این نوع، بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی  

بانی را از تولیدکننده  ازیموردنآوری کرده و به وکالت از طرف آنان کاالی  را جمع( مردم)گذاران مالی  مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه

قیمات   ،مشاخص  شود کاه در سررساید   بانی متعهد می. فروشد به بانی می نسیه به قیمت باالتر مرابحهبیع  صورت بهنقد خریداری و  صورت به( فروشنده)

استفاده کنند و یا  توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه دارندگان اوراق می. ساندبردارندگان اوراق  تأمین سرمایه بهاز طریق شرکت کاال را  نسیه

 .قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند

میلیاارد ریاال دارد و    1111واحد اتوبوس به ارزش  1111عمومی، نیاز به خرید  ونقل حملبرای مثال، فرض کنید که دولت برای ارتقای سطح  

میلیارد ریال خریداری کناد؛ در ایان فارض،     1111نسیه یک ساله به  صورت بهتواند  قیمت آنها را نقد بپردازد، اما می تواند بودجه نمی تیمحدودبه جهت 

برای مثاال، یاک میلیاون ورق یاک میلیاون و      )میلیارد ریال  1111  ای به ارزش اسمی واسط  اوراق مرابحه. کند اقدام به تأسیس یک مؤسسه واسط می

از طریق ( هر ورق یک میلیون و دویست هزار ریالی را به یک میلیون و بیست هزار ریال)میلیارد ریال  1111منتشر کرده و در مقابل، ( دویست هزار ریالی

واحاد   1111میلیاارد ریاال،    1111کند و با  هزینه عملیات استفاده می عنوان بهآن را  میلیارد ریال 11، سپس کند شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار می

 .فروشد میلیارد ریال به دولت می 1111اتوبوس خریداری کرده و به قیمت 

دویست هزار ریاال   توانند صبر کنند و در سررسید یک میلیون و می ،اند خریداران اوراق که هر ورق را به یک میلیون و بیست هزار ریال خریده 

طبیعی، هر چه به زمان سررسید نزدیک شویم، قیمت اوراق باه قیمات اسامی یاک      صورت به. ل از سررسید بفروشندتوانند قب دریافت کنند، همچنین می

  .شود میلیون و دویست هزار ریال نزدیک می

نسیه به دولت  صورت بهکرده، آنها را به قیمت بیشتری دولت را خریداری  ازیموردنمطابق طرح نخست، یک مؤسسه مالی خصوصی، کاالهای  

. دهاد  به فروشانده تحویال مای   ( اوراق بدهی دولت)فروشد و دولت در مقابل خرید آنها، اسناد بهاداری با مبالغ اسمی معین و با سررسیدهای مشخص  می

 .دریافت کنند و یا قبل از سررسید در بازار ثانوی به فروش برسانند توانند تا سررسید منتظر بمانند و مبلغ اسمی سند را از دولت دارندگان اوراق می

 هینسا  صورت بهنقد خریداری و  صورت بهدولت را  موردنیازهای مالی اعتباری از محل منابع خود، کاالهای  و مؤسسه ها بانکمطابق طرح دوم،  

و  هاا  باناک باه  ( اوراق خریاد دولتای  )مالی با مبالغ معین و سررسایدهای مشاخص   فروشند و دولت در برابر خرید این کاالها، اسناد  دار به دولت می مدت



 

 68  از 52 صفحه                                 

 

، معامالت، افشای اطالعات و تأمین مالی در بازار هدف ضوابط پذیرش: بخش چهارم   

توانند تا سررسید اوراق منتظر بمانند و مبلغ اسمی را دریافت کنند و یا قبل از رسیدن وقت سررسید، در بازار ثاانوی   پردازد و آنها می های مالی می مؤسسه

 .دریافت کنندبه مردم و یا بانک مرکزی بفروشند و پول نقد 

 

 

 

 

 

 

 عملیاتی اوراق مرابحه تأمین مالیمدل : 2 شکل

 روابط حقوقی اوراق مرابحه تأمین مالیشرح . 1.1.3.1.1

 .دارد دارایی خاص به قیمت مشخص را اعالم می( برای مثال) ساله کیواسط، پیشنهاد خود مبنی بر خرید نسیه  مؤسسهبانی با تأسیس  .1مرحله

 مؤسساه و  کناد  تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، امیدنامه خود را برای اعالم رتبه اعتباری تقدیم میبندی مورد رتبه مؤسسهواسط با انتخاب  .2مرحله

 .کند بندی اعتبار بانی و واسط را اعالم میرتبه

ا نظارت از ابتدا تا انتهای امین ب مؤسسهخواهد و  امین مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، نظارت طرح را از او می مؤسسهواسط با انتخاب  .3مرحله

 .کند طرح موافقت می

 ،کناد  واسط بعد از کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به انتشار اوراق مرابحه به ارزش اسمی معادل قیمت نسیه دارایی می. 5و  1مراحل 

 .کند شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار می از طریق( الوکاله حق) سپس آنها را به قیمت تنزیلی به اضافه هزینه عملیات

 .دهد آوری و در اختیار واسط قرار می شرکت تأمین سرمایه، اوراق را به مردم واگذار کرده و وجوه آنان را جمع. 7و  1مراحل 

( فروشانده )نقاد از تولیدکنناده    صاورت  باه باانی را   موردنظر، به وکالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی شده یآور جمعواسط با وجوه  .11و  1،  8مراحل 

 .فروشد نسیه به بانی می صورت بهخریداری کرده، سپس با افزودن سود مشخص 

 .کند شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار  قیمت نسیه دارایی را در سررسید مقرر از طریقکه شود  بانی متعهد می .12و  11مراحل

   هین سرمایمأشرکت ت

(داریخر) یبان  

(ناشر)واسط   

نیمؤسسه ام  

دکنندهیتول  
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 ی تجاریها شرکتاوراق مرابحه تشکیل سرمایه . 1.1.3.5

که نقش ناشار را نیاز دارد، باا انتشاار و     ( شرکت تجاری)بانی . در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است 

ی وابسته ها شرکتهای دولتی،  دولت، سازمان موردنیازآوری کرده به وکالت از طرف آنان، کاالهای واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمع

نقد خریده، سپس باا افازودن نارخ معینای      صورت بهکنندگان یا مراکز فروش کنندگان را از تولیدهای اقتصادی بخش خصوصی و مصرف به دولت و بنگاه

ناشار   الوکالاه  حق عنوان بهفروش، پس از کسر درصدی سود حاصل از عملیات خرید و . فروشد کنندگان نهایی مینسیه به مصرف صورت بهسود،  عنوان به

 .شود فصلی یا ساالنه از طریق شرکت تأمین سرمایه بین صاحبان اوراق توزیع می صورت به، (شرکت تجاری)

سرمایه به وکالت تواند برای تشکیل یا تکمیل سرمایه تجاری خود، این اوراق را منتشر کند تا با تجهیز  ای می برای مثال، یک فروشگاه زنجیره 

 عنوان بهاز فعالیت تجاری را محاسبه نموده و بخشی از آن را  آمده دست بهاز طرف صاحبان اوراق به فعالیت تجاری بپردازد و در پایان هر سال مالی، سود 

و با استفاده از اصل سرمایه به فعالیت اداماه   کندصاحبان اوراق تقسیم میبین  سود ساالنه عنوان به را بقیه ،داردمیو هزینه عملیات خودش بر الوکاله حق

 .دهدمی

 صاورت  باه ، ترکیبی از پول نقد، اجناس و مطالبات خواهد بود که صاحبان اوراق (شرکت تجاری)در این اوراق در هر مقطع زمانی، دارایی ناشر  

نرخ سود پرداختی ناشر باه صااحبان    تناسب بهو فروش اوراق مرابحه توانند در وقت نیاز به دیگری واگذار کنند، قیمت خرید  مشاع مالک آنها هستند و می

 .شود و ممکن است که از قیمت اسمی کمتر یا بیشتر باشداوراق و بازده سایر ابزارهای مالی مشابه، تعیین می

تاوان ابتادا آن را    مای کاه   طاور  همان ،تواند بدون سررسید معین منتشر شود و میرا دارد  ها شرکتاوراق مرابحه نوع سوم، ماهیت اوراق سهام  

 .به اوراق سهام طراحی کرد تبدیل قابلسررسید، اما  صورت به

 

 

 

 

 

 

 ی تجاریها شرکتتشکیل سرمایه مدل عملیاتی اوراق مرابحه : 3 شکل

هین سرمایمشرکت تأ  

کنندگان مصرف  

شرنا  و  یبان  

 مؤسسه امین

گان دکنندیتول  
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بندی مؤسسه رتبه  

گذاران هیسرما  

8 

 
0 

 3 4 

5 6 7 

 
  

 

 
2 

  2 



 

 68  از 59 صفحه                                 

 

، معامالت، افشای اطالعات و تأمین مالی در بازار هدف ضوابط پذیرش: بخش چهارم   

 ی تجاریها شرکت تشکیل سرمایه شرح روابط حقوقی اوراق مرابحه. 1.1.3.5.1

بندی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، امیدنامه خود را برای رتبه مؤسسهکه نقش بانی و ناشر را دارد، با انتخاب ( شرکت تجاری)واسط  .1مرحله

 .کند را اعالم می( شرکت تجاری)بندی، اعتبار بانی و واسط رتبه مؤسسهو  کند اعالم رتبه اعتباری تقدیم می

امین با نظارت از ابتدا تا انتهای  مؤسسهخواهد و  رح را از او میامین مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، نظارت ط مؤسسهواسط با انتخاب  .2مرحله

 .کند طرح موافقت می

 .کند منتشر کرده و از طریق شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار می متحدالشکل صورت بهاوراق بهادار مرابحه را ( شرکت تجاری)واسط  .1و 3مراحل

 .گذارد می( شرکت تجاری)جمع کرده و در اختیار واسط شرکت تأمین سرمایه وجوه مردم را  .1و  5مراحل

ن را گاکنناد  پیوسته کاالهای مورد تقاضای مصارف  صورت بهبا استفاده از وجوه مردم و به وکالت از طرف آنان ( شرکت تجاری)واسط  .1و  8،  7مراحل

 .فروشد نسیه به آنان می صورت بهخریداری و با حساب سود 

طریاق   ساود حاصال را از   ،الوکالاه  حاق در سررسیدهای مقرر قیمت کاالها را تحویل گرفته، بعد از کسار  ( شرکت تجاری)واسط  .12و  11،  11مراحل

 .دهد کند و با اصل سرمایه به فعالیت تجاری ادامه می شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار می

 اوراق مرابحه رهنی. 1.1.3.1

یا   بانک)در این روش، بانی . ی لیزینگ به اوراق بهادار استها شرکتو  ها بانکتبدیل کردن تسهیالت  یکی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه، 

تبادیل کاردن   تواناد باا    ها و خانوارها واگذار کرده اسات، مای   رهنی به دولت، بنگاه( فروش اقساطی)مرابحه  صورت بههایی را که دارایی( لیزینگ  شرکت

واساط باا انتشاار اوراق    . کناد  برای این منظور، اقدام به تأسیس واسط مای . بحه به اوراق بهادار، منابع خود را تجدید کندمطالبات حاصل از تسهیالت مرا

یاا    باناک )های حاصل از تسهیالت مرابحه را باه قیمات تنزیلای از باانی     آوری، سپس به وکالت از طرف آنان، قرض گذاران را جمع مرابحه، وجوه سرمایه

دریافت کرده و از طریاق شارکت     ها را از بدهکارانشود که در سررسیدهای مشخص مبلغ اسمی قرض بانی متعهد می. کند خریداری می (لیزینگ  شرکت

سررساید، اوراق  توانند قبل از  توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود اوراق استفاده کنند و می دارندگان اوراق می. دارندگان اوراق برساند تأمین سرمایه به

 .خود را در بازار ثانوی بفروشند

 

 



 

 68  از 61 صفحه                                 

 

، معامالت، افشای اطالعات و تأمین مالی در بازار هدف ضوابط پذیرش: بخش چهارم   

 

 

 

 

 

 

 مدل عملیاتی اوراق مرابحه رهنی:1 شکل

 روابط حقوقی اوراق مرابحه رهنیشرح . 1.1.3.1.1

با تأسیس واسط آمادگی خود را مبنی بر واگذاری مطالبات حاصل از تسهیالت مرابحه رهنی را بار اسااس نارخ    ( لیزینگ  یا شرکت  بانک)بانی  .1مرحله

 .دارد تنزیل معینی اعالم می

و مؤسساه   کناد  رتبه اعتباری تقدیم می بندی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، امیدنامه خود را برای اعالمرتبه مؤسسهواسط با انتخاب  .2مرحله

 .کند بندی اعتبار بانی و واسط را اعالم میرتبه

امین با نظارت از ابتدا تا انتهای  مؤسسهخواهد و  امین مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، نظارت طرح را از او می مؤسسهواسط با انتخاب  .3مرحله

 .کند طرح موافقت می

 .کند منتشر کرده و از طریق شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار می متحدالشکل صورت بهواسط اوراق بهادار مرابحه  .5و  1مراحل

 .گذارد شرکت تأمین سرمایه وجوه مردم را جمع کرده و در اختیار واسط می .7و  1مراحل

البات حاصل از تسهیالت مرابحه رهنی را بر اسااس نارخ تنزیال معاین     واسط با استفاده از وجوه مردم و به وکالت از طرف آنان مط .11و  1،  8مراحل

 .شود می( مطالبات حاصل از تسهیالت مرابحه رهنی)خریداری و به وکالت از طرف صاحبان اوراق، مالک دیون 

 را از باقیماناده  الوکالاه  حاق کسار  واسط  در سررسیدهای مقرر مطالبات حاصل از تسهیالت مرابحه رهنی را تحویل گرفته، بعد از  .13و 12، 11مراحل

 .کند طریق شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار می

هین سرمایمشرکت تأ  

گان کنند مصرف  

(شرنا)  اسطو    

 مؤسسه امین

یبان  

( نگیزیل بانک،)  
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 های کوچک و متوسط برداری از بنگاه های بهره صندوق. 1.1.1

سارمایه در گاردش    تاأمین منابع جهت خرید مواد اولیه و تداوم تولیاد اسات، در راساتای     تأمینها،  با توجه به اینکه عمده مشکل امروز بنگاه 

هاای کوچاک و    بارداری از بنگااه   بهاره » هاای  صاندوق های علم و فنااوری   فناوری و پارک های شهرکصنعتی،  های شهرکاشخاص حقوقی مستقر در 

 موردنیااز ماواد اولیاه   گذاران جاذب و اقادام باه خریاد      بانی با انتشار اوراق مرابحه، منابع را از سرمایه عنوان بهها  این صندوق. گردند تأسیس می« متوسط

 .نماید میهای مستقر در بسترهای تحت نظارت دولت  بنگاه

 هاای  باناک هاا و   حماایتی، صاندوق   -ای های توسعه شود، در صورت عدم منع قانونی، از چند محل شامل سازمان در این خصوص پیشنهاد می 

ناوری یا معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، بخشی از منابع یا هزینه مربوطه تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و ف

 (یارانه به سود) .گردد تأمینو اشخاص  ها سازمانبرداری را از محل سرمایه آن  بهره های صندوقمالی  تأمین

 :باشد برداری به شرح زیر می های اجرایی جهت تأسیس و فعالیت صندوق بهره گام

 برداری اساسنامه و امیدنامه صندوق بهرهتدوین و تصویب  .1

 توسط نهادهای مربوطه شده تأمینبرداری با سرمایه  تأسیس صندوق بهره .1

 :مالی شامل تأمینآوری اطالعات و مستندات متقاضیان  جمع .3

 ،نقشه فعالیت بنگاه 

  به تفکیک ماهانه و ساالنه به همراه سوابق حسابداری، موردنیازارزش مواد اولیه 

 و مدیرعامل، مدیره هیئتهامداران، رزومه س 

 ،رزومه کارکنان 

 ،سوابق مالیاتی 

 یا حسابرسی نشده،( مقبول، بدون اظهارنظر یا مردود)مالی حسابرسی شده  های صورت 

 ،برنامه عملیاتی توسعه بنگاه 

یید سازمان باورس و اوراق بهاادار   بندی مورد تأ تأیید اعطای تسهیالت هدفمند جهت خرید مواد اولیه توسط یک شخص امین یا مؤسسه رتبه .4

 با توجه به معیارهای مشخص و کامل؛

 .ها از سازمان بورس و اوراق بهادار بنگاه موردنیازکسب مجوز انتشار اوراق مرابحه جهت خرید مواد اولیه  .5
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 برداری تأمین مالی به واسطه صندوق بهرهمدل اجرایی انتشار اوراق مرابحه : 5 شکل

 :برداری به واسطه صندوق بهره های اجرایی انتشار اوراق مرابحه تأمین مالی گام. 1.1.1.1

بارداری   ساله مواد اولیه به قیمت مشخص را به همراه اطالعات و مستندات الزم به صندوق بهاره بنگاه، تقاضای خود مبنی بر خرید نسیه یک   .1مرحله

 .دارد اعالم می

و مؤسساه   کناد  اعتباری بر اساس معیارهای مشاخص تقادیم مای    برداری، پس از تأیید متقاضی، امیدنامه خود را برای اعالم رتبه صندوق بهره .2مرحله

 .کند بندی اعتبار متقاضی را اعالم میرتبه

مؤسسه امین با نظارت از خواهد و  برداری با انتخاب مؤسسه امین مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، نظارت طرح را از او می صندوق بهره .3مرحله

 .کند قت میابتدا تا انتهای طرح مواف

برداری بعد از کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به انتشار اوراق مرابحه به ارزش اسمی معادل قیمت نسیه دارایی  صندوق بهره .1مرحله

 .کند می

 .کند واگذار می به مردم( الوکاله حق) را به قیمت تنزیلی به اضافه هزینه عملیات شرکت تأمین سرمایه اوراق مرابحه .5مرحله

 .نماید می آوری گذاران را جمع شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه .1مرحله

 .دهد قرار می برداری صندوق بهرهدر اختیار شرکت تأمین سرمایه، وجوه را  .7مرحله

( فروشانده )صورت نقد از تولیدکنناده   ی را بهآوری شده، به وکالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی موردنظر بان برداری با وجوه جمع صندوق بهره .8مرحله

 .کند خریداری می

   هین سرمایمأشرکت ت

ها بنگاه  

برداری صندوق بهره  
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، معامالت، افشای اطالعات و تأمین مالی در بازار هدف ضوابط پذیرش: بخش چهارم   

 .فروشد صورت نسیه به وی می برداری با افزودن سود مشخص دارایی موردنظر بانی را به صندوق بهره. 1مرحله 

 .کند اگذار شرکت تأمین سرمایه به مردم و قیمت نسیه دارایی را در سررسید مقرر از طریقکه شود  بانی متعهد می .11مرحله 
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 بازار هدف اندازی راهمزایای : بخش پنجم

 های اقتصاد مقاومتی مزایا از منظر شاخص. 5.1

 وکار کسبو بهبود محیط  سازی آمادهافزایش توان ثروت آفرینی کشور از طریق  .1

 (عدالت مالیاتی)ها  کمک به افزایش شفافیت مالیاتی و افزایش درآمد دولت از مالیات .1

 گذاری خصوصی و کاهش اندازه دولت کمک به افزایش سرمایه .3

 های انسانی و سازمانیسرمایه هدفمند توسعه  .4

 گذاری اقتصادی گذاران در خصوص سیاست افزایش کمک به سیاست .5

 ازی اطالعات از طریق ارائه در سامانه اطالعاتی جامع و یکپارچهس شفاف .6

 تر شدن اطالعات اقتصادی کمک به واقعی .2

 ها مالی بنگاه تأمینکمک به بورس محور شدن  .8

 وکار کسبمزایا از منظر ناشر در محیط . 5.2

. باشد میی کوچک و متوسط برای حضور در بازار هدف ها ی صاحبان بنگاهها بازار هدف، انگیزه اندازی راهیکی از مسائل مهم در بررسی  

کشور اولویت  داری بنگاهدر فضای عمومی  متأسفانهکه  ای مسئله؛ باشد میمشخصه بازار هدف  ترین اصلیکه توضیح داده شد شفافیت،  گونه همان

دلیل خودداری صاحبان  ترین شایعو فرار مالیاتی  ها مان درآمدکت. نمایند میی مختلف، در مقابل آن مقاومت ها نبوده و بنا به انگیزه ها صاحبان بنگاه

ی کوچک و متوسط منبعث از بخش خصوصی ها شرکتبا توجه به اینکه مخاطبان اصلی بازار هدف، . باشد میی سودآور از افشای اطالعات مالی ها بنگاه

در  ها شرکتیی به شرح زیر برای ایجاد انگیزه در بخشی از ها یا مشوق ها و محرک قرارگرفتهطراحان بازار هدف  موردتوجهلذا این واقعیت  باشد میواقعی 

 : است شده گرفتهنظر 

 و خصوصی نوآورانه گذاری سرمایههای  و ساختار ها شرکتی کوچک و متوسط با هدف پیوند بین این ها شرکتایجاد یک بازار برای  .1

 ی داخلی و خارجی های عرضه یق اتصال به زنجیرهی کوچک و متوسط از طرها شرکتافزایش فرصت شکوفایی  .1

 متوسط و کوچکی ها شرکتافزایش امکان صادرات محصوالت و خدمات  .3

 ی کوچک و متوسط در مراحل تشکیل و حیات شرکتها شرکتمالی  تأمینبرای  هزینه کمهای  افزایش فرصت .4

 المللی حضور در بازار سرمایه و افزایش نفوذ در مناسبات بین واسطه به ها شرکتافزایش فرصت برندسازی و کسب اعتبار  .5
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 ی فراهم آمدن مکانیزم ورود و خروج واسطه بهمند  ی کوچک و متوسط در بازاری نظامها شرکتدر  نوآورانه گذاری سرمایهافزایش انگیزه  .6

 های واقعی وسیله شاخص بهبندی  های اطالعات جهانی جهت ارزیابی اطالعات جامع و رتبه کمک به سازمان .2

 بنیان کمک به توسعه اقتصاد مقاومتی با توسعه اقتصاد دانش .8

ی اقتصادی خصوصی برای گذر از شرایط غیر شفاف به وضعیت شافاف را ایجااد نماوده و    ها ، انگیزه کافی برای مالکان بنگاهذکرشدهی ها مزایا و فرصت

 . بازار خواهد بود پیگیری پذیرش در این منظور بهمحرک بخشی از آنها 

 الملل مزایا از منظر بین. 5.3

 توسعه بازارها واسطه بهی دنیا ها بورسدستیابی به مزیت رقابتی در مقایسه با  .1

 های جهانی  سازمان یمرجع آماری قابل اتکا در ایران برا عنوان بهمعرفی فرابورس  .1

 های کوچک و متوسط بنگاه گذاری خارجی و هدایت این منابع به سمت افزایش توان جذب سرمایه .3

 مزایا از منظر بازار پول. 5.1

ی تولیدی از طریاق فرآیناد حسابرسای در باازار     ها شرکتایجاد شفافیت مالی  واسطه بهفراهم آوردن امکان نظارت بر جریان تسهیالت بانکی  .1

 هدف

 ی کوچک و متوسط ها شرکتو شناسایی ریسک  گذاری ارزشسازی فرآیند  بهینه .1

 اقتصاد غیررسمیمناسب جهت نظارت بر بخش  ایجاد فرصت .3

 حجم معوقات بانکی ی رویه بیجلوگیری از رشد  .4

و  موردتوجاه در بازار هادف   شده پذیرفتهی ها شرکتتجاری، پیشنهاد اعطای درجه اعتباری باالتر به  های بانکبا  شده انجامبر اساس مذاکرات  

ماالی و معاامالت    هاای  صاورت در بازار هدف، امکان رصد  شده پذیرفتهی ها شرکتبدین معنا که با توجه به افزایش درجه شفافیت . ست قرارگرفتهقبول 

ایان مسائله در   . در اولویات اعطاای تساهیالت قارار خواهناد گرفات       ها شرکتاین  -در شرایط مساوی –.... و  ها شرکتسهام، امکان توثیق سهام این 

 .  خواهد شد ها بانکالوصول  کاهش ضریب مطالبات مشکوک نهایتاًو  شده پرداختب مشاهده و کنترل نحوه هزینه کرد تسهیالت موج مدت میان

 مزایا از منظر بازار سرمایه. 5.5

 های تولیدی مالی بنگاه مینأتایفای نقش  .1
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 افزایش کارایی تخصیصی  .1

 افزایش مشارکت کارپردازان و مشاوران بازار سرمایه .3

علوم، تحقیقاات و فنااوری، وزارت صانعت،معدن و     وزارتهای مختلف خارج از بازار سرمایه اعم از  توسعه شبکه ذینفعان بازار سرمایه به حوزه .4

 تجارت، وزارت دفاع، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 افزایش دامنه نظارت نهادهای ناظر .5

 واسطه افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور ها به زنی در مقابل سایر حوزه افزایش قدرت چانه .6

 مزایا از منظر فرابورس ایران. 5.1

یکی از چهار بورس فعال در کشور که بر اساس قانون بازار اوراق بهادار  عنوان بهدر فصول گذشته توضیح داده شد، فرابورس ایران  گونه همان 

ذاتی ورود  های محدودیتو  ها شرکتبا توجه به ثبت تجربیات موجود از پذیرش . بازار هدف خواهد بود، متولی باشد میی خارج از بورس نیز ها متولی بازار

ی کوچک به بازارهای اصلی، این ها شرکتی کوچک و متوسط به بازارهای رسمی کنونی، بازار هدف ضمن حذف یا کاهش ریسک ورود ها شرکت

ضمن آنکه تعریف مبانی و چارچوب حقوقی مشخص، تعریف حدود مسئولیت . سازد می مند بهرهرا از مزایای مهم و واقعی حضور در بورس  ها شرکت

آن  اندازی راهنظارت بر مستمر بر فعالیت در این بازار،  نهایتاًدو رکن اساسی این بازار و  عنوان به ها شرکتو  گذاران سرمایهفرابورس در قبال فعالیت 

 . یدنما نمیریسکی را متوجه شرکت فرابورس 

ی الزم ها بنابراین اغلب هزینه. شود مین بینی پیشآن  اندازی راهی متغیر بااهمیتی بابت ها همچنین با توجه  رشد تدریجی این بازار، هزینه 

رشد بازار  ی ثابت و جاری شرکت فرابورس بوده و در صورت گسترش آن، نیروی انسانی ماهر متناسب باها ایجاد و گسترش بازار هدف، هزینه منظور به

 : باشد میمزایای بازار هدف برای فرابورس ایران به شرح زیر .  جذب خواهد شد

 تحقق بخشی به استراتژی افزایش ضریب نفوذ بازار با افزایش سهم ارزش بازار فرابورس از افزایش ارزش تولید ملی .1

 تحقق بخشی به استراتژی رشد پایدار از طریق ایجاد فرصت درآمدزایی جدید .1

 بازارها، نهادها و ابزارها بخشی تنوعایش افز .3

 بخشی به صنایع حاضر در بازار سرمایه اعم از دفاع، نانو، بایو تکنولوژی  تنوع .4

 ها شرکتافزایش  وسیله بهتقویت قدرت شاخص در نمایش سهم تولید واقعی  .5

 المللی بینهای داخلی و  ارتقاء برند فرابورس ایران در محیط .6

 مالی پر ریسک تأمینانتشار اوراق  افزایش بازار بدهی با .2
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  ها  آن و کیفیتها و افزایش حجم  داده سازی غنی واسطه بهفروش داده و اطالعات  .8

 گذار مزایا از منظر سرمایه. 5.7

 افزایش انتظار نرخ بازدهی سود با در نظر گرفتن ریسک بیشتر .1

 به بازارهای کم ریسک و بازارهای باالتر ها شرکتتسهیل ورود  .1

 شده پذیرفتهمزایا از منظر سایر ناشران . 5.8

 M&A  گذاری و تکمیل زنجیره ارزش با ایجاد بازاری برای های سرمایه شناخت فرصت .1

 واسطه حضور صنایع جدید پویایی صنایع به .1

 افزایش رقابت سالم .3

 .یی که گردش مالی باالیی دارندها کمک به شفاف شدن پرتفوی خارج از بورس هلدینگ .4

 از بازار هدف کنندگان استفادهسایر مزایا از منظر . 5.1

بر اسااس  . دهد میاز مزایای این بازار را گسترش  کنندگان استفادهبه بازار هدف و مزیت مهم شفافیت در این بازار،  ها شرکتسهولت دسترسی  

کماک،   هرگوناه ، اعطاای  تار  عمیقدر نگاه . وجود دارد دولتی شبهو مراجع مختلف دولتی و  ها سازماندر بازار هدف پتانسیل استفاده  شده انجام بینی پیش

بر همین اساس برخی . منوط به شفاف شدن اطالعات مالی شرکت از مجرای بازار هدف باشد تواند میهای دولتی  توسط ارگان برداری بهرهمجوز یا پروانه 

 : باشند میدر بازار هدف به شرح زیر  ها شرکتاز پذیرش  کنندگان استفاده

 صنعتی ایران های شهرکسازمان صنایع کوچک و مزایا از منظر . 5.11

در ارتبااط باا    عمادتاً این سازمان  مأموریت. باشد می دار عهدهو اهداف استراتژیک متنوعی را  مأموریت ای توسعهسازمانی  عنوان بهاین سازمان  

 های شهرکی مستقر در ها شرکتاین سازمان وظیفه حمایت و تسهیل در امور . باشد میصنعتی در سراسر کشور  های شهرکایجاد، ساماندهی و مدیریت 

و یاا ضامانت تساهیالت در شارح      قیمات  ارزاندولتی در قالب اعطای تساهیالت   غیرمستقیمی مستقیم و ها همچنین برخی کمک. دارد عهده صنعتی را 

 . باشد میوظایف این سازمان 



 

 68  از 68 صفحه                                 

 

اندازی بازار هدف مزایای راه: بخش پنجم   

پذیرش در بازار هادف فراباورس شاوند در     اخذصنعتی که موفق به  های شهرکی مستقر در ها شرکتو توافقات اولیه،  ها بر اساس هماهنگی 

 .ی متنوع این سازمان خواهند بودها ی از کمکمند بهرهاولویت 

 صندوق نوآوری و شکوفاییمزایا از منظر . 5.11

. نوآوری و اختراعاات ایجااد گردیاده اسات     سازی تجاریو  بنیان دانش سساتمؤو  ها شرکتتشکیالت این صندوق در اجرای قانون حمایت از  

واجاد شارایط    بنیاان  دانشی ها شرکتبه ( غیرمستقیممستقیم یا  صورت به) ی حمایتی، انواع تسهیالت و مشارکتها وظیفه اصلی این سازمان ارائه کمک

 . باشد می

و تسهیالت باه   ها متقاضی استفاده از کمک بنیان دانشی ها شرکتبر اساس مذاکرات ابتدایی این سازمان نیز موافقت خود را مبنی بر تشویق  

یاا   هاا  یی که موفق به پذیرش در باازار هادف شاوند در اولویات ارائاه کماک      ها شرکتبر این اساس . پذیرش در بازار هدف فرابورس اعالم نموده است

 . الت صندوق نوآوری و شکوفایی خواهند بودتسهی

 صندوق توسعه ملیمزایا از منظر . 5.12

مانادگار، مولاد و    هاای  ثاروت ی نفتای باه   هاا  این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده 

ی دارای هاا  عامل باه طارح   های بانکاین صندوق منابع خود را از طریق .  ی آینده ایجاد شده استها اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل ندهیفزای ها سرمایه

 . نماید میتوجیه اقتصادی و فنی اعطاء 

بالقوه بازار هدف محسوب شده و امکاان نظاارت بار نحاوه مصارف تساهیالت        کنندگان استفاده، صندوق توسعه ملی نیز از شده ارائهبه ترتیب  

 . باشد میعامل فراهم  های بانک، برای این صندوق و شده پرداخت قیمت ارزان


