
 

 

  آشنايي با بازارهاي فرابورس

بازار اول،   دستورالعمل پذيرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ايران، فعاليت آن را در قالب چهار بازار مجزا تبيين كرده است كه در

 .دوم و اوراق مشاركت، انواع اوراق بهادار پذيرفته و در بازار سوم، تنها عرضه اوراق بهادار انجام مي شود

همچنين . دراين بازار اول فرابورس عالوه بر سهام شركتها ، واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري بانام هم پذيرش و معامله مي شوند

در آن سهام شركتهايي .حجم مبنا پيش بيني شده است 

مي شوند كه آخرين سرماية ثبت شدة آن حداقل ده ميليارد ريال و يكسال از زمان بهره برداري آن گذشته و زيان انباشته 

هاي زمين و  گذاري صندوق گذاري قابل معامله و واحدهاي سرمايه

گذاري قابل  هاي سرمايه صندوق  رس ثبت شده اند به شرطي امكان معامله را دارند، كه حداقل سرمايه

  .باشند  ميليارد ريال و با نام

اين بازار سهام شركتهاي زيانده، تازه تاسيس، شركتهاي سهامي 

در .خاص كه قصد اجراي افزايش سرمايه و تبديل به سهامي عام را دارند و شركتهاي كوچك پذيرفته شده مورد مبادله قرار مي گيرند 

اليحة قانوني  141د ريال ومشمول مادة بازار دوم سهام شركتهايي معامله مي شوند كه آخرين سرماية ثبت شدة آن حداقل يك ميليار

. بازار عرضه محلي ايمن، شفاف و سودمند براي انجام معامالت عمده اوراق بهاداري است كه امكان يا شرايط پذيرش در فرابورس را ندارد

جمله شركتهاي سهامي عام در شرف تاسيس، ديگر ويژگي مهم بازار عرضه به حساب مي 

  . انجام عرضه در اين بازار مستلزم گذارندن فرايند پذيرش نبوده و با انجام تشريفات اداري در فرابورس، امكان پذير است

هاي سهامي عام،سهام  تقدم خريد سهام شركت ،حق

هاي سهامي عام،پذيره نويسي سهام و اوراق مشاركت،پذيره نويسي گواهي سپرده سرمايه گذاري بانك 

  .مي تواند مورد معامله قرار بگيرد  ها،امالك و مستغالت ،امتيازبهره برداري وحق ثبت اختراعات در قالب سهام شركتهاي سهامي خاص

كه در زمان پذيرش حداقل سه ماه تا سر رسيد آنها 

عامالت دست دوم آنها منحصرا از طريق فرابورس انجام 

امكان صدور اوراق مشاركت شركتي و اوراق مشاركت قابل تعويض سهام از جمله اوراق بهادار قابل معامله در بازار اوراق مشاركت 

www.bahmanbroker

١ 

آشنايي با بازارهاي فرابورس

دستورالعمل پذيرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ايران، فعاليت آن را در قالب چهار بازار مجزا تبيين كرده است كه در

دوم و اوراق مشاركت، انواع اوراق بهادار پذيرفته و در بازار سوم، تنها عرضه اوراق بهادار انجام مي شود

دراين بازار اول فرابورس عالوه بر سهام شركتها ، واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري بانام هم پذيرش و معامله مي شوند

حجم مبنا پيش بيني شده است   درصد بدون 5نوسان سهام شركتها و اوراق پذيرفته شده در بازار اول فرابورس 

مي شوند كه آخرين سرماية ثبت شدة آن حداقل ده ميليارد ريال و يكسال از زمان بهره برداري آن گذشته و زيان انباشته 

گذاري قابل معامله و واحدهاي سرمايه هاي سرمايه گذاري صندوق در اين بازار واحدهاي سرمايه

رس ثبت شده اند به شرطي امكان معامله را دارند، كه حداقل سرمايهكه نزد سازمان بو

ميليارد ريال و با نام 200هاي زمين ومسكن  صندوق  ميليارد ريال و حداقل سرمايه

اين بازار سهام شركتهاي زيانده، تازه تاسيس، شركتهاي سهامي در . در اين بازار ، صرفا سهام شركتهاي سهام عام پذيرفته مي شوند

خاص كه قصد اجراي افزايش سرمايه و تبديل به سهامي عام را دارند و شركتهاي كوچك پذيرفته شده مورد مبادله قرار مي گيرند 

بازار دوم سهام شركتهايي معامله مي شوند كه آخرين سرماية ثبت شدة آن حداقل يك ميليار

  .اصالح قسمتي از قانون تجارت نباشد

  )بازار عرضه

بازار عرضه محلي ايمن، شفاف و سودمند براي انجام معامالت عمده اوراق بهاداري است كه امكان يا شرايط پذيرش در فرابورس را ندارد

جمله شركتهاي سهامي عام در شرف تاسيس، ديگر ويژگي مهم بازار عرضه به حساب مي  انجام پذيره نويسي انواع اوراق بهادار از

انجام عرضه در اين بازار مستلزم گذارندن فرايند پذيرش نبوده و با انجام تشريفات اداري در فرابورس، امكان پذير است

،حق...) اوني و عام، خاص، تع(هاي سهامي  در بازار عرضه فرا بورس بلوكهاي سهام شركت

هاي سهامي عام،پذيره نويسي سهام و اوراق مشاركت،پذيره نويسي گواهي سپرده سرمايه گذاري بانك  ناشي از افزايش سرماية شركت

ها،امالك و مستغالت ،امتيازبهره برداري وحق ثبت اختراعات در قالب سهام شركتهاي سهامي خاص

  )اوراق مشاركت

كه در زمان پذيرش حداقل سه ماه تا سر رسيد آنها ...انواع اوراق با درآمد تضمين شده از جمله اوراق مشاركت، گواهي سپرده بانكي و 

عامالت دست دوم آنها منحصرا از طريق فرابورس انجام باشد قابل پذيرش در اين بازار بوده به شرطي كه بعد از پذيرش، م

امكان صدور اوراق مشاركت شركتي و اوراق مشاركت قابل تعويض سهام از جمله اوراق بهادار قابل معامله در بازار اوراق مشاركت 
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دستورالعمل پذيرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ايران، فعاليت آن را در قالب چهار بازار مجزا تبيين كرده است كه در

دوم و اوراق مشاركت، انواع اوراق بهادار پذيرفته و در بازار سوم، تنها عرضه اوراق بهادار انجام مي شود

  بازار اول  

دراين بازار اول فرابورس عالوه بر سهام شركتها ، واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري بانام هم پذيرش و معامله مي شوند

نوسان سهام شركتها و اوراق پذيرفته شده در بازار اول فرابورس 

مي شوند كه آخرين سرماية ثبت شدة آن حداقل ده ميليارد ريال و يكسال از زمان بهره برداري آن گذشته و زيان انباشته معامله 

در اين بازار واحدهاي سرمايه. نداشته باشد

كه نزد سازمان بو  ساختمان

ميليارد ريال و حداقل سرمايه 50معامله

  بازار دوم

در اين بازار ، صرفا سهام شركتهاي سهام عام پذيرفته مي شوند

خاص كه قصد اجراي افزايش سرمايه و تبديل به سهامي عام را دارند و شركتهاي كوچك پذيرفته شده مورد مبادله قرار مي گيرند 

بازار دوم سهام شركتهايي معامله مي شوند كه آخرين سرماية ثبت شدة آن حداقل يك ميليار

اصالح قسمتي از قانون تجارت نباشد

بازار عرضه( بازارا سوم

بازار عرضه محلي ايمن، شفاف و سودمند براي انجام معامالت عمده اوراق بهاداري است كه امكان يا شرايط پذيرش در فرابورس را ندارد

انجام پذيره نويسي انواع اوراق بهادار از

انجام عرضه در اين بازار مستلزم گذارندن فرايند پذيرش نبوده و با انجام تشريفات اداري در فرابورس، امكان پذير است .آيد

در بازار عرضه فرا بورس بلوكهاي سهام شركت

ناشي از افزايش سرماية شركت

ها،امالك و مستغالت ،امتيازبهره برداري وحق ثبت اختراعات در قالب سهام شركتهاي سهامي خاص

اوراق مشاركت( بازار چهارم 

انواع اوراق با درآمد تضمين شده از جمله اوراق مشاركت، گواهي سپرده بانكي و 

باشد قابل پذيرش در اين بازار بوده به شرطي كه بعد از پذيرش، م  باقي مانده

امكان صدور اوراق مشاركت شركتي و اوراق مشاركت قابل تعويض سهام از جمله اوراق بهادار قابل معامله در بازار اوراق مشاركت . شود



 

 

سرمايه گذاري عام وخاص در محسوب مي شوندكه دركنار اوراق مشاركت رهني، اوراق مشاركت اجاره، صكوك وگواهي سپرده بانكي 

  

يكي از   از طريق  سرمايه گذاران اعم از حقيقي يا حقوقي براي انجام معامالت سهام يا ساير اوراق بهادار پذيرفته شده در فرابورس بايد

كارگزاري فرابورس مجوز سازمان بورس واوراق بهادار را داشته و عضو كانون كارگزاران هستند؛ 

  و با توجه به معيارهايي چون توانايي انجام به موقع

آموزش و تحليل، انتخاب و در خواستهاي خود را براي انجام معامالت به آنها 

سهام و اوراق بهادار در   هاي كارگزاران به عنوان حلقه واسط بين خريدار و فروشنده عمل مي كنند و تمام خريد و فروش

  .چوب قوانين و مقررات هستند

دقيقه قبل از شروع معامالت،  30ترتيب است كه ابتدا به مدت 

دارد بدون آنكه معامله اي صورت شود، در اين مرحله امكان ورود، تغيير يا حذف سفارش توسط كارگزاران وجود 

هاي موجود در سامانه معامالت و براساس سازوكار حراج ناپيوسته مرحلة 

  .گشايش آغاز وپس از آن معامالت براساس سازوكار حراج پيوسته تا پايان معامالت انجام مي شود

در فرابورس را پيدا مي كند و براي انجام خريد فروش اقدام به تكميل فرم 

خريد و فروش اوراق بهادار و اطالعاتي چون مشخصات سرمايه گذار، نام، تعداد و قيمت اوراق بهادار و چگونگي پرداخت يا 

مشتري مي تواند درخواست خريد و فروش خود را در قيمت مشخصي اعالم كند يا 

مالك اوراق بهادار هنگام فروش بايد برگه سهام يا سند دارايي اوراق بهادار را به 
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محسوب مي شوندكه دركنار اوراق مشاركت رهني، اوراق مشاركت اجاره، صكوك وگواهي سپرده بانكي 

  . امكان معامله را دارند

  نحوه معامله در فرابورس

سرمايه گذاران اعم از حقيقي يا حقوقي براي انجام معامالت سهام يا ساير اوراق بهادار پذيرفته شده در فرابورس بايد

كارگزاري فرابورس مجوز سازمان بورس واوراق بهادار را داشته و عضو كانون كارگزاران هستند؛ شركتهاي  .كارگزاران فرابورس اقدام كنند

و با توجه به معيارهايي چون توانايي انجام به موقع -كه همگي حكم واحد داشته- لذا سرمايه گذاران مي توانند از بين آنهايكي را 

آموزش و تحليل، انتخاب و در خواستهاي خود را براي انجام معامالت به آنها و به بهترين قيمت در كنار خدمات جنبي چون 

كارگزاران به عنوان حلقه واسط بين خريدار و فروشنده عمل مي كنند و تمام خريد و فروش

چوب قوانين و مقررات هستندفرابورس از سوي آنها انجام مي شود و ملزم به انجام وظايف خود در چار

  مراحل انجام معامله

ترتيب است كه ابتدا به مدت   مراحل انجام معامالت در بازار اول و دوم و بازار اوراق مشاركت بدين

شود، در اين مرحله امكان ورود، تغيير يا حذف سفارش توسط كارگزاران وجود 

هاي موجود در سامانه معامالت و براساس سازوكار حراج ناپيوسته مرحلة  گشايش، با اجراي سفارش بالفاصله پس از مرحلة پيش

گشايش آغاز وپس از آن معامالت براساس سازوكار حراج پيوسته تا پايان معامالت انجام مي شود

  دستور خريد و فروش

در فرابورس را پيدا مي كند و براي انجام خريد فروش اقدام به تكميل فرم    سهامدار پس از دريافت كد سهامداري امكان معامله

خريد و فروش اوراق بهادار و اطالعاتي چون مشخصات سرمايه گذار، نام، تعداد و قيمت اوراق بهادار و چگونگي پرداخت يا 

مشتري مي تواند درخواست خريد و فروش خود را در قيمت مشخصي اعالم كند يا . ت، را تكميل مي كنددريافت وجه مشخص شده اس

مالك اوراق بهادار هنگام فروش بايد برگه سهام يا سند دارايي اوراق بهادار را به  البته . اينكه به شرايط بازار و تصميم كارگزار واگذار كند
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محسوب مي شوندكه دركنار اوراق مشاركت رهني، اوراق مشاركت اجاره، صكوك وگواهي سپرده بانكي 

امكان معامله را دارند بازار چهارم 

  

سرمايه گذاران اعم از حقيقي يا حقوقي براي انجام معامالت سهام يا ساير اوراق بهادار پذيرفته شده در فرابورس بايد

كارگزاران فرابورس اقدام كنند

لذا سرمايه گذاران مي توانند از بين آنهايكي را 

و به بهترين قيمت در كنار خدمات جنبي چون    سفارشات

كارگزاران به عنوان حلقه واسط بين خريدار و فروشنده عمل مي كنند و تمام خريد و فروش. ارائه كنند

فرابورس از سوي آنها انجام مي شود و ملزم به انجام وظايف خود در چار

مراحل انجام معامالت در بازار اول و دوم و بازار اوراق مشاركت بدين

شود، در اين مرحله امكان ورود، تغيير يا حذف سفارش توسط كارگزاران وجود  گشايش انجام مي پيش

بالفاصله پس از مرحلة پيش. گيرد

گشايش آغاز وپس از آن معامالت براساس سازوكار حراج پيوسته تا پايان معامالت انجام مي شود

  

سهامدار پس از دريافت كد سهامداري امكان معامله

خريد و فروش اوراق بهادار و اطالعاتي چون مشخصات سرمايه گذار، نام، تعداد و قيمت اوراق بهادار و چگونگي پرداخت يا   درخواست

دريافت وجه مشخص شده اس

اينكه به شرايط بازار و تصميم كارگزار واگذار كند

  .كارگزار ارائه كند

  

  



 

 

فرابورس بر خالف بورس اوراق بهادار و كاال، فضاي فيزيكي تحت عنوان تاالر معامالت ندارد و معامالت آن به صورت مجازي و از دفاتر 

جلسات رسمي معامله انواع اوراق  . آمار معامالت و ساير اطالعات از طريق سايت رسمي آن منتشر مي شود

  .است 12  تا 9در اين بازار، به استثناى روزهاى تعطيل رسمي، در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 

درصد تعين شده است و قيمت سهام يك شركت بدون اعمال حجم مبنا 

 4در هزار ارزش معامالت از خريدار و 4  كارمزد معامالت كارگزاران در بازار اول و دوم و كارمزد عرضه در بازار سوم توسط كارگزاران رقم

كارمزد معامالت كارگزاران از معامالت بازار . ميليون ريال تعيين شده است

  .ه استميليون ريال مصوب شد 12/6

ارزش معامله تا سقف   0/00084ميليون ريال از خريدار و معادل 

درصد توسط خريدار عنوان  40توسط فروشنده و 

  .كارمزد به سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت مي شود كه اين رقم نصف كارمزد سازمان بورس از معامالت بورس اوراق بهادار است

www.bahmanbroker

٣ 

  معامالتبرنامه انجام 

فرابورس بر خالف بورس اوراق بهادار و كاال، فضاي فيزيكي تحت عنوان تاالر معامالت ندارد و معامالت آن به صورت مجازي و از دفاتر 

آمار معامالت و ساير اطالعات از طريق سايت رسمي آن منتشر مي شود   انجام مي شود؛

در اين بازار، به استثناى روزهاى تعطيل رسمي، در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 

  دامنه نوسان

درصد تعين شده است و قيمت سهام يك شركت بدون اعمال حجم مبنا  5) چهارم(دامنه نوسان دربازار هاي اول دوم و اوراق مشاركت 

  .درصد نوسان داشته باشد 5ني روز قبل مي تواند نسبت به قيمت پايا

  كارمزد معامالت

 .سرمايه گذار براي انجام معامالت در فرابورس كارمزدهاي زير را پرداخت مي كند

كارمزد معامالت كارگزاران در بازار اول و دوم و كارمزد عرضه در بازار سوم توسط كارگزاران رقم

ميليون ريال تعيين شده است 100در هزار ارزش از معامالت فروشنده، هركدام تا سقف 

12از فروشنده و خريدار تا سقف  ارزش معامالت  هزار  100در  63

ميليون ريال از خريدار و معادل  120ارزش معامله تا سقف  0/00056فرابورس در هر معامله معادل 

  .ميليون ريال از فروشنده اخذ مي كند

  كارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار

توسط فروشنده و   درصد 60ميليون ريال كه  200ارزش معامله كه تاسقف ) درصد

كارمزد به سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت مي شود كه اين رقم نصف كارمزد سازمان بورس از معامالت بورس اوراق بهادار است
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فرابورس بر خالف بورس اوراق بهادار و كاال، فضاي فيزيكي تحت عنوان تاالر معامالت ندارد و معامالت آن به صورت مجازي و از دفاتر 

انجام مي شود؛  كارگزاران

در اين بازار، به استثناى روزهاى تعطيل رسمي، در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت  بهادار

  

دامنه نوسان دربازار هاي اول دوم و اوراق مشاركت 

مي تواند نسبت به قيمت پايا

سرمايه گذار براي انجام معامالت در فرابورس كارمزدهاي زير را پرداخت مي كند

   كارمزد كارگزاران

كارمزد معامالت كارگزاران در بازار اول و دوم و كارمزد عرضه در بازار سوم توسط كارگزاران رقم

در هزار ارزش از معامالت فروشنده، هركدام تا سقف 

63اوراق مشاركت معادل

  فرابورس  كارمزد

فرابورس در هر معامله معادل 

ميليون ريال از فروشنده اخذ مي كند180

كارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار

درصد 0/05(نيم در هزار 

كارمزد به سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت مي شود كه اين رقم نصف كارمزد سازمان بورس از معامالت بورس اوراق بهادار است

  

  



 

 

درصد توسط خريدار به  40توسط فروشنده و   درصد

ارزش معامله كه توسط فروشنده پرداخت خواهد شد و غير از اين ماليات، سرمايه گذاران در فرابورس ماليات 

براي انجام معامله در فرابورس همچون ساير بازار ها نياز به مدارك شناسايي است، پس سرمايه گذار اعم از خريدار يا فروشنده بايد 

كد معامالتي، شناسه اي به منظور تعريف اسامي اشخاص در سامانه معامالتي فرابورس محسوب 

سرمايه گذاران در اولين مراجعه به شركت كارگزاري مدارك شناسايي معتبر شامل شناسنامه و كارت ملي را به كارگزار ارائه كند تا 

سرمايه گذاراني كه پيش از اين در بورس اوراق بهادار به داد و ستد اوراق بهادار 

رس و اوراق بهادار، نخستين شركت كارگزاري كه 

وي شناخته شده و كليه نقل ) ناظر(شخص براي اخذ كد معامالتي يا خريد اوراق بهادار مراجعه مي كند، به عنوان كارگزار معامله كننده

  . راندن تشريفات اداري استتغيير كارگزار ناظر مستلزم گذ
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  )كارمزد تسويه( كارمزد شركت سپرده گذاري مركزي

درصد 60ميليون ريال كه  200تا سقف   ارزش معامله) صددر 01

  .عنوان كارمزد به شركت سپرده گذاري مركزي پرداخت مي شود

ارزش معامله كه توسط فروشنده پرداخت خواهد شد و غير از اين ماليات، سرمايه گذاران در فرابورس ماليات   )

  .ديگري پرداخت نمي كند

  كدسهامداري

براي انجام معامله در فرابورس همچون ساير بازار ها نياز به مدارك شناسايي است، پس سرمايه گذار اعم از خريدار يا فروشنده بايد 

كد معامالتي، شناسه اي به منظور تعريف اسامي اشخاص در سامانه معامالتي فرابورس محسوب . به اخد كد سهامداري اقدام كند

سرمايه گذاران در اولين مراجعه به شركت كارگزاري مدارك شناسايي معتبر شامل شناسنامه و كارت ملي را به كارگزار ارائه كند تا 

سرمايه گذاراني كه پيش از اين در بورس اوراق بهادار به داد و ستد اوراق بهادار . دريافت كد سهامداري اقدام كند

  .داشتند و داراي كد سهامداري هستند، نيازي به اخذ كد معامالتي جديد ندارند

رس و اوراق بهادار، نخستين شركت كارگزاري كه سرمايه گذاران نسبت به اين مساله آگاهي داشته باشند كه بر اساس مقررات سازمان بو

شخص براي اخذ كد معامالتي يا خريد اوراق بهادار مراجعه مي كند، به عنوان كارگزار معامله كننده

تغيير كارگزار ناظر مستلزم گذ. و انتقال سهام وي مي بايست از طريق آن شركت كارگزاري ادامه يابد
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كارمزد شركت سپرده گذاري مركزي

0/01(هزار  10يك در 

عنوان كارمزد به شركت سپرده گذاري مركزي پرداخت مي شود

  ماليات نقل وانتقال

)درصد 0/5(در هزار  5

ديگري پرداخت نمي كند

براي انجام معامله در فرابورس همچون ساير بازار ها نياز به مدارك شناسايي است، پس سرمايه گذار اعم از خريدار يا فروشنده بايد 

به اخد كد سهامداري اقدام كند نسبت

 . مي شود

سرمايه گذاران در اولين مراجعه به شركت كارگزاري مدارك شناسايي معتبر شامل شناسنامه و كارت ملي را به كارگزار ارائه كند تا 

دريافت كد سهامداري اقدام كند كارگزار نسبت به

داشتند و داراي كد سهامداري هستند، نيازي به اخذ كد معامالتي جديد ندارند

سرمايه گذاران نسبت به اين مساله آگاهي داشته باشند كه بر اساس مقررات سازمان بو

شخص براي اخذ كد معامالتي يا خريد اوراق بهادار مراجعه مي كند، به عنوان كارگزار معامله كننده

و انتقال سهام وي مي بايست از طريق آن شركت كارگزاري ادامه يابد


