چارجوب کلی تامین مالی از طریق بازار سرمایه

نقش و اهميت حوزههاي پولي و مالي در ايفاي نقش تجهيز منابع مالي و هدايت و مديريت آن به سمت بخشهاي مولد از اهميتت
مضاعفي برخوردار است .تأمين منابع مالي در کشور به صورت سنتي و در شبكه بانكهاي تجاري و تخصصي انجام ميشود .امتا در
سالهاي اخير حرکتي نوين به سمت فعالسازي ظرفيتهاي نهفته در بازار سرمايه براي تأمين مالي شرکتها و طرحها آغاز شتده
است.
روشها و ابزارهاي مختلفي براي تامين مالي به منظور تامین تجهیزات ،سرمايه در گردش و  ...براي پروژههای صنعتی ،معدنیی،

ساختمایی و  ...در بازار سرمايه وجود دارد که از آن جمله ميتوان به ابزارهای مبتنی بدر بدنهی (اوراق بهتادار استیمي يتا همتان
صكوک ،اوراق مشارکت ،گواهي سپردة مدتدار ويژة سرمايهگذاري ،اوراق رهني و  )...و ابزارهای مبتنی بر سرمايه (افزايش سرمايه،
شرکتهاي سهامي عام ،صندوقهاي زمين و ساختمان براي تأمين مالي بخش مسكن و صندوقهاي پروژه محور) اشاره نمود.
يكي از ساز و کارهاي موجود براي استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه براي تامين مالي ايجاد و توسعة واسطهها و شرکتهاي مالي
ارائه دهندة خدمات مربوط تسهيل تامين مالي متقاضيان از بازار سرمايه ميباشد .اين واسطهها و شترکتهاي ارائته دهنتدة ختدمات
تحت عنوان شرکتهای تامین سرمايه از سازمان بورس اوراق بهادار (به شرح جدول ذيل )1داراي مجتوز فعاليتت ميباشتند و بتر
اساس بند  81ماده  8قانون بازار اوراق بهادار به عنوان واسطه بین یاشر اوراق بهادار و عامد سدرمايهگذاران فعاليتت متيکنتد و
ميتواند فعالیتهای کارگزاری ،معاملهگری ،بازارگردایی ،مشاوره ،سبنگردایی ،پذيرهیويسی ،تعهن پذيرهیويسدی و فعالیتهدای

مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار انجام دهند.
شرکتهاي تامين سرمايه به عنوان واسطه بين متق اضيان تامين مالي و بازار سترمايه نقتش مهمتي را بتر عهتده داشتته و مجمتو
فرايندهاي تامين مالي را اجرا نموده و به شرکت ها در تامين منابع مالي از بازار سرمايه کمك نموده و با ايجاد تستهيیت مختلتو و
متعدد فرايند تامين مالي را در قالب ابزارهای مبتنی بر بنهی (اوراق بهادار اسیمي يا همان صكوک ،اوراق مشارکت ،گواهي ستپردة
مدتدار ويژة سرمايهگذاري ،اوراق رهني و  )...و ابزارهای مبتنی بر سرمايه (افزايش سرمايه ،شرکتهاي سهامي عام ،صندوقهتاي
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زمين و ساختمان براي تأمين مالي بخش مسكن و صندوقهاي پروژه محور) با شرکتهاي متقاضي تامين مالي همكاري نمتوده و
موضو تامين مالي از طريق بازار سرمايه را براي متقاضيان انجام ميدهند.
شرکتهای تامین سرمایه فعال
شرکت تامین

شماره ثبت نزد

شماره ثبت نزد

سرمایه

سازمان

مرجع ثبت شرکتها
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امين

88511

385813

888-11856888-33
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نوين

88566

388158

888-11318888

www.novinib.com
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بانك ملت

88181

365818

888-11161183-6

www.mellatib.com

1

اميد

88635

181886

888-11538118

www.omidib.com
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سپهر

88668

186868

888-11863118

www.sepehrib.com

8

لوتوس پارسيان

88818

181563

888-11618883

www.parsianlotusib.com

1

آرمان

88818

188551

888-11818161-5

www.armanib.com
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کاردان

88888

111818

888-88888886

www.kardan.ir

9

مسكن آباد

88385

186318

888-88868838

www.abadib.com

ردیف

تلفن دفتر مرکزی

سایت

www.aminib.com

به منظور بهرهمندي از ظرفيتها و روشهاي موجود در بازار سرمايه براي تامين مالي ،یقطه شروع و آغدازين مراععده متقاادیان

تامین مالی به مشاورين عراه به منظور اخذ مشاورههاي اوليه ميباشد .مشاورين عراه داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار
ميباشند و خدمات ذيل را به مراجعهکنندگان ارائه ميکنند:
 .8بررسي برنامه يا طرح موضو تأمين مالي ناشر و ارائة مشاوره در خصوص شيوة تأمين مالي مناسب.
 .8ارائة مشاوره در خصوص قوانين و مقررات عرضة اوراق بهادار و تكاليو قانوني ناشر.
 .3ارائة راهنماييهاي الزم جهت تهية گزارش توجيهي.
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 .1بررس ي اطیعات ،مدارک و مستندات تهية گزارش توجيهي و در صورت لتزوم اختذ نظتر کارشناستان يتا اشتخاص حقتوقي
ذيصیح در خصوص گزارشهاي يادشده.
 .5تأييد نهايي گزارش توجيهي به استناد رسيدگي انجام شده و اظهارنظر کارشناسان يا اشخاص حقوقي ذيصیح.
 .8تهية بيانية ثبت يا درخواست معافيت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر.
 .1نمايندگي قانوني ناشر نزد مراجع ذيصیح به منظور پيگيري مراحل قانوني انتشار اوراق بهادار.
 .1تهيه گزارش توجيهي.
 .6انجام مطالعات بازاريابي اوراق بهادار در دست انتشار و ارائة مشاوره به ناشر در خصوص ميزان انتشتار اوراق بهتادار ،شتراي
انتشار ،نحوة فروش يا پذيرهنويسي اوراق ،زمانبندي انتشار و عرضة اوراق بهادار و راهنمايي ناشر در انتخاب عامل مناستب
براي عرضه اوراق بهادار.
 .88بازاريابي و فروش اوراق بهادار.
 .88تعيين قيمت فروش يا پذيرهنويسي اوراق بهادار.
 .88تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار در دست انتشار.
متقاضياني که در نظر دارند هر يك از موارد ذيل را انجام دهند ميتوانند از خدمات مشاورين عرضه استفاده نمايند.
 .8انتشار آن دسته از اوراق مشارکتي که نياز به مجوز سازمان دارد.
 .8انتشار هرگونه اوراق بهاداري به غير از سهام و اوراق مشارکت که نياز به مجوز سازمان دارد.
 .3انتشار سهام در زمان تبديل شرکتهاي سهامي خاص به عام.
 .1انتشار سهام به قيمت اسمي در زمان افزايش سرمايه شرکتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس.
 .5انتشار سهام به قيمت اسمي در زمان افزايش سرمايه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان.
 .8افزايش سرمايه شرکت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان با سلب حق تقدم و عرضه عمومي سهام جديد.
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