
سهامیراهنمای پذیرش شرکت های 
در بازارهای فرابورس ایران





معرفی فرابورس ایران



ران ورس اـی معرفـی فراـب
مقدمــه

س  بر اسافرابورس ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه کشور، ابزارهای تامین مالی متنوعی را برای بنگاه های اقتصادی فراهم آورده و

.  شرایط فعالیت هر بنگاه، گزینه های مناسبی را به منظور بهره مندی حداکثری از مزایای بازار سرمایه پیشنهاد می کند

مایه است؛ از به منظور تامین مالی از طریق بازار سربنگاه های اقتصادی طیف وسیعی از مهم ترین وظیفه فرابورس ایران، ساماندهی و هدایت 

ط و در این رو رویه های پذیرش شرکت ها و تنوع شرایط پذیرش به گونه ای در فرابورس رقم خورده است که شرکت ها با احراز حداقل شرای

.فاده کنندشرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استبتوانند از تمامی مزایای سریع ترین زمان ممکن، امکان ورود به بازار را داشته و 

شاغل را تحت فرابورس ایران بر آن است تا با بهره گیری از ظرفیت های قانونی بازار سرمایه، طیف وسیع تری از فعاالن اقتصادی و صاحبان م

. کندپوشش قرار داده و از این طریق به رشد و توسعه بازار سرمایه کشور کمک 
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ران ورس اـی معرفـی فراـب
ورس  در یک نگاهفراـب

1387السدرایرانفرابورسشرکتمتمرکز،نهادیتوسطبورسازخارجبازارهایادارهبرمبنیبهاداراوراقبازارقانونتصریحاساسبر

سازماننظارتتحتوشدهایجادبورسعالیشورایمجوزباکشورفعالبورس هایسایرهمچوننیزایرانفرابورسشرکت.شدتاسیس

.داردقراربهاداراوراقوبورس

داراراشرایطدواجاقتصادیبنگاه هاینیازهایتامینقابلیتوبودهبرخوردارمنعطفیومتعددبسیارکارکردهایوشرایطازایرانفرابورس

درت هاشرکپذیرشبرحاکمضوابط.استفرابورسدرعامسهامیشرکت هایسهامپذیرشفرابورس،فعالیتمهمحوزه هایازیکی.است

.هستندفرابورسدرپذیرشوشرایطاحرازبهقادرشرکت ها،ازوسیعیطیفکهاستگونه ایبهایرانفرابورس
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ران ورس اـی معرفـی فراـب
بازارهای فرابورس

انواعمعاملهوپذیرشبرایمتنوعکارکردهایبامجزابازار9فرابورس،دربهاداراوراقانتقالونقلوعرضهپذیرش،دستورالعملاساسبر

.استشدهایجادفرابورسدرمالیابزاروبهاداراوراق

.می گیردصورتعامسهامیشرکت هایسهاممعامالتوپذیرشمتوسط،وکوچکشرکت هایبازارودوماول،بازارهایدر

وسهامپذیره نویسیسهام،تقدمحقسهامی،شرکت هایسهاممانندمذکوردستورالعمل14مادهموضوعبهاداراوراقعرضهسومبازاردر

.می گیردانجامبهاداراوراقسایر

ابزارهااینجملهازاستمعاملهوپذیرشقابلرسیدهبورسعالیشورایتائیدبهکهمالیابزارهایکلیهمالینوینابزارهایبازاردر

.کرداشارهصکوکانواعوسرمایه گذاریگواهیانواعمشارکت،اوراقانواعبهمی توان

درکهاستشدهایجادکشورتوسعهبرنامه هایدائمیاحکامقانون36مادهاجرایجهتدرفرابورسبازارششمینعنوانبهنیزپایهبازار

.می شودانجامبورسسازماننزدشدهثبتشرکت هایسهاممعامالتبازاراین

.استشدهایجادفروشاختیاراوراقوخریداختیاراوراقمعامالتبراینیزمشتقهبازار
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ران ورس اـی معرفـی فراـب
بازارهای فرابورس
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بایسته های پذیرش 
در فرابورس ایران



رش  راندر بایسته هـای پذـی ورس اـی فراـب
رش  ورسدر مزایای پذـی فراـب

ی ن ماـل تأمـی مـالی ارزان قیمـت و در دسـترس، از عمـوم مـردم و      تـامین  مهم ترین کارکرد بورس هـای اوراق بهـادار، امکـان    01

هام مـالی از طریـق فـروش سـ    تامین شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار عالوه بر . سرمایه گذاران است

بع خود، در صورت نیاز به منابع مالی جدید، امکان صدور سهام جدید و واگذاری آن به مردم را دارا هستند؛ منـا 

.  مالی حاصل از افزایش سرمایه ارزان قیمت بوده و ریسک فعالیت شرکت را افزایش نمی دهد

ی معافیت مالیاـت درصد درآمد خـود  10امکان برخورداری از معافیت مالیاتی تا فرابورس ایران شرکت های پذیرفته شده در 02

شرکت های حاضر در بـازار پایـه از شـمول ایـن    . )را پس از پذیرش و عرضه سهام در فرابورس دارا هستند

(.  معافیت مستثنی هستند
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رش  راندر بایسته هـای پذـی ورس اـی فراـب
رش  ورسدر مزایای پذـی فراـب

ـال و نقـل مالیات تخفیف  انتق درصد ارزش معامله اسـت؛  0.1مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، 03

درصدی ارزش اسمی شرکت های خارج از بورس یا فرابورس به مراتب کمتـر بـوده و   4این نرخ از مالیات 

. مطلوبیت بیشتری را برای سهامداران و سرمایه گذاران شرکت ها فراهم می آورد

ی  ـازارشرکت معرـف ه ب ـب انه هـا و  با توجه به انعکاس اخبار و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در سایت رسـمی فرابـورس، رسـ   04

ده و سایر پایگاه های اطالع رسانی ، نام و برند شرکت های حاضر در فرابورس به صـورت روزانـه منتشـر شـ    

. موجب معرفی شرکت به آحاد جامعه، سرمایه گذاران، مشتریان و سایر افراد ذینفع می شود
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رش  راندر بایسته هـای پذـی ورس اـی فراـب
رش  ورسدر مزایای پذـی فراـب

ی شفافیت اطالعاـت بهـادار  با توجه به انعکاس اطالعات مالی شرکت های پذیرفته شده در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق05

اطبـان  و شرکت فرابورس ایران و دسترسی عموم عالقه مندان به اطالعات قابل اتکا و استاندارد شـده، م  

.می شوندشرکت افزایش یافته و افراد حقیقی یا حقوقی بیشتری به سرمایه گذاری در شرکت ترغیب

ه  ـامقیمت کشف عادالـن سه عـاالن  قیمت شناسایی شده در مبادالت سهام در بورس ها از برآیند عرضه و تقاضای سهام توسط عمـوم ف 06

. می شودبازار به دست می آید و قیمتی رسمی محسوب شده و مبنایی برای تعیین ارزش شرکت محسوب

11راهنمای پذیرش شرکت های سهامی در بازارهای فرابورس ایران                        صفحـه



رش  راندر بایسته هـای پذـی ورس اـی فراـب
رش  ورسدر مزایای پذـی فراـب

ـام ق سه توثـی وان دارایـی  به عنـ ایران را یا فرابورس بورس تهران شبکه بانکی کشور، سهام شرکت های پذیرفته شده در 07

مـده و  عاز ایـن رو سـهامداران   قابل قبول به منظور وثیقه گذاری و اخذ تسهیالت به رسمیت می شناسد؛ 

هیالت اخـذ تسـ  نسبت بـه  سایر سهامداران شرکت ها می توانند از طریق توثیق سهام شرکت مطبوع خود، 

. اقدام کنند
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دربهاداراوراقانتقالونقلوعرضهپذیرش،دستورالعملبهتوجهبامذکور،مواردبرعالوه
الزممدارکبهنسبتفرابورسدرپذیرشبراینیازموردمدارکواسنادایران،فرابورس

پذیرشزمانیدورهمحسوسیطرزبهمهماینوبودهکمتربورسدرپذیرشبرای

.میدهدکاهشراشرکتها



رش  راندر بایسته هـای پذـی ورس اـی فراـب
ـازار اول و دوم و بازار  رش در ب و متوسط شرکت های کوچک شرایط اولیـه پذـی

13راهنمای پذیرش شرکت های سهامی در بازارهای فرابورس ایران                        صفحـه

زم به منظور ات الدامدر این ب ش شرایط اولیه که هر شرکت متقاضی الزم است داشته باشد ذکر شده است؛ در صورتی که شرکت متقاضی، واجد شرایط مربوطه نباشد اق

:احراز شرایط در پیوست توضیح داده شده است

سهامی شرکت 
عام باشد 

نحـــوه 1پیوســـت )
تبدیل شـرکت هـای  
ــه   ســهامی خــا  ب
( شرکت سهامی عام

حسابرس 
شرکت از بین  
حسابرسان  

معتمد سازمان  
بورس انتخاب  

باشد  شده 
اقـدامات  2پیوست )

الزم بــــه منظــــور 
حسابرســی شــرکت
توســـط حســـابرس 
معتمـــد ســـازمان  

(بورس

اکثریت  
سهامداران 
شرکت با 

پذیرش شرکت
در فرابورس  

موافق  ایران 
باشند

ــت ) 3پیوســـــــ
چگــــونگی اعــــالم 
موافقت سـهامداران  
(با ورود به فرابورس

ا شرکت بسهام 
باشدنام 

ــت ) 4پیوســــــــ
ون توضیحاتی پیرامـ 

نحوه تبـدیل سـهام  
بی نام بـه سـهام بـا   

(نام

موثرمحدودیت 
ال  بر نقل و انتق

سهام وجود  
نداشته باشد  

ــت ) 5پیوســــــــ
محدودیت های مورد 
ــن   ــر در ایـــ نظـــ

(خصو 

نزد  شرکت 
سازمان بورس و

اوراق بهادار 
دباشثبت شده 

ــت ) 6پیوســــــــ
ــیحات الزم در  توضـ
خصـــو  الزامـــات 
ثبت سازمان بـورس 
و چگـــونگی انجـــام 

(سازمانثبت نزد 

به منظور انجام
پذیرش و عرضه

سهام در 
، فرابورس ایران

مشاوران با 
پذیرش عضو  
فرابورس ایران

و دارای مجوز از 
سازمان بورس  
قرارداد منعقد  

.  شده باشد

1234567
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ـازار اول و دوم و بازار  رش در ب و متوسط شرکت های کوچک شرایط اولیـه پذـی
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رایط مربوطه  در این ب ش شرایط اولیه که هر شرکت متقاضی الزم است داشته باشد ذکر شده است؛ در صورتی که شرکت متقاضی، واجد ش

:نباشد اقدامات الزم به منظور احراز شرایط در پیوست توضیح داده شده است

آخرین 
صورت های مالی 
مطابق مقررات  

قانونی،  
استانداردهای  
حسابداری و 
گزارشگری  

مالی تهیه شده
.باشد

گزارش  
حسابرس برای

آخرین 
سال مالی /دوره

منتهی به 
پذیرش در  

خصوص  
صورت های مالی 
آن، عدم اظهار 

ر  نظریا اظهار نظ
.مردود نباشد

دعاوی دارای 
ه اثر با اهمیت، ل

یا علیه شرکت
در صورت وجود  

.دافشا شده باش

اعضای 
هیات مدیره و  

مدیرعامل 
شرکت دارای 

سابقه 
محکومیت  
یا قطعی کیفری
ر  تخلفاتی موث

.نباشند

891011

و  1احراز شرایط مربوط به موارد 
ت  می تواند بعد از پذیرش شرک6

در بازار فرابورس ایران صورت  
.پذیرد

*



رش  راندر بایسته هـای پذـی ورس اـی فراـب
رش شرایط  ورسدر اختصاصـی پذـی فراـب
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در فرابورس دوم و بازار شرکت های کوچک و متوسط بازارهای اول، تفاوت . پذیرش هستندشرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران قابل و بازار اول، دوم سهام شرکت های سهامی عام در بازارهای 

.  حداقل های الزم به منظور پذیرش است

شرایط پذیرش در بازار اول

باشددرصد از سهام ثبت  شده آن شناور 10حداقل 1

باشدخدمات آن گذشته ارائه حداقل  دو سال از زمان بهره برداری عملیات یا 

باشدریال میلیارد 200آن حداقل شده ثبت سرمایه آخرین 

باشدزیان انباشته نداشته 

شـرایط  مطلوب و متناسب بـا فعالیـت خـود و   ( از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده)اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطالعات حسابداری مطابق 

باشدافشاء مناسب اطالعات برخوردار ایران برای پذیرش در فرابورس 

دباشسال مالی منتهی به پذیرش سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت و صنعت مربوطه وجود داشته / در دوره

باشددرصد 15حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های آن حداقل ساالنه بر اساس آخرین صورت های مالی 

2

3

4

5

6

7
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رش شرایط  ورسدر اختصاصـی پذـی فراـب
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دومشرایط پذیرش در بازار 

باشدگذشته فعالیت آن حداقل یک سال از 1

شناور باشددرصد از سهام ثبت شده آن 5حداقل 

باشدریال میلیارد 200آن حداقل شده ثبت سرمایه آخرین 

خـروج از  عملیـاتی مناسـبی بـرای   برنامه پذیرش از هیات قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت باشد، به تش یص الیحه 141ماده در صورتی که شرکت مشمول 

باشدیادشده برخوردار ماده شمول 

رایط مطلـوب و متناسـب بـا فعالیـت خـود و شـ      ( از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده)مطابق اظهارنظر حسابرس، از سیستم اطالعات حسابداری 

باشدپذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطالعات برخوردار 

2

3

4

5



رش  راندر بایسته هـای پذـی ورس اـی فراـب
رش مدارک الزم به  راندر منظـور پذـی ورس اـی فراـب
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مدارک مورد نیاز

رکت تکمیـل  فرمی حاوی اطالعات عمومی شرکت، اطالعات سهامداری، اطالعات مربوط به فعالیت بر حسب صنعت که باید توسط مدیریت ش)پرسشنامه پذیرش 1

(ارسال شود؛ این فرم در سایت فرابورس در دسترس استفرابورس ایران و به 

امیدنامه

(در شرکتطرح های توسعه در صورت وجود )طرح توجیحی 

میلیـون ریـال بـرای بـازار     200میلیون ریال بـرای بـازار اول و دوم و تـا سـقف     1000در هزار سرمایه ثبت شده تا سقف 2به ماخذ )رسید پرداخت حق پذیرش 

(شرکت های کوچک و متوسط

قانونیدورۀ مالی منتهی به تاریخ پذیرش به همراه گزارش حسابرس و بازرس / مالی مربوط به حداقل یک سالصورت های 

مشابهمدیره به مجامع عمومی عادی و فوق العاده یا رکن آخرین گزارش فعالیت هیات 

قانونیرسمی مربوط به آگهی تصمیمات آنها در صورت وجود الزام روزنامه مجامع عمومی سال اخیر و صورتجلسات 

2

3

4

5

6
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مدارک مورد نیاز

ثبت شده اساسنامه آخرین 

فـرم مربوطـه در قسـمت قـوانین و مقـررات در      )قانون بازار اوراق بهادار براساس فرم های سـازمان  46فهرست و مش صات دارندگان اطالعات نهانی، موضوع تبصره یک مادۀ 

(سایت فرابورس ایران در دسترس است

شدهنس ه از آخرین مفاصا حساب مالیاتی و برگه های تش یص مالیات عملکرد بعد از سال تسویه یک 

فرابورس ایرانمجمع عمومی عادی صاحبان سهام یا رکن مشابه مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در مصوبه 

مصوبآخرین نمودار سازمانی 

قرارداد مشاور پذیرش

و زیـان  سـود  پیش بینـی مهم، گزارش توجیحی افزایش سرمایه، قراردادهای ، بهره برداریپروانه )پذیرش هیات سایر اطالعات مهم به تش یص متقاضی پذیرش یا درخواست 

...(شرکت و 

8

9
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19راهنمای پذیرش شرکت های سهامی در بازارهای فرابورس ایران                        صفحـه

ه  ه سوماولمرحـل ه پنجممرحـل مرحـل

ه چهارم مرحـل ه دوم مرحـل

ت از ارسال گزارش و مستنداپس 
بی پذیرش نظر کتهیات مربوطه، 

خود را با ذکـر دالیـل مبنـی بـر     
ــد  ــق  تایی ــذیرش از طری یــا رد پ
الم متقاضی اعـ ایران به فرابورس 
در صورت رد درخواست . می کند

ــذیرش اوراق بهــادار، متقاضــی  پ
ه بمی تواند مراتب اعتراض خود را 

ظـر  مـدت  طور کتبی حداکثر 
ــمیم   10 ــالم تص ــس از اب روز پ

ات دبیرخانه هیـ پذیرش به هیات 
ـازمان اعـالم کنـد   مدیره  رای . س

سازمان در  خصو  هیات مدیره 
نظر تاییدبررسی مجدد موضوع یا 

پـذیرش، بـرای متقاضـی،   هیات 
ـات  ــورس  هیــ ــذیرش و فرابـ پـ

.الزم االجراست
ـات   *  ضمن برگزاری جلسـه هی

پذیرش

صـــورتی کـــه درخواســـت در 
متقاضــی پــذیرش اوراق بهــادار 
ـا پـس از اجـرای     برای بار اول ی

ـات  رأی تجدیـد نظـر    مـدیرۀ  هی
ــذیرش رد هیــات ســازمان در  پ

گردد، طرح مجـدد درخواسـت   
ـات متقاضــی در  پــذیرش هیـ

حداقل پس از سه ماه و با انجام 
، امکان پذیر خواهدتمامی مراحل

.بود

ایــــران گــــزارش فرابــــورس 
ر کارشناسی خود حاوی اظهارنظ
درخصو  احراز یا عـدم احـراز   
  شرایط پذیرش را حداکثر ظر

ــدت  ـاریخ  45م ــس از تـ روز پ
ــمام     ــه ان  ــدارک ب ــل م تکمی

ــه  هیــات مســتندات مربوطــه ب
.می کندپذیرش ارسال 

ـای     ــی هـ ـام بررس ــس از انجـ پ
ارک مدباید سایر مقدماتی، ناشر 

ور درخواستی فرابورس را به منظ
ــه   تکمیــل اطالعــات شــرکت ب

. کندایران ارائه فرابورس 

با ضمن برگزاری جلسه اولیه* 
شرکت

ـادار   ــر اوراق بهـ ــرم  ناش ــد ف بای
ــت  ــذیرش درخواسـ ــل )پـ قابـ

ا ر( دسترس در سایت فرابـورس 
به همراه مدارک مورد درخواست 

پذیرشطریق مشاور ترجیحا از 
ران در سامانه پذیرش فرابورس ای

Listing.ifb.irبــــه نشــــانی 
. بارگذاری کند
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پذیرشهیاتنظرمدمواردتمامیاحرازوقطعیپذیرشمعنایبهدرج،.می شودآغازشرکتدرجمرحلهپذیرش،هیاتتوسطشرکتسهامپذیرشتائیدصورتدر

.هددارائهایرانفرابورسبهراپذیرشتقاضایمجددامی تواندپذیرشمتقاضیوشدهلغوشرکتپذیرشماه،6مدتظر درجشرایطاحرازعدمصورتدر.است

: اقدامات الزم به منظور درج نام شرکت به شرح زیر است

: ارائه مدارک، تعهدات و اطالعات مورد درخواست هیات پذیرش1

.الزم است شرکت ها پیش از درج، انجام یا اطالعات مورد نظر را ارائه کنندمی شود که جلسه هیات پذیرش به طور معمول مواردی مطرح در 

: ارائه جزئیات اطالعات سهامداری به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

ت تا امکـان  شده باید اطالعات کامل سهامداران حقیقی و حقوقی خود را در سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ثبشرکت های پذیرفته 

. توضیح داده شده است7نحوه سپرده کردن سهام در پیوست شماره . معامله سهام آنها فراهم شود

2
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21راهنمای پذیرش شرکت های سهامی در بازارهای فرابورس ایران                        صفحـه

: اقدامات الزم به منظور درج نام شرکت به شرح زیر است

:در سامانه کدالاطالعات انتشار 3

کـدال  مـالی خـود را مطـابق بـا فرمـت مشـ ص سـازمان بـورس از طریـق سـامانه           بایـد اطالعـات   ثبـت شـده نـزد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار       شرکت های 

(www.codal.ir )منتشر کنند.

همچنین بـرای  . ارائه شده اند8اطالعات و صورت های مالی که شرکت های پذیرفته شده در فرابورس باید به سازمان بورس ارسال و منتشر کنند در پیوست شماره 

اقدام مربوطه فرم هایبرای ارسال اطالعات مالی الزم است به شرکت رایان بورس مراجعه و نسبت به تکمیل و ارسال ( قفل توکن)دریافت گواهی ام ای دیجیتال 

. شود

:فرابورسامیدنامه نهایی شرکت در سایت انتشار 

ایت پذیرش و اقدامات یا مکاتبات انجـام شـده توسـط شـرکت در سـ     هیات تکمیل شده شرکت حاوی آخرین اطالعات مالی، موارد مطرح شده در جلسه امیدنامه 

.می کنددر این مرحله شرکت فرابورس درج نام شرکت در فهرست نرخ های فرابورس را اعالم . فرابورس قرار می گیرد

4
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انجامهنحودستورالعملاساسبر.می شودانجامفرابورسنرخ هایفهرستدرشرکتنامدرجوشدهیادمراحلکلیهشدنسپریازپسشرکتسهاممعامالتآغاز

فرابورس،دردرجازپسبهاداراوراقپذیرشلغوصورتدر.استماه4حداکثروکاریروز5حداقلاولیهعرضهانجامتاشرکتدرجبینزمانیفاصلهمعامالت،

:استزیرشرحبهاهمیتبانکاتسایر.دهدارائهفرابورسبهراپذیرشتقاضایمجدداسالیکگذشتازپسمی تواندپذیرشمتقاضی

 ایه بـه  در شرایطی که عموم فعـاالن بـازار سـرم   . از مدل های مرسوم در کشف قیمت سهام شرکت ها، کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضای بازار استیکی

و فروشـنده سـهام نیـز بـر اسـاس محاسـبات      . دارند، این اطالعات مالک ق اوت برای حدود قیمت سهام محسوب می شـود دسترسی اطالعات مالی شرکت 

قاضـا، معاملـه   در روز عرضه بر اساس قیمت پیشنهادی عرضه و قیمت پیشنهادی ت. کارشناسی خود، حدود قیمتی را برای سهام قابل عرضه در نظر می گیرد

.  سهام انجام می شود

 انجام خواهد شد« معامالتینماد گشایش »یا « عرضه اولیه»پذیرش، آغاز معامالت به روش هیات تصمیم طبق.

 آگهی شده به فروش برسد و در صورتی که میـزان  درصد سهام 50بیش از اساس دستورالعمل نحوه انجام معامالت، عرضه سهام باید به گونه ای باشد که بر

.سهام معامله شده کمتر از این میزان باشد، کل عرضه اولیه توسط فرابورس باطل می شود



مقایسه شرایط پذیرش
و درج در بازارهای فرابورس



شرایط پذیرش و نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی عام در بازارهای فرابورس
بازار پایهSMEبازار بازار دومبازار اول

.نزد سازمان ثبت شده باشد

سهام  با نام باشد

سهامممتازهممیتواندداشتهباشدسهامممتازهممیتواندداشتهباشدعادیعادیسهام عادی باشد یا ممتاز

ود محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال آن وج
نداشته باشد

.بهای اسمی آن تماماً پرداخت شده باشد

بهتشخیصهیاتپذیرشدرصد5حداقلدرصد10حداقلسهام شناور

هیچمحدودیتینداردفعالیتحداقلیکسالازفعالیتحداقلیکسالازسالازبهرهبرداری2حداقلفعالیت

میلیاردریال200حداقلمیلیاردریال200حداقلسرمایه ثبت شده
جمعحقوقصاحبانسهامحداقلیکمیلیارد

میلیاردریال500ریالوحداکثر

نداشتهباشدزیان انباشته
برنامهعملیاتیمناسبیبرایخروجاز

.زیانداشتهباشدشمول

برنامهعملیاتیمناسبیبرایخروجاز

.شمولزیانداشتهباشد

.مردودیاعدماظهارنظرنباشد.مردودیاعدماظهارنظرنباشد.مردودیاعدماظهارنظرنباشدگزارش حسابرس

مطلوب بودن سیستم اطالعات حسابداری

سودآور بودن

درصد15هادارایینسبت حقوق صاحبان سهام به کل 

اهمیتعدم وجود دعاوی دارای اثر با 
مالیهای بر صورت

افشاشود

حسابرس معتمد سازمان بورس
بایددراولینمجمععمومیحسابرسخودراازمیان

.کندمؤسساتحسابرسیمعتمدسازمانانتخاب

و  مدیره تاهیمحکومیت قطعی کیفری اعضای 
مدیرعامل 

کارمزد پرداختی
درهزارسرمایه2

(میلیونریال1000تاسقف)

درهزارسرمایه2

(میلیونریال1000تاسقف)

درهزارسرمایه2

(میلیونریال200تاسقف)

درهزارسرمایه2

(میلیونریال200تاسقف)
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.می شودقیتلضروریامریعامسهامیبهحقوقیش صیتتغییرباشد،خا سهامیایران،فرابورسدرپذیرشمتقاضیشرکتحقوقیش صیتکهصورتیدر

شپذیردرخواستارائهمرحلهدرآنانجامبنابراینشود؛انجامشرکتسهاممعامالتآغازوفرابورسنرخ هایفهرستدرشرکتنامدرجازپیشبایدمهماین

انجامشرکت هاثبتادارهدرنیزراحقوقیش صیتتغییرعملیاتپذیرش،فرآیندانجامموازاتبهمی توانندفرابورسدرپذیرشمتقاضیناشرانونیستضروری

:دهند

الزامات تغییر شخصیت حقوقی( الف

گذشت حداقل دو سال از تاریخ تاسیس شرکت 

باشدتایید شده ( بازرس شرکت)سال مالی که توسط حسابدار رسمی 2ارائه صورت های مالی مربوط به حداقل 

شرکتتعیین کارشناس رسمی دادگستری به منظور تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول 

عامبرگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تصویب اساسنامه ویژه شرکت های سهامی 

(در صورت لزوم)اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار 



1پیوست 
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اقدامات الزم به منظور تغییر شخصیت حقوقی( ب

عملیات و کلعملیات تغییر ش صیت حقوقی از سهامی خا  به عام با ارسال صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور تغییر ش صیت حقوقی آغاز می شود
بـات و الزامـات   که قصد انجام این فرایند را دارند الزم است تا قبل از ارسـال صورتجلسـه مجمـع، ترتی   بنابراین ناشرانی فرصت زمانی یک ماهه انجام شود؛ باید در 

.مورد اشاره را انجام داده یا تعیین تکلیف کنند

دیـد را بـه   بر صورتجلسه مجمع، مدارک فوق الذکر شامل دو صورت مالی حسابرسی شده، صورت تقویم اموال و اساسـنامه پیشـنهادی ج  از این رو ناشر باید عالوه 
. همراه نامه سازمان بورس جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها آماده کند
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اخذ مجوز از سازمان بورس( ج

اداره ثبت اسناد و امالک کشور، ثبت کلیه شرکت های سـهامی عـام منـوط بـه دریافـت مجـوز از       1386/04/26بر اساس قانون بازار اوراق بهادار و ب شنامه مورخ 
 ای مبنی بـر  مراجعه به سازمان بورس نامهباید ضمن تغییر ش صیت حقوقی از سهامی خا  به سهامی عام بنابراین متقاضیان سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ 

. شمول یا عدم شمول مقررات سازمان بورس را دریافت کنند

ه ، نامـ زمدر صورت عدم شمول، نامه مجوز تغییر توسط سازمان بورس خطاب به اداره ثبت شرکت ها صادر می شود و در صورت شمول، پس از صدور مجوزهـای ال 
. موافقت با تغییر شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود

:  مدارک الزم به منظور ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار شامل

(  3-فرم الف)فرم تکمیل شده استعالم ثبت 

یک نس ه از آخرین اساسنامه ثبت شده

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصو  تبدیل شرکت

 صـیت  در صورت تبدیل ش)مدیره به مجمع در خصو  افزایش سرمایه در زمان تبدیل و اظهار نظر بازرس شرکت درباره این گزارش هیات یک نس ه از گزارش 
(حقوقی همراه با افزایش سرمایه

یک نس ه اساسنامه جدید مصوب مجمع عمومی فوق العاده  
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29راهنمای پذیرش شرکت های سهامی در بازارهای فرابورس ایران                        صفحـه

بینازرسحسابچنانچه.استبورسسازمانمعتمدحسابرستوسطمالیصورتآخرینحداقلحسابرسیایران،فرابورسدرشرکت هاسهامپذیرشالزاماتازیکی

حسابرساتاستالزمباشد،نگرفتهقرارنظراظهاروبررسیمورداعتمادموردحسابرستوسطشرکتآنمالیصورت هایوباشدنشدهانت ابمعتمدحسابرسان

وبورسسازمانمعتمدحسابرسانفهرستشود؛جایگزینمعتمدحسابرسویافتهتغییرفوق العادهطوربهعادیعمومیمجمعدریاعادیعمومیمجمعدرشرکت

.استموجودwww.seo.irنشانیبهسازماناینسایتدربهاداراوراق

وبودهکافیسفرابورشرکتپذیرشهیاتبهارائهبرایباشدشدهنظراظهاروحسابرسیمعتمدحسابرستوسطکه(دوره ایمیانیاسالیانه)مالیصورتیکارائه

پذیرشتدرخواسحسابرسی،عملیاتانجامباهم زمانمی توانندپذیرشمتقاضیشرکت های.نیستگذشتهسال هایمالیصورت هایدوبارهحسابرسیبهنیازی

.استمعتمدحسابرستوسطشدهحسابرسیمالیصورت هایارائهبهمنوطپذیرشقطعیقبولاماکنند؛ارائهفرابورسبهراخود



3پیوست 
اعالم موافقت سهامداران با پذیرش در فرابورس

30راهنمای پذیرش شرکت های سهامی در بازارهای فرابورس ایران                        صفحـه

بهپذیرشبادهعمسهامدارانموافقتبایدبنابرایناست؛شرکتپذیرشباسهامداراناکثریتموافقتایران،فرابورسدرشرکت هاسهامپذیرشاصلیشروطازیکی

کهونه ایگبهباشندداشتهاختیاردرراشرکتسهامعمدهدرصدسهامداراناینوباشدعمدهسهامداردویایکدارایشرکتیکهصورتیدر.برسدفرابورساطالع

نامه های.استالزامیفرابورسدرپذیرشباموافقتبرمبنیسهامداراناینتوسطنامهارائهباشند،داشتهاختیاردرراشرکتفوق العادهمجمعکنترلسهامداراناین

.می شودارسالفرابورسشرکتبهعمدهسهامدارانازیکهرتوسطاشارهمورد

برمبنیدیرهمهیاتصورتجلسهارائهباشد،نفرسهازبیششرکتعمدهسهامدارانتعدادکهگونه ایبهباشد،پراکنده ترشرکتسهامدارانترکیبکهصورتیدر

.استالزامیفرابورسدرشرکتپذیرشخصو درمدیرههیاتموافقتاعالم

باشد،رخورداربزیادیسهامدارانتعدادازشرکتونباشندشرکتبرکنترلاعمالبهقادرسهامدارانازهیچ یککهباشدگونه ایبهشرکتسهامداریترکیبچنانچه

مذکورمجمعصورتجلسهارائهحالتایندر.استضروریشرکتمجمعتوسطفرابورسدرشرکتپذیرشباموافقتتصویبوفوق العادهعمومیمجمعبرگزاری

.می شودارائهفرابورسدرشرکتپذیرشباسهامداراناکثریتموافقتاعالمحاوی



4پیوست 
نحوه تبدیل سهام بی نام به سهام با نام

31راهنمای پذیرش شرکت های سهامی در بازارهای فرابورس ایران                        صفحـه

درومنتشرروز5فاصلهبهیکهرآگهینوبتسهمی شود،درجآندرشرکتآگهی هایکهکثیراالنتشاریروزنامهدرمراتببایدنامبابهنامبیسهامتبدیلخصو در

.کنندمراجعهشرکتمرکزبهخودسهامتبدیلبرایتاشوددادهسهامصاحبانبهنباشدآگهیاولینتاریخازماهششازکمترکهمهلتی

(تجارتقانون46تا44مواد).شودمیتلقیشدهباطلشرکتنامبیسهامتمامیمذکورمهلتانق ایازپسکهشدخواهدتصریحآگهیدر*



5پیوست 
محدودیت های نقل و انتقال سهام

32راهنمای پذیرش شرکت های سهامی در بازارهای فرابورس ایران                        صفحـه

. مؤثرترین محدودیت در نقل و انتقال سهام، وثیقه بودن سهام شرکت محسوب می شود

ته باشد، امکان  آن وجود نداشقالصورتی که ب ش مهمی از سهام شرکت در وثیقه بانک ها یا سایر مراجع ق ایی قرار داشته باشد به گونه ای که امکان عرضه سهام و نقل و انتدر 

.  نیز منتفی استپذیرش آن در فرابورس ایران 



6پیوست 
نحوه ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

33راهنمای پذیرش شرکت های سهامی در بازارهای فرابورس ایران                        صفحـه

از الزامات پـذیرش  ی برسند، بنابراین یکسازمان بورس به ثبت باید نزد بر اساس مفاد قانون بازار اوراق بهادار، اوراق بهاداری که در بورس یا فرابورس پذیرفته می شوند 

.درخواست ثبت را به سازمان بورس ارائه کنندراسا این گروه از شرکت ها باید . شرکت ها، ثبت آن ها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است

شرکت های ثبـت شـده نـزد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار ملـزم بـه رعایـت          . سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به ثبت شرکت می کندمذکور، پس از ارسال مدارک 

. نددر فواصل زمانی مقرر به سازمان بورس ارسال کنفرمت های مش ص مالی خود را مطابق با باید اطالعات دستورالعمل ها و مقررات مصوب سازمان بورس بوده و 

:  مدارک الزم به منظور ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است

3-فرم تقاضای ثبت برای شرکت های متقاضی ورود به بورس یا فرابورس؛ فرم ت( الف

3-فرم بیانیه ثبت برای شرکت های متقاضی ورود به بورس یا فرابورس؛ فرم ب( ب

یک نس ه از آخرین اساسنامه ثبت شده( ج

صورت های مالی دو دوره مالی اخیر همراه با اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی  ( د

مدیره به مجمع برای دو دوره مالی اخیر هیات گزارش ( ه



7پیوست 
سپرده کردن سهام در شرکت سپرده گذاری مرکزی

34راهنمای پذیرش شرکت های سهامی در بازارهای فرابورس ایران                        صفحـه

هامداران لیسـت سـ  شرکت هـا بایـد   . آغاز معامالت سهام هر شرکتی در بازار سرمایه، منوط به سپرده کردن سهام شرکت در سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی است

. حقیقی و حقوقی خود را در قالب فایل اکسل به شرکت سپرده گذاری ارسال کنند

:فایل سهامداران حقیقی باید شامل این موارد باشد

(بورسیبرای درج کد سهامداری : )Aستون 

نام: Bستون 

خانوادگینام : Cستون

پدرنام : Dستون

شناسنامهشماره : Eستون

(13520818به صورت )تاریخ تولد : Fستون

(F=مونثو  M=مذکر)جنسیت : Gستون

(رقمی بدون فاصله10)شماره ملی : Hستون 

صدور شناسنامهمحل : Iستون

سهام  تعداد : Jستون



7پیوست 
سپرده کردن سهام در شرکت سپرده گذاری مرکزی

35راهنمای پذیرش شرکت های سهامی در بازارهای فرابورس ایران                        صفحـه

هامداران لیسـت سـ  شرکت هـا بایـد   . آغاز معامالت سهام هر شرکتی در بازار سرمایه، منوط به سپرده کردن سهام شرکت در سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی است

. حقیقی و حقوقی خود را در قالب فایل اکسل به شرکت سپرده گذاری ارسال کنند

.ال شودهر شرکت نیز به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسآگهی های تغییرات همچنین برای دریافت کد سهامداری برای سهامداران حقوقی، باید آگهی تاسیس و 

کـردن  اما سهامدارانی که اطالعات سهامداری آن ها کامل نباشد، تا زمان کامـل نیست، نبودن این فایل مانعی برای درج نام شرکت و آغاز معامالت سهام شرکت کامل 

.، قادر به فروش سهام خود نیستنداطالعات

:شامل این موارد باشدباید حقوقیفایل سهامداران 

(بورسیبرای درج کد سهامداری : )Aستون 

شرکتنام : Bستون 

شماره ثبت: Cستون 

محل ثبت: Dستون 

ملیشناسه : Eستون 

تعداد سهام : Fستون 



8پیوست 
الزامات افشای اطالعات شرکت های پذیرفته شده در فرابورس

36راهنمای پذیرش شرکت های سهامی در بازارهای فرابورس ایران                        صفحـه

:کننددر سامانه کدال منتشر شرکت های پذیرفته شده در فرابورس باید در زمان های مقرر اطالعات زیر را 

اطالعات مورد نیاز

صورت های مالی ساالنه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه

گزارش هیات مدیره به مجامع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن

حسابرسی نشده ( شش ماهه)اطالعات و صورت های مالی میان دوره ای 

ماهه حسابرسی شده6صورت های مالی میان دوره ای 

صورت های مالی ساالنه حسابرسی نشده

گزارش تفسیری مدیریت

اطالعات پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ هر شش ماه یک بار



هان ، بزرگراه حقانی، نرسیده به چهارراه جتهران
3، طبقه 1کودک، نبش دیدار شمالی، پالک 

88201273و 88201271: تلفن پذیرش 




