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ســـال 1398 بـــرای بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران بـــا عملکـــردی کم نظیـــر بـــه 

پایـــان رســـید. ایـــن رونـــد بـــه یادماندنـــی در ادامـــه رونـــد امیدبخـــش ســـال 

1397، بـــازار رسمایـــه ایـــران را بـــه کانـــون توجـــه مـــردم و مســـئوالن تبدیـــل کـــرد 

ـــرای رشـــد اقتصـــادی،  ـــوان تکیه گاهـــی ب ـــه عن ـــورس تهـــران را ب ـــاالی ب ـــوان ب و ت

ـــش  ـــه منای ـــد ب ـــذاری مول ـــی و رسمایه گ ـــی و خصوص ـــش دولت ـــی بخ ـــن مال تأمی

گذاشـــت. ســـال گذشـــته بـــا وجـــود بحـــران در روابـــط بین املللـــی و ادامـــه 

ـــاد  ـــر اقتص ـــا ب ـــروس کرون ـــیوع وی ـــی ش ـــرات منف ـــادی و تأثی ـــای اقتص تحریم ه

ــی و  ــه ملـ ــران در عرصـ ــادار تهـ ــورس اوراق بهـ ــای بـ ــد مناگرهـ ــی، رونـ جهانـ

بین املللـــی مثبـــت و امیدبخـــش بـــود. 

ـــای  ـــاخص ها، فعالیت ه ـــی، ش ـــن مال ـــالت، تأمی ـــازار، ارزش معام ـــد ارزش ب رون

توســـعه محور و مـــراودات بین املللـــی بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران در ســـال 

ـــد  ـــا رش ـــال ب ـــن س ـــتند. ای ـــب هس ـــردی مناس ـــر عملک ـــی منایانگ 1398، همگ

ـــه  ـــود ب ـــراه ب ـــران هم ـــادار ته ـــورس اوراق به ـــهام ب ـــازار س ـــدی ارزش ب 174 درص

ـــا  ـــی بورس ه ـــیون جهان ـــای فدراس ـــان اعض ـــران در می ـــورس ته ـــه ب ـــه ای ک گون

از نظـــر رشـــد ارزش بـــازار در رتبـــه چهـــارم جهانـــی قـــرار گرفـــت. ارزش بـــازار 

ســـهام بـــورس تهـــران در پایـــان ســـال 1398 بـــه 18,731/7 هـــزار میلیـــارد 

ــد  ــا رشـ ــز بـ ــران نیـ ــورس تهـ ــهام بـ ــازار سـ ــالت بـ ــید. ارزش معامـ ــال رسـ ریـ

ـــان  ـــید و در می ـــال رس ـــارد ری ـــزار میلی ـــه  4,673/7 ه ـــدی ب ـــر 232 درص کم نظی

اعضـــای فدراســـیون جهانـــی بورس هـــا از نظـــر رشـــد ایـــن معیـــار در رتبـــه 

ســـوم جهانـــی قـــرار گرفـــت. افزایـــش 453 درصـــدی معامـــالت واحدهـــای 

ـــرای  صندوق هـــای رسمایه گـــذاری نشـــان داد کـــه راه انـــدازی ابزارهـــای مالـــی ب

ــا اســـتقبال اطمینان بخـــش آنهـــا  رسمایه گـــذاران غیرحرفـــه ای می توانـــد بـ

مواجـــه شـــود. ایـــن امـــر بـــه خوبـــی مـــورد توجـــه مســـئوالن ارشـــد اقتصـــادی قـــرار 

ــازی  ــن در خصوصی سـ ــی نویـ ــرداری از روش هایـ ــاز بهره بـ ــت و زمینه سـ گرفـ

و واگـــذاری رشکت هـــای دولتـــی شـــد. در کنـــار رشـــد کم ســـابقه  معامـــالت 

ســـهام و واحدهـــای رسمایه گـــذاری صندوق هـــای قابـــل معاملـــه، ارزش 

معامـــالت ابـــزار مشـــتق نیـــز بـــا رشـــد درخورمالحظـــه ی 311 درصـــدی بـــه 

2,212 میلیـــارد ریـــال رســـید. افزایـــش قابـــل توجـــه ارزش معامـــالت ابـــزار 

مشـــتق و واحدهـــای رسمایه گـــذاری صندوق هـــای قابـــل معاملـــه، ظرفیـــت 

مناســـب بـــازار اوراق بهـــادار بـــرای توســـعه ی ابزارهـــای نویـــن مالـــی را بـــه 

منایـــش گذاشـــت. بدیـــن ســـان ارزش کل معامـــالت اوراق بهـــادار در بـــورس 

ـــه 5,126/4 هـــزار میلیـــارد  ـــا رشـــدی 219 درصـــدی ب تهـــران در ســـال 1398 ب

ـــورس  ـــالت ب ـــد معام ـــه  رش ـــاخصه های رو ب ـــی ش ـــان متام ـــید. در می ـــال رس ری

تهـــران، رشـــد 483 درصـــدی معامـــالت برخـــط نشـــان دهنده نفـــوذ مؤثـــر و 

فزاینـــده فنـــاوری در میـــان رسمایه گـــذاران فعـــال در بـــازار رسمایـــه ایـــران اســـت. 

توجـــه بـــه ایـــن میـــزان رشـــد بـــا در نظـــر داشـــنت رشـــد 291 درصـــدی معامـــالت 

ـــال های  ـــه در س ـــازار رسمای ـــاوت ب ـــای متف ـــر فض ـــال 97، تصویرگ ـــط در س برخ

پیـــش رو اســـت. 

ــر  ــال 1398 بیانگـ ــران در سـ ــادار تهـ ــورس اوراق بهـ ــاخص های بـ ــد شـ رونـ

ـــی(  ـــن ســـال اســـت. شـــاخص کل )ارزش وزن ـــورس در ای بازدهـــی درخورتوجـــه ب

ــه  ــدی بـ ــد 187 درصـ ــا رشـ ــال 1398 بـ ــران در سـ ــادار تهـ ــورس اوراق بهـ بـ

512,900 واحـــد رســـید. شـــاخص کل )هـــم وزن( نیـــز بـــا رشـــد بی ســـابقه 437 

درصـــدی بـــه 177,080 واحـــد دســـت یافـــت. بررســـی ایـــن دو شـــاخص بیانگـــر 

ـــای  ـــان رشکت ه ـــری می ـــزان بیش ـــه می ـــه ب ـــهام و البت ـــازار س ـــاالی ب ـــی ب بازده

پیام هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران

متوســـط و کوچـــک اســـت. بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران در ســـال 1398 بـــا 

ـــرش  ـــذب و پذی ـــر ج ـــت، از نظ ـــه 9 رشک ـــه اولی ـــت و عرض ـــرش و درج 12 رشک پذی

ـــران در تابلو هـــای معامالتـــی خـــود نیـــز عملکـــرد مناســـبی  ـــر ای رشکت هـــای برت

ـــت.  ـــش گذاش ـــه منای را ب

ـــز همچـــون ســـال های گذشـــته  ـــورس اوراق بهـــادار تهـــران در ســـال 1398 نی ب

بـــه رونـــد فزاینـــده خـــود در تأمیـــن مالـــی اقتصـــاد ملـــی ادامـــه داد. میـــزان 

ـــدی  ـــدی 44 درص ـــا رش ـــران ب ـــادار ته ـــورس اوراق به ـــق ب ـــی از طری ـــن مال تأمی

ـــورس اوراق  ـــد ب ـــه رش ـــاال و رو ب ـــت ب ـــید. ظرفی ـــال رس ـــارد ری ـــزار میلی ـــه 390 ه ب

بهـــادار تهـــران در تأمیـــن مالـــی پایـــدار اقتصـــاد ملـــی بـــرای فعـــاالن و مســـئوالن 

اقتصـــادی بـــه اثبـــات رســـیده و توجـــه بـــه بهره منـــدی از ایـــن توامننـــدی، 

افق هـــای جدیـــدی پیـــش روی بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران و بـــازار رسمایـــه 

ـــت.  ـــوده اس ـــران گش ای

ـــه در  ـــه جمـــع ابزارهـــای مـــورد معامل ـــد ب ـــی جدی ـــزار مال در ســـال 1398 یـــک اب

ـــرد  ـــا کارک ـــهام ب ـــدی س ـــروش تعه ـــد. ف ـــزوده ش ـــران اف ـــادار ته ـــورس اوراق به ب

ـــی،  ـــه فقه ـــه کمیت ـــت مصوب ـــس از دریاف ـــتقراضی پ ـــروش اس ـــای ف و ویژگی ه

تدویـــن مقـــررات، آماده ســـازی زیرســـاخت های فنـــی و آمـــوزش بـــه فعـــاالن 

ـــازار،  ـــاختارهای ب ـــالح ریزس ـــد. اص ـــه ش ـــران معامل ـــورس ته ـــه در ب ـــازار رسمای ب

فراهـــم کـــردن زیرســـاخت های الزم بـــرای الکرونیکـــی منـــودن فرآینـــد 

پذیـــرش رشکت هـــا، بازنگـــری دســـتورالعمل پذیـــرش اوراق بهـــادار، ایجـــاد 

زیرســـاخت های الزم بـــه منظـــور بهره گیـــری از اختیـــارات تفویض شـــده بـــه 

بـــورس تهـــران بـــرای نظـــارت و رســـیدگی بـــه تخلفـــات اعضـــا و نـــارشان در اجـــرای 

ـــت  ـــامانه مدیری ـــدازی س ـــه و راه ان ـــادار، مطالع ـــازار اوراق به ـــون ب ـــاده 35 قان م

ــد. ــران بوده انـ ــورس تهـ ــعه محور بـ ــای توسـ ــر فعالیت هـ ــک از دیگـ ریسـ

عضویـــت در هیـــأت مدیـــره فدراســـیون بورس هـــای اروپا-آســـیایی )فیـــاس(، 

ــد  ــام 18 بازدیـ ــانگهای، انجـ ــورس شـ ــا بـ ــکاری بـ ــه همـ ــای تفاهم نامـ امضـ

ـــوئیس  ـــورهای س ـــفرای کش ـــور س ـــران و حض ـــورس ته ـــی از ب ـــای خارج هیأت ه

ـــز از  ـــا نی ـــاز معامـــالت توســـط آنه ـــگ آغ ـــورس تهـــران و نواخـــنت زن ـــش در ب و اتری

ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــال 1398 ب ـــران در س ـــورس ته ـــی ب ـــای بین امللل ـــه فعالیت ه جمل

ـــذب  ـــه ج ـــردن زمین ـــم ک ـــی و فراه ـــات بین امللل ـــعه  ارتباط ـــظ و توس ـــدف حف ه

ــت. ــام شده اسـ ــی انجـ ــذار خارجـ رسمایه گـ

ـــره  ـــأت مدی ـــالش هی ـــا ت ـــار ب ـــال ها انتظ ـــس از س ـــران پ ـــادار ته ـــورس اوراق به ب

ـــاد  ـــعادت آب ـــه س ـــود در منطق ـــد خ ـــاختامن جدی ـــهامداران در س ـــت س و حامی

ـــرداری  ـــدف بهره ب ـــا ه ـــژه ب ـــور وی ـــه ط ـــه ب ـــاختامن ک ـــن س ـــت. ای ـــتقرار یاف اس

ـــا  ـــع زیربن ـــورس طراحـــی و ســـاخته شـــده، دارای 17 طبقـــه و 33,768 مرمرب ب

ــا زیربنـــای بیـــش از 2,500  اســـت. همچنیـــن مرکـــز داده بـــورس تهـــران بـ

ـــگ، دارای  ـــرل و مانیتورین ـــای کن ـــع فض ـــر مرب ـــش از 500 م ـــا بی ـــع، ب مرمرب

ـــی  ـــاالی بین امللل ـــتانداردهای ب ـــر اس ـــی ب ـــی و مبتن ـــت 240 رَک عملیات ظرفی

کـــه فـــاز نخســـت آن در ســـال 1398 مـــورد بهره بـــرداری قـــرار گرفـــت. 

ـــران  ـــی کنش گ ـــپاس از متام ـــا س ـــران ب ـــادار ته ـــورس اوراق به ـــره ب ـــأت مدی هی

اقتصـــادی بـــه ویـــژه فعـــاالن بـــازار رسمایـــه، ســـهامداران و کارکنـــان رشکـــت کـــه 

ـــند،  ـــران می کوش ـــعه   ای ـــرای توس ـــد ب ـــی پرامی ـــتگی ناپذیر و دل ـــی خس ـــا تالش ب

امیـــدوار اســـت کـــه رونـــد رو بـــه رشـــد بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران و توســـعه 

ـــق  ـــرای رون ـــازار کمکـــی ب ـــن ب زیرســـاخت ها، ریزســـاختارها و ابزارهـــای مالـــی ای

ـــد. ـــران باش ـــی ای ـــدی و آبادان ـــد، رسبلن تولی

گزارش ویژه
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محمدابراهیم محمد پور زرندی

رسمایه گذاری ملی ایران

رئیس هیأت مدیره

محمدرضا صادقی مقدم

 رسمایه گذاری صبا تأمین

عضو هیأت مدیره

علی اکرب امین تفرشی

 گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

عضو هیأت مدیره

امیر تقی خان تجریشی

کارگزاری بورس بیمه ایران

عضو هیأت مدیره

محمود رضا خواجه نصیری

کارگزاری خربگان سهام

نایب رئیس هیأت مدیره

سید مهدی سدیدی 

رسمایه گذاری توسعه ملی

عضو هیأت مدیره

محمدرضا محسنی

 بانک آینده

عضو هیأت مدیره

علی صحرائی

ــــــــ

مدیرعامل

اعضای هیأت  مدیره بورس اوراق بهادار تهران

گزارش ویژه
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بورس اوراق بهادار تهران در یک نگاه

ساختار رشکت بورس و مقررات ناظر بر آن

رشکت سهامی عامساختار حقوقی

خود انتظام- تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادارمقررات

معامالت

شنبه تا چهارشنبهروزهای فعالیت

9:00 تا 12:30 )زمان پیش گشایش 8:30 تا 9:00(زمان جلسه معامالتی

خودکار- مبتنی بر سفارشسامانه معامالت

حراج آغازین/ معامالت پیوستهسازوکار معامالتی

اختیاری )از سال 1396 برای رشکت های تازه وارد الزامی است(بازارگردان

اوراق بهادار قابل معامله
سهام عادی، حق تقدم ســهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت، قراردادهای آتی سهام، قرارداد آتی سبد سهام، اوراق اختیار فروش 

تبعی، قراردادهای اختیار معامله سهم، گواهی سپرده، صندوق های قابل معامله در بورس، فروش تعهدی  

دامنه نوسان
سهام 5%±، حق تقدم سهام 10%±، اوراق بهادار با درآمد ثابت 5%± )اگر بازارگردانی به روش حراج باشد، به پیشنهاد بازارگردان 

و با تأیید بورس قابل تغییر است(، قرارداد آتی %5 ±

میانگین وزنی با احتساب حجم مبنا برای سهام و میانگین وزنی برای سایر ابزارهای معامالتیتعیین قیمت پایانی

امکان پذیر بر اساس آیین نامه رسمایه گذاری خارجیرسمایه گذاری خارجی

ریالواحد پول

قیمت ها )آغازین، کم ترین، بیش ترین و پایانی(، مظنه ها، شاخص ها، ارزش و حجم معامالت، اطالعات رشکت هااطالعات در دسرس

سپرده گذاری، تسویه و پایاپای

رشکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهنهاد اجرایی

دوره تسویه
T+2 )سهام، قراردادهای مشتقه، صندوق های رسمایه گذاری به جز صندوق های با درآمد ثابت( و T+1 )اوراق مشارکت، اوراق 

بهادار و صندوق های با درآمد ثابت(

تسویه وجوه در سطح کارگزار، تسویه اوراق بهادار به صورت غیر فیزیکی در سطح مشریشیوه تسویه

خالص چندجانبهشیوه پایاپای

مالیات

معاف از مالیاتسود نقدی

معاف از مالیاتعایدی رسمایه

0/5 درصد ارزش معاملهنقل وانتقال )فروشنده(

گزارش ویژه
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رشایط پذیرش سهام

بازار دومبازار اول - تابلو فرعیبازار اول - تابلو اصلی

2,0001,500600حداقل رسمایه )میلیارد ریال(

322حداقل تعداد سال های فعالیت )سال(

252010حداقل نرخ شناوری سهام )درصد(

1,000750250حداقل تعداد سهامداران )سهامدار(

حداقل دوره فعالیت توأم با سودآوری

)دوره مالی منتهی به پذیرش(
321

302015نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها )درصد(

کارمزد معامالت اوراق بهادار پذیرفته شده 

معامالت سهام *

جمع )درصد(فروشنده )درصد(خریدار )درصد(رشح

0/030/030/06سازمان بورس و اوراق بهادار

0/0320/0320/064بورس اوراق بهادار تهران

0/380/380/76کارگزار

0/010/0150/025مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران

0/0120/0180/03سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

۰/۴6۴۰/۴7۵۰/939جمع

معامالت اوراق بدهی

جمع )درصد(فروشنده )درصد(خریدار )درصد(رشح

0/07250/07250/145اوراق بهادار با درآمد ثابت 

معامالت اوراق مشتقه

جمع )درصد(فروشنده )درصد(خریدار )درصد(رشح

0/1080/1080/216قراردادهای آتی سهام

0/1030/1030/206قراردادهای اختیار معامله

0/1030/1030/206اوراق اختیار معامله فروش تبعی

معامالت صندوق های رسمایه گذاری

جمع )درصد(فروشنده )درصد(خریدار )درصد(رشح

0/4640/4750/939صندوق های رسمایه گذاری در سهام

0/2430/26450/5075صندوق های رسمایه گذاری مختلط

0/0750/0750/15صندوق های رسمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

0/07250/07250/145صندوق های زمین و ساختامن

* بر اســاس مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1399/4/7 کارمزد معامالت سهام و حق تقدم سهام به میزان 20 درصد  با رعایت حداکر 

سقف ریالی مصوب در هر معامله از تاریخ 1399/5/1 کاهش می یابد.

گزارش ویژه
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اطالعات اوراق بهادار پذیرفته شده – پایان سال 1398

بازار سهام

سهام
بازار اول تابلو 

اصلی

بازار اول تابلو 

فرعی
جمعبازار دوم

6966199334رشکت های مندرج در فهرست نرخ های بورس

بازار بدهی

تعداد اوراقاوراق با درآمد ثابت

15اوراق مشارکت

8اوراق اجاره و اوراق مرابحه

بازار مشتقه

تعداد دارایی پایه )سهام/ سبد سهام(ابزارهای مشتقه

9قراردادهای آتی سبد سهام

22قراردادهای اختیار معامله

7اوراق اختیار فروش تبعی

صندوق های رسمایه گذاری قابل معامله

تعدادصندوق رسمایه گذاری قابله معامله در بورس

5صندوق های رسمایه گذاری در سهام

10صندوق های رسمایه گذاری با درآمد ثابت

1صندوق رسمایه گذاری مختلط

1صندوق های رسمایه گذاری زمین و ساختامن

وضعیت کارگزاری ها

جمعمناطق - شهرستانتهرانرشح

8026106تعداد کارگزاران بورس اوراق بهادار )اشخاص حقوقی(*

1,2139552,168تعداد ایستگاه های معامالتی در رسارس کشور

8025105تعداد کارگزاران دارای مجوز معامالت برخط 

* تفکیک تهران و شهرستان براساس محل ثبت کارگزاری است.

گزارش ویژه
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گزیده اطالعات مالی بورس اوراق بهادار تهران

اطالعات عملکرد مالی )میلیون ریال(

اطالعات عملکرد
1398

)ارزش ویژه(

1398

)اصلی(

1397

)اصلی(

3,678,3783,678,3781,452,817درآمدهای عملیاتی

)466,953()694,121()694,121(مجموع هزینه ها )شامل بهای متام شده و هزینه اداری(

2,984,2572,984,257985,864سود عملیاتی

3,450,5463,146,1511,051,421سود قبل از مالیات

2,971,6122,667,217892,183سود خالص

3,230,5073,230,507727,612وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی

1,4861,334446سود خالص هر سهم )ریال(

اطالعات وضعیت مالی )میلیون ریال(

اطالعات وضعیت مالی
1398

)ارزش ویژه(

1398

)اصلی(

1397

)اصلی(

2,530,8562,530,856473,497دارایی های جاری

7,304,3196,666,4953,867,036جمع دارایی ها

1,577,5321,577,5321,220,290جمع بدهی ها

2,000,0002,000,0001,500,000رسمایه ثبت شده

5,726,7875,088,9632,646,746حقوق صاحبان سهام

نرخ بازده )درصد(

اطالعات بازده
1398

)ارزش ویژه(

1398

)اصلی(

1397

)اصلی(

414026نرخ بازده مجموع دارایی ها

525239نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

اطالعات سهام

اطالعات سهام
1398

)ارزش ویژه(

1398

)اصلی(

1397

)اصلی(

2,0002,0001,500تعداد سهام- میلیون سهم

1,4861,334595سود واقعی هر سهم- ریال

150--سود نقدی هر سهم- ریال

74,22074,2205,634آخرین قیمت هر سهم در پایان سال - ریال

2,8632,5441,764ارزش دفری هر سهم - ریال

گزارش ویژه
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گزیده اطالعات بازار بورس اوراق بهادار تهران

منا گرهای بازار سهام

139813971396رشح

18,731,7096,828,8253,824,237ارزش بازار سهام )میلیارد ریال(

2,422,2171,732,7261,502,455ارزش اسمی بازار سهام )میلیارد ریال(

7/73/92/5ارزش بازار به ارزش اسمی )مرتبه(

P/E10/306/886/44 بازار )مرتبه(

اطالعات کل معامالت

139813971396رشح

5,126,4111,606,140643,120ارزش کل معامالت )میلیارد ریال(

1,119,558520,233262,999حجم کل معامالت )میلیون سهم(

238241241تعداد روزهای معامالتی

822,708327,446208,146تعداد کدهای معامالتی ایجادشده

اطالعات معامالت سهام و حق تقدم

139813971396رشح

4,673,7151,407,376539,075ارزش معامالت )میلیارد ریال(

1,086,196510,760250,607حجم معامالت )میلیون سهم(

112,14333,25215,445تعداد دفعات معامالت )هزار(

4,543,4691,323,847454,822ارزش معامالت نرمال )میلیارد ریال(

1,053,495480,702207,808حجم معامالت نرمال )میلیون سهم(

19,6375,8402,237متوسط ارزش روزانه معامالت )میلیارد ریال(

4,5642,1191,040متوسط حجم روزانه معامالت )میلیون سهم(

47113864متوسط دفعات روزانه معامالت )هزار(

اطالعات معامالت اوراق بهادار با درآمد ثابت

139813971396رشح

105,809135,94083,433ارزش معامالت )میلیارد ریال(

108,42013783حجم معامالت )میلیون ورقه(

اطالعات معامالت بازار مشتقه

139813971396رشح

2,212538597ارزش معامالت )میلیارد ریال(

2183,44810,368حجم معامالت )میلیون قرارداد(

اطالعات معامالت صندوق های رسمایه گذاری قابل معامله

139813971396رشح

344,67662,28720,014ارزش معامالت )میلیارد ریال(

33,0365,8881,940حجم معامالت )میلیون واحد(

شاخص ها

139813971396رشح

512,900178,65996,290شاخص کل )ارزش-وزنی(

136,69951,52330,534شاخص قیمت )ارزش- وزنی(

177,08032,96917,271شاخص کل )هم وزن(

117,81323,01212,855شاخص قیمت )هم وزن(

گزارش ویژه
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رویدادهای مهم بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398

28 فروردین

بر اساس مصوبه هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، رشکت سخت 

آژند )ثاژن( در تاریخ 1398/01/28 با توجه به از دســت دادن تداوم 

رشایط پذیرش و در راستای صیانت از حقوق ســهامداران از فهرست 

رشکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار 

پایه فرابورس ایران منتقل شد.

حذف رشکت »سخت آژند«
از فهرست رشکت های پذیرفته شده در بورس تهران 

2 اردیبهشت

در تاریخ 2 اردیبهشت 1398 دوازدهمین منایشگاه بین املللی بورس، 

بانک و بیمه فاینکس 2019 در محل دامئی منایشگاه های بین املللی 

تهران آغاز به کار کرد.

دوازدهمین منایشگاه بین املللی بورس، بانک و بیمه 
فاینکس ۲۰19 

9 اردیبهشت 

تعداد دو میلیارد سهم، معادل 10 درصد از سهام رشکت رسمایه گذاری 

صدر تأمین با مناد تاصیکــو به روش ثبت ســفارش در بورس تهران با 

قیمت هر ســهم 2,200 ریال به عنوان پانصد و ســی و دومین رشکت 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

عرضه اولیه سهام رشکت رسمایه گذاری صدر تأمین 

فروردین

اردیبهشت

3 اردیبهشت

دکر علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران در اولین نشست مطبوعاتی 

سال 1398 در حاشیه دوازدهمین منایشگاه بورس، بانک و بیمه در جمع 

خربنگاران حارض شــد و ضمن بیان عملکرد سال 1397، به پرسش های 

خربنگاران در مورد برنامه های آتی بورس پاسخ داد.

برگزاری اولین نشست خربی مدیرعامل بورس تهران در 
سال 1398 

28 اردیبهشت

رشکت گروه رسمایه گذاری کوروش، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی 

سهام رشکت گروه صنعتی پاکشو در مناد هکشو902 را با هدف تأمین 

مالی از روز شنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه 98 منترش کرد.

عرضه اوراق اختیار فروش تبعی رشکت »پاکشو« 

گزارش ویژه
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18 خرداد

پذیره نویســی صنــدوق رسمایه گــذاری قابــل معامله رسو ســودمند 

مدبران، با مناد »رسو« در بازار بورس اوراق بهادار تهران از شنبه مورخ 

1398/03/18 آغاز  شد.

پذیره نویسی صندوق رسمایه گذاری قابل معامله
»رسو سودمند مدبران« در بورس تهران

27 خرداد

تعداد 200 میلیون سهم، معادل 10 درصد از سهام رشکت پلی پروپیلن 

جم با مناد جم پیلن به روش ثبت سفارش در بورس تهران با قیمت هر 

سهم 22,500 ریال به عنوان پانصد و ســی و یکمین رشکت پذیرفته 

شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

عرضه اولیه سهام رشکت »پلی پروپیلن جم«

خرداد

8 خرداد

هیأتی به رسپرستی کنسول اقتصادی سفارت آفریقای جنوبی از بورس 

تهران بازدید و در خصوص بهره بــرداری از فرصت های رسمایه گذاری 

مذاکره کرد.

بازدید کنسول اقتصادی آفریقای جنوبی
از بورس اوراق بهادار تهران

28 خرداد

پذیره نویسی صکوک خرید دین مسکن جنوب به ارزش اسمی هر ورقه 

یک میلیون ریال در مناد »صمسکن912« در بازار اوراق بدهی بورس 

اوراق بهادار تهران انجام شــد. تعداد کل اوراق برابر 133,200 ورقه 

معادل 133/2 میلیارد ریال است.

پذیره نویسی اولین اوراق صکوک خرید دین

27 خرداد

پذیره نویسی صکوک مرابحه سایپا به ارزش اسمی هر ورقه یک میلیون 

ریال در مناد »صایپــا203« در بازار اوراق بدهی بــورس اوراق بهادار 

تهران انجام شد. تعداد کل اوراق برابر 4,000,000 ورقه معادل چهار 

هزار میلیارد ریال است.

پذیره نویسی اوراق مرابحه سایپا

26 خرداد

عرضه اوراق اختیار فروش تبعی رشکت نفت سپاهان در مناد هشسپا 

903 از روز یکشنبه مورخ 26/ 1398/03 در بورس اوراق بهادار تهران 

آغاز  شد.

عرضه اوراق اختیار فروش تبعی رشکت »نفت سپاهان« در 
بورس تهران

گزارش ویژه
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23 تیر

پذیره نویسی اوراق مشارکت شهرداری شیراز به ارزش اسمی هر ورقه 

یک میلیون ریال در مناد »مشیر112« در بازار اوراق بدهی بورس اوراق 

بهادار تهران انجام شد. تعداد کل اوراق برابر 6,000,000 ورقه معادل 

6 هزار میلیارد ریال است.

پذیره نویسی اوراق مشارکت شهرداری شیراز

22 تیر

تعداد 300 میلیون سهم، معادل 10 درصد از سهام رشکت پروشیمی 

نوری با مناد نوری به روش ثبت ســفارش در بورس تهران با قیمت هر 

سهم 31,250 ریال به عنوان پانصد و بیست و چهارمین رشکت پذیرفته 

شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

عرضه اولیه سهام رشکت »پرتوشیمی نوری«

19تیر

پذیره نویسی اوراق مشارکت شــهرداری تربیز به ارزش اسمی هر ورقه 

یک میلیون ریال درمناد »تربیز112« در بازار اوراق بدهی بورس اوراق 

بهادار تهران انجام شد. تعداد کل اوراق برابر 6,500,000 ورقه معادل 

6/5 هزار میلیارد ریال است.

پذیره نویسی اوراق مشارکت شهرداری تربیز

15 تیر

در تاریــخ 15 تیرماه، زنــگ آغاز ســومین دوره لیگ ســتارگان بورس 

توسط دکر علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران به صدا درآمد و این 

مسابقات برای هفت هفته به طور رسمی آغاز به کارکرد.

زنگ آغاز مسابقات سومین لیگ ستارگان بورس توسط 
مدیرعامل بورس تهران به صدا درآمد

تیر

2 تیر

تعداد 130 میلیون سهم، معادل 10 درصد از سهام رشکت سیمرغ با 

مناد سیمرغ به روش ثبت ســفارش در بورس تهران با قیمت هر سهم 

5,100 ریال به عنوان پانصد و بیست و هشتمین رشکت پذیرفته شده 

در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

عرضه اولیه سهام رشکت »سیمرغ«

26 تیر

پذیره نویسی اوراق مشارکت شــهرداری کرج به ارزش اسمی هر ورقه 

یک میلیون ریال در مناد »مکرج112« در بازار اوراق بدهی بورس اوراق 

بهادار تهران انجام شد. تعداد کل اوراق برابر 2,500,000 ورقه معادل 

2/5 هزار میلیارد ریال است.

پذیره نویسی اوراق مشارکت شهرداری کرج

گزارش ویژه
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30 تیر

بورس اوراق بهادار تهران، ماشین حسابی برای محاسبۀ وجوه تضمین 

هر یــک از منادهای موجــود در بــازار قراردادهای اختیــار معامله در 

وب سایت رسمی خود را طراحی و رومنایی کرد.

بارگذاری ماشین حساب محاسبه وجوه تضمین 
قراردادهای اختیار معامله

8 مرداد

هیأت عالی رتبه کمیســیون اوراق بهادار عــراق از بورس تهران بازدید 

کرد. بر اســاس این گزارش، عال عبدالحسین الســاعدی، مدیرعامل 

کمیســیون اوراق بهادار عراق و دکر علی صحرائی، مدیرعامل بورس 

اوراق بهادار تهران  در این مراسم به صورت منادین زنگ معامالت بورس 

تهران را به صدا درآوردند.

نواخنت زنگ معامالت بورس تهران توسط مدیرعامل 
کمیسیون اوراق بهادار عراق و مدیرعامل بورس تهران

مرداد

7 مرداد

در تاریــخ 7 مرداد 98 هیــأت عالی رتبه بــازار رسمایه ســوریه از تاالر 

معامالت بورس تهران بازدید کردند. دکر عابد فدلیه رییس هیأت مدیره 

کمیســیون اوراق بهادار و بازارهای مالی ســوریه به همراه دکر علی 

صحرائی مدیرعامل بورس تهران، به صــورت منادین زنگ معامالت را 

به صدا درآوردند.

بازدید هیأت سوریه ای از بورس اوراق بهادار تهران

31 تیر

در تاریخ 31 تیرماه پذیره نویسی دو اوراق صکوک رهنی ایران خودرو در 

منادهای »صخود 1404« و »صخود 0004« به ارزش 3,087 میلیارد 

ریال در یک روز کاری انجام شد.

پذیره نویسی 3,۰87 میلیارد ریالی اوراق صکوک رهنی 
»ایران خودرو«

7 مرداد

بر اســاس مصوبــه هیأت مدیــره بــورس اوراق بهادار تهــران، رشکت 

پروشیمی آبادان )شــپرو( در تاریخ هفتم مردادماه سال 98با توجه 

به از دســت دادن تداوم رشایط پذیرش و در راستای صیانت از حقوق 

سهامداران از فهرست رشکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

تهران حذف و به بازار پایه فرابورس ایران منتقل شد.

حذف رشکت »پرتوشیمی آبادان« از فهرست رشکت های 
پذیرفته شده در بورس تهران 

15 مرداد

در تاریخ 15 مرداد 1398 پذیره نویسی اوراق صکوک منفعت رشکت 

البراتوارهای سینا دارو در مناد »صینا 205« به ارزش 1,000 میلیارد 

ریال در یک روز کاری انجام شد.

پذیره نویسی 1,۰۰۰ میلیارد ریالی اوراق صکوک منفعت 
رشکت »البراتوارهای سینا دارو«

گزارش ویژه
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17 مهر

تعداد 240 میلیون سهم، معادل 10 درصد از سهام رشکت فوالد سپید 

فراب کویر با مناد »کویر« به روش ثبت سفارش در بورس تهران با قیمت 

هر سهم 6,250 ریال به عنوان پانصد و سی و سومین رشکت پذیرفته 

شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

عرضه اولیه سهام رشکت »فوالد سپید فراب کویر«

شهریور

مهر

10 مهر

صندوق رسمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله ارمغان 

ایرانیان با مناد »ارمغان« در فهرســت نرخ صندوق های رسمایه گذاری 

قابل معامله در بورس تهران درج شد.

درج صندوق رسمایه گذاری قابل معامله ارمغان ایرانیان با 
مناد »ارمغان« در بورس تهران

28 مرداد

روز دوشنبه 28 مرداد 1398 با هامهنگی اتاق بازرگانی ایران و اتریش، 

سفیر اتریش از بورس اوراق بهادار تهران بازدید و در مراسمی منادین 

زنگ معامالت توســط مدیرعامل بورس تهران، ســفیر اتریش و رییس 

هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و اتریش به صدا درآمد.

نواخنت زنگ معامالت بورس تهران توسط مدیرعامل 
بورس تهران، سفیر اتریش و رییس هیأت مدیره اتاق 

بازرگانی ایران و اتریش

28 مرداد

تعداد 75 میلیون سهم، معادل 20 درصد از سهام رشکت غلتک سازان 

سپاهان با مناد »فسازان« به روش ثبت سفارش در بورس تهران با قیمت 

هر سهم 8,400 ریال به عنوان پانصد و سی امین رشکت پذیرفته شده 

در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

عرضه اولیه سهام رشکت »غلتک سازان سپاهان«

26 شهریور

پذیره نویسی اوراق مشارکت شهرداری مشهد به ارزش اسمی هر ورقه 

یک میلیون ریال در مناد »مشــهد0012« در بازار اوراق بدهی بورس 

اوراق بهادار تهران انجام شد. تعداد کل اوراق برابر 3,000,000 ورقه 

معادل سه هزار میلیارد ریال است.

پذیره نویسی اوراق مشارکت شهرداری مشهد

21 مهر

صندوق رسمایه گــذاری در اوراق بهــادار با درآمد ثابــت قابل معامله 

تصمیم با مناد »تصمیم« در فهرســت نرخ صندوق های رسمایه گذاری 

قابل معامله در بورس تهران درج شد.

درج صندوق رسمایه گذاری قابل معامله »تصمیم«

گزارش ویژه
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23 دی

دوشنبه 23 دی 1398، نخستین نشست آموزشی آشنایی با سازوکار 

فــروش تعهدی با حضــور مدیرعامــل بورس تهــران و مدیــران عامل 

رشکت های کارگزاری در محل بورس تهران برگزار شد.

نخستین نشست آموزشی فروش تعهدی با حضور مدیر 
عامل بورس تهران و مدیران عامل رشکت های کارگزاری

30 آذر

با جابه جایی تــاالر معامالت، اســتقرار بورس اوراق بهــادار تهران در 

ساختامن ســعادت آباد کامل شد. ســایر بخش ها و واحدهای بورس 

تهران در مرداد 1398 به ساختامن جدید منتقل شده بودند. 

خداحافظی بورس تهران با تاالر حافظ و استقرار کامل در 
ساختامن جدید

14 آبان

صندوق رسمایه گذاری قابل معامله بذر امیدآفرین جهت رسمایه گذاری 

در ســهام بــا منــاد بــذر در فهرســت نرخ هــای بــازار صندوق هــای 

رسمایه گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج  گردید.

درج صندوق رسمایه گذاری قابل معامله بذر امیدآفرین در 
29 دی بورس تهران

بر اساس گزارش سازمان مدیریت صنعتی، رشکت بورس اوراق بهادار 

تهران در بین رشکت های برتر ایرانی قرار گرفت.

قرارگرفنت بورس تهران در بین رشکت های برتر ایران

آبان

دی

آذر

23 مهر

سه شنبه 23 مهر 1398، سفیر ســوئیس از بورس اوراق بهادار تهران 

بازدید کرد و در مراسمی منادین زنگ معامالت توسط مدیرعامل بورس 

تهران و سفیر سوئیس به صدا درآمد.

نواخنت زنگ معامالت بورس تهران توسط مدیرعامل 
بورس تهران و سفیر سوئیس

28 دی

پذیره نویســی اوراق مشارکت شــهرداری اصفهان به ارزش اسمی هر 

ورقه یک میلیون ریال در مناد »مصفها112« در بازار اوراق بدهی بورس 

اوراق بهادار تهران انجام شد. تعداد کل این اوراق برابر 5,000,000 

ورقه معادل پنج هزار میلیارد ریال بود.

پذیره نویسی اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

1 آبان

بورس تهران در نشست ســاالنه و کمیته کاری فدراسیون بورس های 

اروپا آسیایی که روز ٢٣ اکترب ٢٠١٩ در عامن برگزار شد، حضور یافت 

و برای یک دوره 2 ساله، به عضویت هیأت مدیره فیاس برگزیده شد.

بورس تهران به عضویت هیأت مدیره فدراسیون بورس های 
اروپا آسیایی برگزیده شد

گزارش ویژه
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4 اسفند

آییــن رومنایــی از ســازوکار فروش تعهــدی در امــروز 4 اســفندماه 

نودوهشــت، به صورت مجازی با حضور مدیرعامل بورس اوراق بهادار 

تهران و نایب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل فرابورس 

ایران برگزار شد.

رومنایی از سازوکار فروش تعهدی

12 اسفند

با توجه به افزایش قابل مالحظه قیمت سهام در اکر منادهای پذیرفته 

شده در بورس اوراق بهادار تهران و به منظور ارتقای سطح اثربخشی و 

کارآمدی مدل محاسباتی حجم مبنا بر اساس بررسی های به عمل آمده 

بر اســاس مصوبه هیأت مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار و شورای 

عالی بورس، محاسبه حجم مبنا به شیوه جدید از تاریخ 1398/12/12 

اعامل شد.

تغییر حجم مبنای رشکت های پذیرفته شده در بورس

14 اسفند

تعداد 707 میلیون و 760 هزار سهم برای عرضه به عموم و 210 میلیون 

سهم برای عرضه به صندوق های رسمایه گذاری، معادل 13 درصد از سهام 

رشکت تأمیــن رسمایه بانک ملت با مناد متلت به روش ثبت ســفارش در 

بورس تهران با قیمت هر سهم 3,400 ریال به عنوان پانصد و سی و ششمین 

رشکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

عرضه اولیه سهام رشکت »تأمین رسمایه بانک ملت«

اسفند

7 اسفند

صندوق رسمایه گــذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله افرا 

مناد پایدار با مناد »افران« در فهرست نرخ صندوق های رسمایه گذاری 

قابل معامله در بورس تهران درج شد.

درج صندوق رسمایه گذاری قابل معامله افرا مناد پایدار

30 بهمن

تعداد 100 میلیون ســهم، معادل 10 درصد از ســهام رشکت پدیده 

شیمی قرن با مناد قرن  به روش ثبت سفارش در بورس تهران با قیمت 

هر ســهم 17,000 ریال به عنــوان پانصد و ســی و چهارمین رشکت 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

عرضه اولیه سهام رشکت پدیده شیمی قرن

بهمن

21 اسفند

تعداد 330 میلیون سهم برای عرضه به عموم و 85 میلیون سهم برای 

عرضه به صندوق های رسمایه گذاری، معادل 15 درصد از سهام رشکت 

رشمایه گذاری کشاورزی کوثر با مناد »زکوثر« به روش ثبت سفارش در 

بورس تهران با قیمت هر سهم 13,120 ریال به عنوان پانصد و سی و 

پنجمین رشکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

عرضه اولیه سهام رشکت »رسمایه گذاری کشاورزی کوثر«

30 بهمن

پذیره نویسی اوراق مشارکت شهرداری تهران به ارزش اسمی هر ورقه 

یک میلیون ریال در مناد »تهران112« در بازار اوراق بدهی بورس اوراق 

بهادار تهران انجام شــد. تعداد کل این اوراق برابر 4,000,000 ورقه 

معادل چهار هزار میلیارد ریال بود.

پذیره نویسی اوراق مشارکت شهرداری تهران

7 بهمن

پذیره نویسی اوراق مشارکت لیزینگ پارسیان به ارزش اسمی هر ورقه 

یک میلیون ریال در مناد »پارسا211« در بازار اوراق بدهی بورس اوراق 

بهادار تهران انجام شد. تعداد کل اوراق برابر 1,000,000 ورقه معادل 

هزار میلیارد ریال است.

پذیره نویسی اوراق مشارکت لیزینگ پارسیان

19 اسفند

صندوق رسمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله یاقوت 

آگاه با مناد »یاقوت« در فهرست نرخ صندوق های رسمایه گذاری قابل 

معامله در بورس تهران درج شد.

درج صندوق رسمایه گذاری قابل معامله »یاقوت آگاه« 
در بورس تهران

گزارش ویژه
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تاریخچه
رشکت بورس اوراق بهادار تهران )سهامی عام( به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب اول آذرماه 1384 مجلس شورای اسالمی 

و مجوز ثبت شــامره 121/335 سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1385/09/15 تحت شــامره 286502 نزد مرجع ثبت رشکت ها به ثبت رسید و فعالیت 

عملیاتی خود را از اوایل دی ماه هامن سال آغاز کرد. مناد بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ 1395/07/23 در فهرست رشکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 

بهادار تهران درج و در تاریخ 1395/07/06 پذیرش و در تاریخ 1395/10/01 در بازار اول - تابلوی اصلی بازگشایی و معامله شد.

موضوع فعالیت 
 موضوع فعالیت رشکت مطابق اساس نامه، به رشح زیر تعیین شده است:

   تشکیل، سازمان دهی و اداره بورس اوراق بهادار به منظور انجام معامالت اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس توسط اشخاص ایرانی و غیر ایرانی مطابق قانون 

و مقررات.

   پذیرش اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار نارشان خارجی مطابق قانون و مقررات.

   تعیین رشایط عضویت برای گروه هــای مختلف از اعضا، پذیرش متقاضیان عضویت، وضع و اجرای ضوابط حرفــه ای و انضباطی برای اعضا، تعیین وظایف و 

مسئولیت های اعضا و نظارت بر فعالیت آن ها و تنظیم روابط بین آن ها مطابق قانون و مقررات.

   فراهم آوردن رشایط الزم برای دسرسی عادالنه اعضا به منظور انجام معامالت اوراق بهادار.

   همکاری و هامهنگی با ســایر نهادهای مالی که بخشی از وظایف مربوط به دادوستد اوراق بهادار یا انتشار و پردازش اطالعات مرتبط با بورس اوراق بهادار را 

به عهده دارند، از جمله رشکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

   انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با اوراق بهادار برای تسهیل، بهبود و گسرش دادوستد و رسمایه گذاری در اوراق بهادار.

   همکاری با بورس های دیگر در ایران و خارج از ایران به منظور تبادل اطالعات و تجربیات، یکسان سازی مقررات و استانداردها و پذیرش همزمان اوراق بهادار 

مطابق قانون و مقررات.

   نظارت بر حسن انجام معامالت اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

   تهیه، جمع آوری، پردازش و انتشار اطالعات مربوط به سفارش ها و معامالت اوراق بهادار.

   نظارت بر فعالیت نارشان اوراق بهادار پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات.

   اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات به عهده رشکت گذاشته شده یا می شود.

ترکیب سهامداران
تعداد سهام و ترکیب سهامداران رشکت در جدول شامره 1 نشان داده شده است. بر اســاس ماده 54 قانون بازار اوراق بهادار هیچ سهامدار حقیقی یا 

حقوقی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منی تواند بیش از 2/5 درصد از ســهام رشکت را در اختیار داشته باشد. بر اساس ماده 9 اساسنامه، سهامداران رشکت به 

ســه گروه کارگزاران، نهادهای مالی و سایر اشخاص تقسیم می شوند که در هر زمان، حداکر درصد ســهام گروه های مذکور و تغییرات بعدی آن توسط سازمان 

بورس و اوراق بهادار تعیین می شود.

جدول 1- ترکیب سهامداران در پایان سال مالی 1398

درصدتعداد سهامتعداد سهامدارگروه سهامداری

88679,293,31534کارگزاران

86785,519,98139نهادهای مالی

38,072535,186,70427سایر اشخاص

38,2462,000,000,000100جمع

کلیاتی درباره رشکت بورس اوراق بهادار تهران

گزارش ویژه
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فهرست سهامداران عمده
فهرست سهامداران عمده رشکت در هر یک از طبقات سهامداری در پایان سال مالی مورد گزارش به رشح جدول زیر است. 

جدول ۲- فهرست سهامداران عمده بر حسب گروه سهامداری

درصدتعداد سهامنام سهامدارردیف
679,۲93,31۵3۴کارگزاران

49,999,9962/50کارگزاری بانک کشاورزی1
49,999,9942/50کارگزاری مفید2
49,849,0592/49کارگزاری بورس بیمه ایران3
44,911,9962/25کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی4
40,499,9882/02کارگزاری بانک تجارت5
39,999,9962/00کارگزاری بانک رفاه کارگران6
39,999,9962/00 کارگزاری بانک ملت7
35,266,6561/76کارگزاری حافظ8
30,299,6961/51 کارگزاری توسعه فردا9

29,999,9961/50کارگزاری بانک پاسارگاد10
29,999,9961/50 کارگزاری بانک مسکن11
27,500,0001/38 کارگزاری نهایت نگر12
19,999,9961/04 کارگزاری بانک توسعه صادرات13
19,999,9961/00 کارگزاری بانک اقتصاد نوین14
19,999,9961/00 کارگزاری بانک صنعت و معدن15
19,999,9941/00کارگزاری خربگان سهام16
9,999,9960/50 کارگزاری تدبیر گران فردا17
9,999,9860/50 کارگزاری رسمایه گذاری ملی ایران18

110,965,9825/50سایر
78۵,۵19,98139نهادهای مالی

49,999,9962/50 گروه مالی پارسیان19
49,999,9962/50 گسرش صنعت نوین ایرانیان20
49,999,9962/50 گروه,م,رسمایه گذاری امید21
49,999,9932/50رسمایه گذاری توسعه ملی22
49,999,9832/50رسمایه گذاری صباتامین23
49,826,6532/49بانک آینده24
48,643,5702/43صندوق رسمایه گذاری گسرش فردای ایرانیان25
43,999,9952/20 گروه توسعه مالی مهرآیندگان26
41,084,8442/05  سهامی بیمه الربز27
40,904,0892/05 گروه پروشیمی رسمایه گذاری ایرانیان28
39,998,8852/00 گروه رسمایه گذاری تدبیر29
39,366,6571/97 تامین رسمایه سپهر30
30,138,8821/51 رسمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت31
29,999,9951/50رسمایه گذاری ملی ایران32
24,999,9961/25 رسمایه گذاری سمند33
20,799,9901/04 سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه 34
19,999,9961/00 رسمایه گذاری توسعه معادن و فلزات35
19,999,9961/00 رسمایه گذاری فرهنگیان36
19,999,9961/00بانک کارآفرین37
9,999,9960/50 بانک انصار38
9,999,9960/50 رسمایه گذاری صنعت نفت39
9,999,9960/50 رسمایه گذاری صبا جهاد40
9,999,9960/50رسمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان41

25,756,48912/88سایر
۵3۵,186,7۰۴۲7سایر اشخاص

2,000,000,000100جمع کل

گزارش ویژه
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رسمایه و تغییرات آن

رسمایه رشکت در بدو تأسیس مبلغ 150 میلیارد ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ 2,000 میلیارد ریال در پایان سال مالی منتهی به 1398/12/29 

افزایش یافته است. تغییرات رسمایه رشکت از بدو تأسیس تاکنون به رشح جدول زیر است.

جدول 3- تغییرات رسمایه )میلیارد ریال(

سال مالی
تاریخ ثبت افزایش 

رسمایه
منابع تأمین افزایش رسمایهدرصد افزایشرسمایه جدیدافزایشرسمایه قبلی

1388-150-150--

اندوخته احتیاطی و سود انباشته13891389/08/3015010525570

اندوخته احتیاطی و سود انباشته13901390/06/192554530017/6

اندوخته احتیاطی و سود انباشته13921392/06/1830015045050

اندوخته احتیاطی و سود انباشته13931393/07/27450450900100

اندوخته احتیاطی و سود انباشته13941394/06/149002001,10022/2

اندوخته احتیاطی و سود انباشته13951395/06/281,1001501,25013/63

اندوخته احتیاطی و سود انباشته13971397/02/291,2502501,50020

اندوخته احتیاطی و سود انباشته13981398/07/021,5005002,00033/33

وضعیت معامالت سهام بورس اوراق بهادار تهران

مناد بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1390/6/13 در سه طبقه کارگزاران، نهادهای مالی و سایر اشخاص )مطابق با مفاد اساسنامه رشکت( به ترتیب با 

منادهای »ذبورس 1«، »ذبورس 2« و »ذبورس 3« در بازار پایه فرابورس ایران درج و به صورت توافقی، از طریق کارگزاران فعال در فرابورس معامله می شد. از تاریخ 

1395/10/1 با احراز رشایط انتقال رشکت به بورس اوراق بهادار تهران، سهام رشکت برای هر یک از دسته های سهامداری یادشده به ترتیب با منادهای »کبورس«، 

»نبورس« و »بورس« منتقل و مورد معامله قرار گرفت. جدول زیر میزان معامالت سهام بورس اوراق بهادار تهران را در سال های 1397 و 1398 نشان می دهد.

جدول ۴- وضعیت معامالت سهام نرمال )خرد و بلوک(

مناد

13981397

حجم معامالت

)هزار سهم(

ارزش معامالت 

)میلیون ریال(

قیمت متوسط 

هر سهم )ریال(

قیمت در پایان 

سال )ریال(

حجم معامالت

)هزار سهم(

ارزش معامالت 

)میلیون ریال(

قیمت متوسط 

هر سهم )ریال(

کبورس

 )کارگزاران(
2,82647,07916,66074,22067,285301,9604,488

نبورس

)نهادهای مالی(
2,50027,53211,01374,220175,257760,3114,338

بورس

)سایر اشخاص(
607,72515,142,74824,91774,220283,0091,673,2925,913

گزارش ویژه
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عملکرد مالی رشکت بورس اوراق بهادار تهران

اطالعات عملکرد
خالصه ای از نتایج عملیات و عملکرد مالی رشکت در سال مورد گزارش در جدول زیر ارائه شده است. 

جدول ۵- خالصه عملکرد مالی

درصد تغییر1397 )میلیون ریال(1398 )میلیون ریال(عنوان

3,678,3781,452,817153درآمد ارائه خدمات

40)301,912()423,900(بهای متام شده خدمات ارائه شده

64)165,041()270,221(هزینه های عملیاتی عمومی و اداری

161,89465,557147خالص سایر درآمدها

3,146,1511,051,421199سود قبل از مالیات

2,667,217892,183199سود خالص

1,334446199سود هر سهم )ریال(

 اطالعات وضعیت مالی
مهم ترین اقالم وضعیت مالی رشکت بورس اوراق بهادار تهران برای سال 1397 و 1398 به رشح جدول زیر است.

جدول 6- خالصه وضعیت مالی

درصد تغییر1397 )میلیون ریال(1398 )میلیون ریال(عنوان

2,530,856473,497435دارایی های جاری

6,666,4953,867,03672جمع دارایی ها

1,251,5781,021,61723بدهی جاری

1,577,5321,220,29029جمع بدهی ها

2,000,0001,500,00033رسمایه ثبت شده

5,088,9632,646,74692حقوق صاحبان سهام

 نسبت های مالی
مهم ترین نسبت های مالی رشکت بورس اوراق بهادار در سال 1397 و 1398 به رشح جدول زیر است.

جدول 7- مهمرتین نسبت های مالی )درصد(

درصد تغییر13981397عنوان

20046335نسبت جاری

25-2432نسبت کل بدهی

402374نسبت بازده مجموع دارایی ها

523453نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

گزارش ویژه
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 هیأت  مدیره
رویه های کارآمد راهربی رشکتی برای عملکرد صحیح بازار رسمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و الزمه جلب و حفظ اعتامد عمومی است. راهربی رشکتی ضعیف 

ممکن است موجب سلب اعتامد بازار شود که به نوبه خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و نوسان قیمت ها در بورس شود. در حقیقت رشکت عالوه بر 

مسئولیت در مقابل سهامداران، در قبال رسمایه گذاران و سایر اعضای خود نیز مسئولیت دارد. بورس اوراق بهادار تهران نیز در راستای تحقق باالترین استانداردهای 

اخالقی، اطالع رسانی دقیق، شفاف و رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور رشکت، آیین نامه راهربی رشکتی خود را تدوین کرده است به گونه ای 

که با تعیین مجموعه ای از انتظارات به هیأت مدیره و کمیته های آن در اجرای وظایف خود کمک کند.

هیأت مدیره منتخب سهامداران در سال 1398 با برگزاری 23 جلسه تالش کرده است با ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور رشکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع 

ذی نفعان مختلف گام بردارد. هیأت مدیره هم چنین برای ایفای کارآمد وظایف خود از خدمات 3 کمیته تخصصی اصلی و 3 کمیته تخصصی فرعی هم استفاده می کند.

جدول 8- اعضای هیأت مدیره

تحصیالتسمتمنایندهاعضای هیأت مدیره

دکرای مدیریت صنعتیرئیس هیأت مدیرهمحمدابراهیم محمد پور زرندیرسمایه گذاری ملی ایران

دکرای مدیریت مالینایب رئیس هیأت مدیرهمحمود رضا خواجه نصیریکارگزاری خربگان سهام

کارشناسی ارشد حسابداریعضو هیأت مدیرهعلی اکرب امین تفرشیگروه ارزش آفرینان پاسارگاد

دکرای مدیریت صنعتیعضو هیأت مدیرهمحمدرضا محسنیبانک آینده

دکرای مدیریت تولیدعضو هیأت مدیرهمحمدرضا صادقی مقدمرسمایه گذاری صبا تأمین

کارشناسی ارشد مدیریتعضو هیأت مدیرهسید مهدی سدیدیرسمایه گذاری توسعه ملی

کارشناسی ارشد مدیریتعضو هیأت مدیرهامیر تقی خان تجریشی کارگزاری بورس بیمه ایران

دکرای حرفه ای حسابداریمدیرعاملعلی صحرائی-

کمیته حسابرسی
این کمیته مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیأت  مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین 

حق الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگری و تأیید حوزه حسابرسی و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات 

اصالحی به موقع و صحیح توســط مدیریت برای کنرل ضعف ها و کاستی ها، عدم تطابق با سیاست ها، قوانین و مقررات اســت. این کمیته برای انجام وظایف 

خود اطالعات حاصل از نظام مالی رشکت، سیســتم های مکانیزه آن، مستندات و صورت جلسه ها، توضیحات مدیران، کارکنان و مطالب مندرج در گزارش های 

حسابرسان مستقل و داخلی رشکت را مورداستفاده قرار می دهد. کمیته دارای پنج عضو است که هیأت مدیره رشکت، آنان را از میان افراد واجد رشایط انتخاب 

می کند. دو نفر از اعضای کمیته از اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سه نفر عضو مستقل می باشند که مشخصات و سوابق اعضا به رشح جدول 9 می باشد:

راهربی رشکتی

گزارش ویژه
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جدول 9- معرفی اعضای کمیته حسابرسی

سمتنام و نام خانوادگیردیف
رشته 

تحصیلی

مقطع 

تحصیلی
سوابق

1
دکرمحمد ابراهیم 

محمد پورزرندی

رئیس کمیته و 

رئیس هیأت مدیره

مدیریت 

صنعتی
دکری

عضو هیات علمی دانشگاه، عضو هیات مدیره تامین رسمایه امین، کارگزاری 

امین آوید، بورس اوراق بهادار تهران ،گروه مالی ملت، مدیرعامل گروه مالی 

ملت، مدیرعامل رسمایه گذاری ملی ایران، عضو کمیته حسابرســی بانک 

ملت و بورس اوراق بهادار تهران و کارشناس رسمی دادگسری.

2
علی اکرب 

امین تفرشی

عضو کمیته و عضو 

هیأت مدیره
حسابداری

کارشناسی 

ارشد

عضــو هیات مدیــره بانــک پاســارگاد، عضــو هیــات مدیــره و مدیرعامل 

رسمایه گذاری پارس آریان.

عباس نعیمی3
عضو مستقل 

کمیته

مدیریت 

مالی

کارشناسی 

ارشد

عضو هیات مدیره بــورس اوراق بهادار تهران، عضو هیــات عامل  ایمیدرو، 

جانشــین مدیرعامل و معاون امور رشکت ها در رسمایه گذاری گروه توسعه 

ملی.

محمد رشیعتی4
عضو مستقل 

کمیته
کارشناسیحسابداری

مدیر ارشد سازمان حسابرســی، قائم مقام مدیرعامل سازمان حسابرسی، 

رشیک مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا.

5
منصور 

شمس احمدی

عضو مستقل 

کمیته

مدیریت 

اجرایی

کارشناسی 

ارشد

حسابرســی و مشــاور مالی و مالیاتی، سه دوره عضو شــورای عالی جامعه 

حسابداران رسمی، شش دوره عضو شورای عالی انجمن حسابداران خربه 

ایران، رشیک مؤسسه حسابرسی شاهدان.

کمیته حسابرســی در ســال 1398 تعداد 12 جلســه در راســتای اهداف 

مشاوره ای و نظارتی خود برگزار کرده است. مصوبه های کمیته در اولین جلسه 

هیأت  مدیره طرح و بررسی می شوند.

ــا هـــدف انجـــام  کمیتـــه حسابرســـی و مدیریـــت حسابرســـی داخلـــی بـ

ــه  ــور کمیتـ ــی، منشـ ــربی رشکتـ ــام راهـ ــوب نظـ ــئولیت ها در چارچـ مسـ

حسابرســـی، منشـــور فعالیـــت حسابرســـی داخلـــی، ارائـــه خدمـــات 

ـــال  ـــی س ـــازمان، ط ـــزوده در س ـــاد ارزش اف ـــت و ایج ـــه مدیری ـــاوره ای ب مش

مالـــی منتهـــی بـــه 1398/12/29 اقدامـــات زیـــر را انجـــام داده اســـت:

الف- اقدامات انجام شده توسط کمیته حسابرسی:
در ارتباط با حسابرسان مستقل رشکت:

برگزاری جلســه هامهنگی با حسابرس مستقل جهت بررسی برنامه 

حسابرسان مستقل از نظر زمان اجرای عملیات حسابرسی، برنامه و 

دامنه رسیدگی ها؛

بررســی نتایج انجام حسابرسی شــامل گزارش های میان دوره ای، 

پایان سال و نامه مدیریت؛

تعیین شاخص های الزم برای پیشنهاد و انتخاب حسابرس مستقل 

و بازرس قانونی، همراه با ارزیابی اطالعات و پیشــنهاد حق الزحمه 

آن؛

بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای گزارش های 

حسابرس.

در ارتباط با واحد حسابرسی داخلی رشکت:

بررســی و بازنگــری اهــداف،  وظایف و شــیوه های انجــام عملیات 

حسابرسی داخلی و در نهایت روش گزارش گری یافته های ناشی از 

رسیدگی های آن؛

ارســال گزارش هــای ماهانــه مطابق ماده 66 اساســنامه توســط 

حسابرسی داخلی؛

بررسی و تصویب برنامه حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی برای 

دوره یک ساله منتهی به 1399/12/30؛

 بررســی موارد مندرج در نامه مدیریت حسابرســی ســال مالی منتهی به 

1397/12/29؛

بررسی صورت های مالی و گزارش تفسیری و گزارش فعالیت  هیات مدیره 

برای سال مالی منتهی به 1397/12/29؛

بررسی صورت های مالی و گزارش تفسیری و میان دوره ای سه، شش و نه 

ماهه سال 1398 و تطبیق با صورت های مالی منونه مصوب سازمان بورس و 

اوراق بهادار ابالغ شده در مرداد 1398؛

ارســال گزارش ســاالنه کنرل های داخلی برای ســال مالــی منتهی به 

1397/12/29 جهت تصویب به هیات مدیره؛

بررسی گزارش پیگیری مصوبات مجامع و هیأت مدیره؛

بررسی گزارش کنرل های داخلی حاکم بر فرآیند  های مدیریت نارشان؛

بررسی گزارش کنرل های داخلی حاکم بر چرخه حقوق و دستمزد؛

بررسی گزارش فعالیت ساالنه حسابرســی داخلی و کمیته حسابرسی در 

سال 1398 و ارائه آن جهت درج در گزارش فعالیت هیأت مدیره؛

بررسی و تصویب آیین نامه معامالت جدید؛

بررسی و اظهارنظر پیرامون برنامه اسراتژیک بورس اوراق بهادار تهران؛

بررسی گزارش رعایت دستورالعمل حاکمیت رشکتی و اساسنامه؛

بررسی گزارش پروژه ساختامن سعادت آباد؛

بررســی گزارش توجیهی افزایش رسمایه از مبلغ 1.500 میلیارد ریال به 

2.000 میلیارد ریال؛

گزارش ویژه
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ب- اقدامات حسابرسی داخلی:
طبق تبرصه ماده 66 اساســنامه، واحد حسابرســی داخلی زیر نظر هیأت 

 مدیره تشکیل و فعالیت می کند. اهم فعالیت های حسابرسی داخلی طی 

سال مالی مورد گزارش به رشح زیر است؛

بررسی کنرل های داخلی

بررســی و ارائه گزارش کنرل هــای داخلی حاکم بــر فرآیند های 

مدیریت نارشان؛

بررسی کنرل های داخلی حاکم بر فرآیندهای مدیریت پذیرش؛

و ارائه گزارش کنرل های داخلی حاکم بر چرخه حقوق و دستمزد؛

بررسی کنرل های داخلی حاکم بر چرخه درآمدها و دریافت ها؛

بررسی عملکرد کمیته ریسک و راهربد؛

بررسی آیین نامه جدید معامالت؛

حسابرسی مالی

انجام حسابرسی مالی )بر حســب اهمیت دررسفصل های هزینه 

حقــوق و دســتمزد، رسمایه گذاری هــا، مالیــات، حســاب های 

دریافتنی، در آمدها و ...(؛

بررسی نحوه گزارشــگری، کیفیت و رعایت اســتانداردها در تهیه 

صورت هــای مالــی و گــزارش تفســیری ســال مالــی منتهی به 

1397/12/29؛

بررسی نحوه گزارشــگری، کیفیت و رعایت اســتانداردها در تهیه 

صورت های مالی و گزارش تفســیری میان دوره ای سه، شش و نه 

ماهه ســال 1398 و تطبیق بــا صورت های مالــی منونه مصوب 

سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ شده در مرداد 98؛ 

بررسی پیش نویس »برنامه اسراتژیک بورس اوراق بهادار تهران« 

و ارائه اصالحات به مدیریت تعالی سازمانی؛

بررسی پیش نویس گزارش توجیهی افزایش رسمایه از مبلغ 1.500 

میلیارد ریــال به 2.000 میلیــارد ریال و ارائــه اصالحات الزم به 

مدیریت مالی.

بررسی تحقق بودجه:

تهیه و ارائه برنامه سال 1399 مدیریت حسابرسی داخلی و کمیته 

حسابرسی جهت بررســی و تصویب در کمیته حسابرسی و هیات 

مدیره؛

مقایسه بودجه پیش بینی شده با عملکرد واقعی سال مالی منتهی 

به 1398/12/29.

حسابرسی رعایت

پی گیری اجــرای مصوبات مجامع، هیأت مدیــره و کمیته های آن 

برای دوره یکساله منتهی به 1398/06/31؛

مترکز بر استقرار کنرل های داخلی اثربخش و ارائه گزارش ها در 

این خصوص همراه با انجام مکاتبات پیش گیری در متامی سطوح؛

بررســی و ارائه گزارش رعایــت دســتورالعمل حاکمیت رشکتی و 

اساسنامه؛

تهیه و ارائه گزارش بررسی پروژه ساختامن سعادت آباد؛

بررسی وضعیت پروژه ساختامن تاالر زنجان؛

در ارتباط با حسابرس مستقل و بازرس قانونی

انتشار پیشــنهادنامه حسابرس مســتقل، طبقه بندی درخواست  

موسســات حسابرســی و ارائه گزارش پیشــنهاد ســه مؤسسه با 

بیشرین امتیاز به کمیته حسابرسی به منظور انتخاب حسابرس 

مستقل  و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1398/12/29؛

ارائه گزارش ساالنه پیشــنهاد بازرس قانونی و حسابرس مستقل به 

مجمع عمومی سال مالی منتهی به 1399/12/29؛

سازمان بورس، هیأت  مدیره، کمیته حسابرسی و مدیرعامل

تهیه و ارائه گزارش های ماهانه)موضوع تبرصه ماده 66 اساسنامه( 

به هیئت مدیره و مقام ناظر؛

تهیه و ارائه برنامه حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی برای دوره 

یک ســاله منتهی بــه 1399/12/30 جهت بررســی و تصویب به 

کمیته حسابرسی و هیئت مدیره؛

تهیه پیش نویس گزارش ساالنه کنرل های داخلی و ارائه آن جهت 

بررسی کمیته حسابرسی و تصویب هیأت مدیره؛

پیگیری تنفیذ مصوبه های کمیته حسابرســی توسط هیأت مدیره و 

پیگیری ابالغ و اجرای آنها.

اقدامات توسعه ای

همکاری با مدیریت اداری در جهت اصالح شناسنامه شغل و رشایط 

احراز مشاغل مربوط به مدیریت حسابرسی داخلی؛

بررسی صورت های مالی میان دوره ای فدراسیون بورس های اروپایی 

آسیایی)FEAS( و ارائه نتایج به مدیرعامل.

حضــور کارکنــان در دوره آموزشــی مــروری بــر اســتانداردهای 

حسابداری؛

حضور کارکنان در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی؛

حضور کارکنان در دوره آموزشی »آتی سبد سهام«؛ 

کمیته ریسک و راهربد
کمیته مدیریت ریسک و راهربد، بخش مهمی از چارچوب مدیریت 

ریسک و راهربی رشکتی را تشکیل می دهد. هدف کمیته کمک همه جانبه 

به مدیریت برای دســتیابی به اهداف هامهنگ با برنامه اسراتژیک رشکت 

است. این کمیته مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک را ارزیابی و کنرل 

منوده و نتایج را به هیأت مدیره گزارش می کند. همچنین این کمیته مسئول 

نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه سیاست های راهربدی و مدیریت ریسک 

بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت و سایر ریسک های رشکت 

اســت.کمیته ریســک و راهربد در مورد متام موضوعاتی که معتقد است به 

حاکمیت، رعایت قانون و وظایف مدیریت ریسک مربوط است، به هیأت مدیره 

گزارش می دهد. کمیته 5 عضو دارد که شامل 3 عضو هیأت مدیره، یک نفر 

خربه مالی به پیشــنهاد اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اســت که به عنوان 

دارندگان حق رأی در جلســات حضور می یابنــد. کمیته همچنین می تواند 

از اشخاص مستقل و ذی صالح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند، 

جهت حضور در جلســات دعوت به عمل آورد. رئیس کمیته ریسک و راهربد 

توسط هیأت مدیره انتخاب می شود، تعداد جلسات این کمیته در سال مورد 

گزارش 5 جلسه بوده است. کمیته مدیریت ریســک و راهربدی وظایف زیر 

را به عهده دارد:

رویه ها و خط مشی های مدیریت ریســک را تعیین و به هیأت مدیره ارائه 

می کند.

مناســب بودن چارچوب مدیریت ریســک شامل منشــور و روش اجرایی 

مدیریت ریسک را به طور مستمر ارزیابی و به هیأت مدیره پیشنهاد می کند.

ساختار اجرایی، مسئولیت و اختیارات مربوط به وظایف مدیریت ریسک 

را در رشکت ارزیابی و به مدیریت اعالم می کند.

روند تدوین برنامه اسراتژیک رشکت و نظام کنرل و پایش آن را به صورت 

دوره ای بررسی و به هیأت مدیره گزارش می کند.

میزان جاری سازی اسراتژی ها، برنامه های توسعه ای ساالنه و اقدامات 

را  به صورت دوره ای بررسی و به هیأت مدیره گزارش می دهد.

ــنهادهای  ــی و پیشـ ــورت دوره ای بررسـ ــد به صـ ــام مدیریـــت فرآینـ نظـ

گزارش ویژه
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اصالحی ارائه می شود.  

مناســب بودن اطالعات و سیســتم های کنرل داخلی که ریســک ها و 

اسراتژی های مدیریت ریسک را گزارش می دهد، بررسی و ارزیابی می کند. 

روند آماده سازی منابع، امکانات و هدایت آن در جهت زمینه های پرریسک 

را نظارت می کند و اثربخشی به کارگیری منابع را ارزیابی می کند.

ریسک های شناسایی شده و اسراتژی های تدوین شده برای مواجهه با 

آن را تحلیل و تایید می کند.

موارد مواجهه با ریســک های با اهمیــت و موارد جدی عــدم رعایت را به 

مدیرعامل اعالم  می کند. 

موارد و بندهای حسابرس مســتقل و بازرس قانونی در مورد ریسک های 

رشکت را بررسی و پیشــنهاد الزم جهت تعیین شاخص ها و مبانی شناسایی 

عوامل ریسک را در روش اجرایی مدیریت ریسک ارائه می کند.

گزارش عملکرد سالیانه کمیته قبل از برگزاری مجمع را تدوین منوده و به 

هیأت مدیره ارائه می مناید.

ریسک های مرتبط با آیین نامه  ها، بخش نامه های صادره توسط واحدهای 

مختلف رشکت را پیش از تصویب، بررسی و پیشــنهادهای اصالحی را ارائه 

می کند.

کمیته جربان خدمات 
وظیفــه این کمیتــه نظارت بــر حقــوق و مزایای متامــی کارکنان و 

اطمینان از انجام پرداخت ها مطابق با اهداف، اســراتژی و فضای نظارتی 

رشکت مطابق با خط مشــی پرداخت حقوق است. این کمیته مرکب از 5 نفر 

شــامل 3 عضو غیر موظف هیأت مدیــره، مدیرعامل و معاون پشــتیبانی یا 

کارشناس خربه منابع انسانی است. 2 عضو غیر موظف کمیته توسط هیأت 

مدیره انتخاب می شوند. اهداف کمیته عبارت است از:

انجام متامی مسئولیت های هیأت مدیره در ارتباط با برنامه ریزی پرداخت 

پاداش و جانشینی مدیرعامل رشکت

ارائه گزارش سالیانه در مورد پاداش هیأت مدیره و مدیرعامل برای درج در 

گزارش سالیانه طبق قوانین و مقررات الزم االجرا

اعامل نظارت بر متامی طرح های مزایا

رسپرســتی و نظارت بر شــیوه های اجرایی پرداخت و طرح های تشویقی 

رشکت، بررسی و تصویب اهداف کوتاه و بلندمدت رشکت در ارتباط با جربان 

خدمات مدیرعامل، ارزیابی عملکرد مدیرعامل در دســتیابی به این اهداف 

کوتاه مدت و بلند مدت و تعیین ســطح حقــوق و مزایا و پــاداش مدیرعامل 

براساس این ارزیابی.

در سال 1398، کمیته جربان خدمات یا حقوق و مزایا با برگزاری 4 جلسه، 

اقدامات الزم در راستای وظایف تعریف شده، بررسی و تصویب آیین نامه های 

ارزشیابی مشاغل و تعیین حقوق و مزایای کارکنان را به عمل آورده است.

کمیته توسعه بازار
این کمیته که از سه عضو هیأت مدیره تشکیل شده است به بررسی 

تحقیقات انجام شــده در زمینه ی ابزارها، بازارها، ریزساختارها، شاخص ها 

و دیگــر موارد مرتبط بــا بازار رسمایه می پردازد. بررســی رشایــط و وضعیت 

بورس اوراق بهادار تهران و امکان سنجی راه اندازی ابزارهای جدید یا انجام 

اصالحاتی در ریزساختارها، طبقه بندی بازارها، طراحی شاخص های جدید 

و موارد از این دســت از دیگر فعالیت های این کمیته اســت. مقرراتی که در 

راستای توسعه ابزارها و بازارها توسط هر یک از واحدهای بورس تهران تدوین 

می شوند نیز پیش از طرح در هیأت مدیره توسط کمیته  توسعه مورد بررسی 

قرار گرفته و در صورت نیاز اصالح می شوند. این کمیته در سال 1398 چهار 

جلسه تشکیل داده و در این جلسات به بررسی تعیین محدودیت های فروش 

تعهدی، تغییرات حجم مبنا، سازوکار معامالتی رشکت های بازار برتر و بررسی 

امکان محاسبه شاخص های جدید پرداخته است.

 کمیته قوانین و مقررات 
هیأت مدیره برای انجام مؤثرتر وظایــف قانونی خود کمیته قوانین و 

مقررات هیأت مدیره را ایجاد کرده است. مسئولیت این کمیته بررسی، تهیه 

و تصویب دستورالعمل ها و رویه های اجرایی، همچنین تصمیم گیری در مورد 

اعطای مجوزهای دفاتر و تاالرهای کارگزاری، صدور آرای بدوی در خصوص 

پرونده های تخلفاتی اعضا و نارشان پس از طی مرحله تحقیقاتی صورت گرفته 

توسط کمیته تحقیق و بررسی تخلفات و ســایر موارد ارجاعی است. کمیته 

قوانین و مقررات پس از بررسی موارد یاد شده، نظر خود را به هیأت مدیره ارائه 

می کند. این کمیته متشکل از 4 عضو شــامل 3 عضو از اعضای غیر موظف 

هیأت مدیره و مدیرعامل اســت. تعداد جلسات این کمیسیون در سال مورد 

گزارش 15 جلسه بوده است. 

 کمیته ساختامن
پروژه احداث ساختامن مرکزی بورس اوراق بهادار تهران در زمینی 

به وسعت 2,621 مر مربع واقع در سعادت آباد تهران میدان قیرص امین پور، 

بلوار شهرداری، نبش خیابان ســیزدهم به منظور اجرایی کردن چشم انداز و 

مأموریت بورس اوراق بهادار تهران و ایجاد محیطی مناسب و تخصصی برای 

فعالیت از هر دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری، از سال 1389 در دستورکار 

هیأت مدیره قرار گرفته است. عالوه بر این پروژه ی احداث مرکز مالی زنجان 

در زمینی به مســاحت 1,000 مر مربع در شهر زنجان از اسفندماه 1394 

در دســتور کار هیأت مدیره قرار گرفت. کمیته ساختامن به منظور راهربی، 

اتخاذ سیاست های مناسب و نظارت بر ساخت و اجرای این پروژه ها فعالیت 

می کند. این کمیته از 3 عضو هیأت مدیره، مدیرعامل، معاون پشــتیبانی و 

یک نفر کارشناس مســتقل و مجری پروژه به عنوان دبیر تشکیل شده است. 

کمیته ساختامن در ســال مورد گزارش در راســتای انجام وظایف خود 11 

جلسه برگزار کرده است. 

جدول 1۰- تعداد طبقات به تفکیک کاربری فضا

مساحت بناکاربریطبقات

2,579دیتا سنرطبقه 6-

10,076پارکینگطبقه 2- تا 5-

طبقه 1-
تجاری و سالن جلسات مجامع 

عمومی و آموزش
2,217

1,606البی ، تاالر معامالت و تجاریطبقه همکف

1,362تجاری و محل حضور سهامداراننیم طبقه همکف

15,928اداریطبقات 1+ تا دهم

33,768جمع زیربنا

گزارش ویژه
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اقدامات مهم کمیته ساختامن در سال 1398 شامل موارد زیر است:

انجام امور برنامه ریزی و کنرل پروژه در حوزه های مختلف مدیریت پروژه و 

ارائه گزارش های وضعیت پیرشفت پروژه به کمیته ساختامن

مدیریت، کنرل و برنامه ریزی امور فنی، مهندســی و اجرایی پیامنکاران 

توسط تیم مجری طرح با هامهنگی دستگاه نظارت

تهیه گزارش های مورد نیاز شامل گزارش معرفی پروژه، گزارش توجیه فنی 

و اقتصادی

پیگیری فعالیت های اجرایی پروژه توســط پیامنــکاران و تأمین کنندگان 

به منظور تکمیل نهایی ساختامن برابر مفاد قراردادهای منعقده

هامهنگ منــودن فعالیت پیامنــکاران در پــروژه به منظــور جلوگیری از 

تداخل های کاری

پیگیری تکمیل اخذ ظرفیت اســمی انشــعاب برق )5 مگاوات( و تکمیل 

تعهدات اجرایی خط انتقال برق ثانویه پروژه به رشکت توزیع برق تهران بزرگ

پیگیری و پاسخگویی به موارد مطروحه از سوی شهرداری منطقه 2

نهایی منودن طرح های تکمیلی و نقشــه ها در حوزه معامری، تأسیسات 

مکانیکی و تأسیسات الکریکی تهیه شده توسط مشاوران و پیامنکاران

برنامه ریزی، هامهنگی و انجام کلیه امور مربوط به تحویل موقت و قطعی 

عملیات اجرایی پیامنکاران در بخش های تحویل موقت نشده

برگزاری مســابقه طراحی فضاهای داخلی شــامل تــاالر معامالت، البی 

همکف، البی دیتاسنر در طبقه 6- و تراس طبقه 1+

اجرای منای غربی ساختامن مطابق طرح کمیسیون منای شهرداری

طراحــی و برگــزاری مناقصــه بخــش اکتیــو مرکــز داده و برنامه ریزی و 

بهره برداری مرحله ای از مرکز داده

جدول 11 – کمیته های تخصصی بورس اوراق بهادار 
تهران در سال 1398

اعضانامردیف
تعداد 

جلسات

1
کمیته 

حسابرسی

محمد ابراهیم محمد پورزرندی

علی اکرب امین تفرشی 

عباس نعیمی

محمد رشیعتی

منصور شمس احمدی 

12

2
کمیته ریسک و 

راهربد

علی اکرب امین تفرشی

سید مهدی سدیدی

امیر تقی خان تجریشی

5

3
کمیته جربان 

خدمات

محمودرضا خواجه نصیری 

محمد ابراهیم محمد پورزرندی

سوملاز وزیرزاده

4

4
کمیته توسعه 

بازار

محمودرضا خواجه نصیری 

امیر تقی خان تجریشی

سوملاز وزیرزاده 

4

5
کمیته قوانین و 

مقررات

محمودرضا خواجه نصیری 

محمدرضا صادقی مقدم

امیر تقی خان تجریشی

15

6
کمیته 

ساختامن

علی اکرب امین تفرشی

محمد ابراهیم محمد پورزرندی

سوملاز وزیرزاده

11

گزارش ویژه
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گزارش تجزیه و تحلیل ریسک رشکت بورس اوراق بهادار تهران

بـــرای اجـــرای موفقیت آمیـــز برنامه هـــای اســـراتژیک ســـازمان و دســـتیابی بـــه اهـــداف آن، اســـتحکام و انعطاف پذیـــری عملکـــرد رشکـــت هنـــگام بـــروز 

مشـــکالت، حفـــظ اعتـــامد ذی نفعـــان و پشـــتیبانی از ســـالمت سیســـتم مالـــی، نیـــاز بـــه ســـامانه مدیریـــت ریســـکی کارآمـــد وجـــود دارد. هـــدف نهایـــی مدیریـــت 

ـــورس اوراق  ـــن رو ب ـــان آن اســـت. از ای ـــروت ســـهام داران و ذی نفع ـــش ث ـــازار رشکـــت و افزای ـــدار ارزش ب ـــش پیوســـته و پای ـــران، افزای ـــورس ته ریســـک در رشکـــت ب

ـــتا  ـــن راس ـــرد. در ای ـــه کار گی ـــی ب ـــبک مدیریت ـــک س ـــوان ی ـــه عن ـــه ب ـــارت، بلک ـــی و نظ ـــرای گزارش ده ـــا ب ـــک را نه تنه ـــت ریس ـــعی دارد، مدیری ـــران س ـــادار ته به

ـــت  ـــود و مدیری ـــری ش ـــت بیش ـــک حامی ـــی ریس ـــمی گزارش ده ـــاختارهای رس ـــا از س ـــد ت ـــاد ش ـــال 1398 ایج ـــران در س ـــورس ته ـــک ب ـــی ریس ـــروه اجرای کارگ

ـــد. ـــرا درآی ـــه اج ـــت ب ـــن رشک ـــی در ای ـــورت عمل ـــه ص ـــک  ب ریس

رشکـــت بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران در حوزه هـــای مختلفـــی همچـــون امـــور مالـــی، فعالیت هـــای اســـراتژیک، عملیـــات )شـــامل فنـــاوری اطالعـــات و 

ـــری اهـــداف  ـــق پیگی ـــدار از طری ـــه رشـــد پای ـــا هـــدف دســـت یابی ب ـــورس اوراق بهـــادار تهـــران ب ـــردازد. ب ـــت ریســـک  می پ ـــه مدیری ـــن و مقـــررات ب امنیـــت( و قوانی

ـــک  ـــت ریس ـــتم مدیری ـــاد سیس ـــه ایج ـــدام ب ـــار، اق ـــظ اعتب ـــب وکار و حف ـــازی کس ـــه، پایدارس ـــت رسمای ـــورداری از کفای ـــک ها، برخ ـــت ریس ـــراتژیک، مدیری اس

ـــاز  ـــه نی ـــرای پوشـــش زیان هـــای بالقـــوه و پاســـخ ب ـــی کافـــی ب ـــع مال ـــد داشـــنت مناب ـــورس تهـــران نیازمن ـــی توســـط ب ســـازمانی کـــرده اســـت. ایفـــای نقـــش نظارت

ـــه  ـــورس تهـــران نگهـــداری ســـطح کافـــی و مناســـب رسمای ـــن یکـــی از اهـــداف ب ـــط فشـــار اســـت؛ بنابرای ـــوع طیفـــی از ســـناریوها و رشای نقدینگـــی در صـــورت وق

ـــداری  ـــد نگه ـــود نیازمن ـــی خ ـــف نظارت ـــه وظای ـــل ب ـــرای عم ـــاری، ب ـــگاه تج ـــک بن ـــوان ی ـــه عن ـــران ب ـــادار ته ـــورس اوراق به ـــن ب ـــزون  برای ـــت. اف ـــی اس و نقدینگ

رسمایـــه بیشـــری بـــرای تأمیـــن مالـــی اهـــداف توســـعه ای و اســـراتژیک ضمـــن اطمینـــان از حفـــظ تعـــادل میـــان ریســـک و بازدهـــی ســـهام داران اســـت. بـــورس 

ـــدود  ـــوه را مح ـــای بالق ـــرض زیان ه ـــت در مع ـــری رشک ـــزان قرارگی ـــا می ـــرد ت ـــه کار می گی ـــراتژیک ب ـــکارات اس ـــرای ابت ـــک را ب ـــت ریس ـــات مدیری ـــران اقدام ته

ـــد.  ـــداری کن ـــدی نگه ـــان نق ـــی جری ـــل  پیش بین ـــای غیرقاب ـــه خروج ه ـــخگویی ب ـــرای پاس ـــونده ای را ب ـــی نقدش ـــع مال ـــه مناب ـــد ک ـــالش می کن ـــت ت ـــد. رشک کن

ـــز از  ـــود و پرهی ـــان می ش ـــر ذی نفع ـــی ب ـــر منف ـــبب اث ـــه س ـــب وکارش ک ـــالل در کس ـــاب از اخت ـــررات، اجتن ـــن و مق ـــوب قوانی ـــت در چارچ ـــا فعالی ـــران ب ـــورس ته ب

ـــد. ـــب می کن ـــان را جل ـــامد ذی نفع ـــود، اعت ـــورس می ش ـــنامی ب ـــه خوش ـــه ب ـــه صدم ـــر ب ـــه منج ـــاری ک ـــات تج اقدام

ـــن گـــروه تـــالش  ـــی انجـــام  دهـــد. ای ـــا رضرهـــای احتامل ـــزان مواجهـــه رشکـــت ب ـــرای محـــدود کـــردن می ـــی ب ـــد اقدامات ـــورس تهـــران بای  گـــروه مدیریـــت ریســـک ب

ـــال  ـــه دنب ـــروه ب ـــن گ ـــد؛ بنابرای ـــظ کن ـــان را حف ـــامد ذی نفع ـــود، اعت ـــهرت آن ش ـــت و ش ـــه رشک ـــه ب ـــع صدم ـــه مان ـــاری ک ـــیوه های تج ـــتفاده از ش ـــا اس ـــد ب می کن

ایـــن اســـت کـــه در کلیـــه قواعـــد و مقـــررات مربوطـــه فعالیـــت کنـــد و از اختـــالل در فعالیت هـــای تجـــاری خـــود کـــه تأثیـــر منفـــی بـــر ذی نفعـــان خواهـــد 

ـــد. ـــری کن ـــت، جلوگی داش

فرهنگ سازی استقرار مدیریت ریسک در بورس تهران
ـــک  ـــگ ریس ـــت. فرهن ـــازمان اس ـــک س ـــان ی ـــط کارکن ـــک توس ـــه ریس ـــرش و درک مقول ـــش، نگ ـــا، دان ـــا، باوره ـــها، رفتاره ـــه ای از ارزش ـــک مجموع ـــگ ریس فرهن

َمنشـــی را تعییـــن می کنـــد کـــه از طریـــق آن، بـــه صـــورت روزانـــه ریســـک ها مدیریـــت می شـــوند. فرهنـــگ ریســـک حیاتی تریـــن عامـــل بـــرای موفقیـــت 

ـــک  ـــگ ریس ـــد. فرهن ـــش ده ـــک را افزای ـــت ریس ـــی مدیری ـــه ای اثربخش ـــور قابل مالحظ ـــد به ط ـــازمان می توان ـــدن آن در س ـــاری ش ـــت و ج ـــک اس ـــت ریس مدیری

مؤثـــر، متـــام جنبه هـــای فرآینـــد ریســـک را احاطـــه کـــرده و اطمینـــان می دهـــد کـــه فعالیت هـــای ریســـک بـــا اســـراتژی ســـازمان مرتبـــط بـــوده و ارتبـــاط 

ـــاط آن  ـــک و ارتب ـــت ریس ـــک در مدیری ـــگ ریس ـــگاه فرهن ـــدارد. جای ـــود ن ـــا وج ـــان آن ه ـــوئی می ـــچ ناهمس ـــود دارد و هی ـــا وج ـــن آن ه ـــازگار بی ـــجم و س ـــوی، منس ق

بـــا اســـراتژی ها در شـــکل زیـــر دیـــده می شـــود.

سازمان، مقررات، فلسفه و اشتهای ریسک

حاکمیت ریسک

پایشمدیریتاندازه گیریشناسایی

اسرتاتژی های سازمان

فرهنگ ریسک

گزارش ویژه
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شـــاخص های کلیـــدی فرهنـــگ ریســـک ســـامل عبارت انـــد از: حامیـــت کامـــل و 

همه جانبـــه هیأت مدیـــره و مدیرعامـــل، پاســـخگویی کارکنـــان در متـــام ســـطوح 

ـــزه. ـــر و انگی ـــه اقدامات شـــان، چالش هـــا و ارتباطـــات مؤث نســـبت ب

مدیریـــت فرهنـــگ ریســـک بـــا بینش هـــای مناســـب، پشـــتیبانی و منابـــع و 

ـــگ  ـــر فرهن ـــال تغیی ـــت. بااین ح ـــر اس ـــازمانی امکان پذی ـــگ  س ـــت فرهن مدیری

ـــک  ـــت ریس ـــت. مدیری ـــز اس ـــود و چالش برانگی ـــام ش ـــد انج ـــه منی توان در لحظ

ــر  ــت در برابـ ــراتژیک و مقاومـ ــه اسـ ــز برنامـ ــرای موفقیت آمیـ ــت اجـ مأموریـ

عملکردهـــای اساســـی را دارد. چارچـــوب مدیریـــت ریســـک، اهدافـــی را کنـــرل 

ــوند.  ــت می شـ ــک در رشکـ ــداوم ریسـ ــت مـ ــه مدیریـ ــر بـ ــه منجـ ــد کـ می کنـ

ـــران آگاهـــی از ریســـک، شـــفافیت  ـــادار ته ـــورس اوراق به فرهنـــگ ریســـک در ب

و پاســـخگویی را در برمی گیـــرد. همچنیـــن تأکیـــد بســـیاری بـــر شناســـایی و 

گزارش دهـــی، هنـــگام قرارگیـــری در معـــرض ریســـک و تحلیـــل اســـراتژیک 

ـــایی  ـــئولیت شناس ـــود دارد. مس ـــده وج ـــا پیش بینی ش ـــداول ی ـــک های مت ریس

ـــتقلی از  ـــارت مس ـــت و نظ ـــک اس ـــر ریس ـــده مدی ـــر عه ـــک ها ب ـــت ریس و مدیری

ـــود دارد. ـــه وج ـــرف کمیت ط

کمیته ریسک در بورس تهران
طبـــق منشـــور ریســـک، کمیتـــه ریســـک دارای 5 عضـــو شـــامل 3 عضـــو از 

ــوان  ــه به عنـ ــت کـ ــل اسـ ــی و مدیرعامـ ــربه مالـ ــر خـ ــک نفـ ــره، یـ هیأت مدیـ

دارنـــدگان حـــق رأی در جلســـات حضـــور دارنـــد. رئیـــس کمیتـــه ریســـک توســـط 

ـــد  ـــر واح ـــه، مدی ـــن کمیت ـــات ای ـــر جلس ـــود و دبی ـــاب می ش ـــره انتخ هیأت مدی

اجرائـــی مدیریـــت ریســـک در رشکـــت بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران اســـت. کمیتـــه 

ریســـک مناینـــده و مشـــاور هیأت مدیـــره بـــرای نظـــارت بـــر چارچـــوب کلـــی 

مدیریـــت ریســـک و انجـــام اقدامـــات اصالحـــی الزم در رشکـــت بـــر اســـاس 

ـــه شـــده اســـت. همچنیـــن ایـــن کمیتـــه مســـئول بازنگـــری  گـــزارش ریســـک ارائ

ــتم های  ــی سیسـ ــت اثربخشـ ــف اسـ ــت و موظـ ــک اسـ ــت های ریسـ سیاسـ

مدیریـــت ریســـک و کنـــرل داخلـــی رشکـــت بـــورس را بـــه همـــراه کمیتـــه 

ـــرد.  ـــزار ک ـــال 98 برگ ـــه در س ـــه 2 جلس ـــن کمیت ـــد. ای ـــی کن ـــی ارزیاب حسابرس

مدیریت ریسک بورس تهران
ســـاختار مدیریـــت ریســـک بـــر اســـاس الگـــوی »ســـه خـــط دفـــاع« اســـت و 

نظـــارت و راهنامیی هـــای هیأت مدیـــره، کمیتـــه ریســـک و مدیرعامـــل از طریـــق 

ـــره و مدیرعامـــل، مســـئول  ـــت ریســـک انجـــام می شـــود. هیأت مدی واحـــد مدیری

برقـــراری فرآیندهـــای تعریف شـــده مدیریـــت ریســـک در رسارس رشکـــت هســـتند 

ـــت رشکـــت  ـــرای مدیری ـــوه ای را ب ـــن کار امـــکان شناســـایی رویدادهـــای بالق و ای

فراهـــم می کنـــد کـــه در صـــورت وقـــوع بـــر دســـت یابی رشکـــت بـــورس بـــه 

اهـــداف ســـازمانی اش تأثیرگـــذار هســـتند. طبیعتـــاً ریســـک ها بایـــد در اشـــتهای 

ـــوند. ـــت ش ـــران مدیری ـــورس ته ـــت ب ـــرای رشک ـــده ب ـــک تعیین ش ریس

اشتهای ریسک بورس تهران
 اشـــتهای ریســـک در ســـطح اســـراتژیک بیـــان می شـــود و میـــزان ریســـکی 

ـــارت دیگـــر اشـــتهای  ـــه عب ـــاده اســـت. ب ـــرش آن آم ـــرای پذی اســـت کـــه رشکـــت ب

ـــرای  ـــت ب ـــارض اس ـــورس ح ـــت ب ـــه رشک ـــت ک ـــک اس ـــطحی از ریس ـــک س ریس

تحقـــق اهـــداف اســـراتژیک خـــود بپذیـــرد. اشـــتهای ریســـک یـــک تعـــادل بیـــن 

ـــداد ریســـکی اســـت. اســـتاندارد  ـــک روی ـــوع ی ـــی وق ـــا و تهدیدهـــای احتامل مزای

مدیریـــت ریســـک ISO31000 اشـــتهای ریســـک را این گونـــه تعریـــف 

ـــری،  ـــرای پیگی ـــازمان ب ـــک س ـــه ی ـــت ک ـــکی اس ـــوع ریس ـــدار و ن ـــد: »مق می کن

حفـــظ یـــا پذیرفـــنت« آمادگـــی دارد. بیانیـــه اشـــتهای ریســـک نیـــز ســـندی اســـت 

ـــه صـــورت کیفـــی جهت گیـــری رشکـــت در خصـــوص نحـــوه پذیـــرش  کـــه در آن ب

هـــر یـــک از ریســـک ها را بیـــان می کنـــد. ســـند اشـــتهای ریســـک رشکـــت 

ـــط  ـــگ و مرتب ـــورت هامهن ـــه ص ـــک و ب ـــت ریس ـــان مدیری ـــط دپارمت ـــورس توس ب

ـــورس و اهـــداف ریســـک اســـراتژیک پیشـــنهاد شـــده و  ـــا اســـراتژی رشکـــت ب ب

بـــه تصویـــب هیأت مدیـــره می رســـد. 

اهداف ریسک اسرتاتژیک در بورس تهران
ـــوب  ـــت: چارچ ـــتحکم در رسارس رشک ـــک مس ـــگ ریس ـــراری فرهن ـــاد و برق ایج

ـــه  ـــته و ب ـــتقرار داش ـــات اس ـــی عملی ـــا و متام ـــام واحده ـــک در مت ـــت ریس مدیری

صورت مداوم کنرل شود.

ـــت  ـــک در رشک ـــت ریس ـــتم مدیری ـــتقرار سیس ـــان: اس ـــامد ذی نفع ـــظ اعت حف

ــورس در  ــت بـ ــی رشکـ ــه توانایـ ــبت بـ ــان نسـ ــامد ذی نفعـ ــب اعتـ ــبب جلـ سـ

دســـتیابی بـــه اهـــداف اســـراتژیک همـــراه بـــا کنرل هـــای عملیاتـــی و 

حاکمیت رشکتی مؤثر و قدرمتند می شود.

ـــش  ـــه از افزای ـــت ک ـــب وکار رشک ـــدار کس ـــد پای ـــدار: رش ـــد پای حفـــظ رشـــد درآم

ـــا  ـــی ب ـــدک ســـودهای عملیات ـــا نوســـانات ان بلندمـــدت،  کنرل شـــده و همـــراه ب

استفاده از متنوع سازی درآمدها به دست می آید.

ـــرای  ـــت ب ـــه رشک ـــع رسمای ـــت مناب ـــان از کفای ـــه: اطمین ـــات رسمای ـــظ الزام حف

انجـــام وظایـــف نظارتـــی، پوشـــش خســـارات غیرمنتظـــره و بـــرآورده کـــردن 

اهداف اسراتژیک رشکت بورس اوراق بهادار تهران.

حفـــظ نقدینگـــی: اطمینـــان از اینکـــه رشکـــت نقدینگـــی الزم را در اختیـــار دارد 

یـــا در صـــورت نیـــاز می توانـــد بـــه ایـــن نقدینگـــی دسرســـی پیـــدا کنـــد تـــا 

فعالیت های مربوط به انجام وظایفش را تأمین کند.

نظـــارت و مدیریـــت میـــزان قرارگیـــری در معـــرض ریســـک اعتبـــاری: ایـــن امـــر در 

رابطـــه بـــا عوامـــل کالن اقتصـــادی و ژئوپلیتیکـــی بـــرای اطمینـــان از اینکـــه 

حدود آستانه ای رشکت، همیشه رعایت می شود.

ــازار:  ــم در بـ ــات منظـ ــهیل عملیـ ــا تسـ ــی بـ ــری عملیاتـ ــظ انعطاف پذیـ حفـ

اطمینـــان از اینکـــه عملیـــات رشکـــت بـــه صـــورت ایمـــن و کارآمـــد و بـــدون وقـــوع 

وقفه و اختالل انجام می شود.

دســـتیابی بـــه تعالـــی عملیاتـــی: در راســـتای رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف کـــه 

رشکـــت بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران، بهریـــن رشکـــت منطقـــه در صنعـــت بـــورس 

است.

ـــا،  ـــت از دارایی ه ـــرای محافظ ـــات: ب ـــاوری اطالع ـــی و فن ـــت فیزیک ـــظ امنی حف

کارکنان، زیرساخت ها، داده ها و سایر دارایی های رشکت.

پایبنـــدی بـــه الزامـــات نظارتـــی: اطمینـــان از اینکـــه فعالیت هـــای رشکـــت 

بورس در هر زمان در تطابق کامل با الزامات نظارتی انجام می گیرد.

رویکرد مدیریت ریسک در رشکت بورس تهران
ـــه  ـــب کمیت ـــا تصوی ـــکیل آن ب ـــه تش ـــران ک ـــورس ته ـــک ب ـــت ریس ـــروه مدیری گ

ـــروه  ـــه در رسارس گ ـــر را ک ـــداوم و مؤث ـــردی م ـــت، رویک ـــده اس ـــام ش ـــک انج ریس

اعـــامل می شـــود، بـــرای مدیریـــت ریســـک های مرتبـــط بـــا مشـــاغل و 

ــا اســـتفاده از اصـــول  عملکردهـــای خـــود، مقـــرر می کنـــد. ایـــن رویکـــرد بـ

و رهنمودهـــای مدیریـــت ریســـک در دســـتورالعمل های چارچـــوب کـــوزو 

 ISO31000 اســـتانداردهای بین املللـــی ،)BASEL( بـــازل ،)COSO(

ـــا(  )ســـازمان بین املللـــی اســـتاندارد( و BS31100 )کمیتـــه اســـتاندارد بریتانی

تنظیـــم شـــده اســـت. ریســـک ها در چارچـــوب ریســـک ســـازمان تجزیه وتحلیـــل 

می شـــوند و دســـته بندی های زیـــر را پوشـــش می دهنـــد:

ـــت  ـــص و عدم کفای ـــی از نق ـــنت ناش ـــت رف ـــک از دس ـــی: ریس ـــک عملیات ریس

ـــی. ـــل خارج ـــا عوام ـــتم ها ی ـــراد، سیس ـــا، اف در فرآینده

ـــا، فرم هـــا  ـــن فعالیت ه ـــرت بی ـــاق و مغای ـــه عـــدم انطب ـــق: هرگون ریســـک تطبی

ـــا مقـــررات ناظـــر. و کســـب وکار رشکـــت بـــورس ب

ریســـک اســـرتاتژیک )کســـب وکار(: ریســـک تأثیرگـــذاری بـــر ســـازمان اســـت کـــه 

ـــن اســـراتژی های نادرســـت  ناشـــی از تصمیـــامت نامطلـــوب کســـب وکار، تدوی

و عـــدم پاســـخگویی بـــه تغییـــرات اســـت.

گزارش ویژه



نـخـســـتـیـن رســانـه
49بـازار ســرمـایـه ایـران

شکل زیر فرآیندهای اصلی در چارچوب مدیریت ریسک را نشان می دهد.

خالصه کارهای انجام شده

فاز ۴فاز 3فاز ۲فاز 1

ایجاد زیرساخت توسعه و 

استقرار مدیریت ریسک

توسعه و استقرار مدیریت 

ریسک عملیاتی

)ریسک تطبیق و قانونی(

توسعه و استقرار مدیریت 

ریسک اسراتژیک

بازطراحی ساختار 

حکمرانی ریسک

فعالیت هافاز

1

1.بازبینی فرآیندها و مستندسازی کسب وکارها

2.توسعه و طبقه بندی ریسک ها

3.تحلیل سیستم های IT و معامری داده ها

)RDWH( 4.توسعه پایگاه داده ریسک

2

1. توسعه زیرســاخت ریســک عملیاتی )طبقه بندی ریسک ها، 

محرکه ها(

2. تدوین دستورالعمل جامع شناسایی و ثبت ریسک ها

3. شناسایی ریسک ها در قالب روابط علی و معلولی

)Risk Registry( 4.استقرار ماژول ثبت ریسک

)OpRLDB( 5.استقرار ماژول ثبت زیان عملیاتی

6.پیشنهاد کنرلی برای پوشش و کاهش ریسک ها

BCP 7. تدوین

8.استقرار سیستم KRI برای کشف و نظارت بر ریسک ها

فعالیت هافاز

3

1.توسعه زیرساخت های مدیریت ریسک اسراتژیک

2.استقرار ماژول نسبت های عملکرد مبتنی بر ریسک

3.استقرار ماژول تحلیل سناریو و آزمون بحران ریسک کسب وکار

4.ارائه ماژول تهیه صورت های مالی لحظه ای

5.تهیه یادداشــت های ریســک مرتبط با ریســک صورت های 

IFRS مالی

4

)Risk Policy( 1.سیاست ریسک

)Risk Appetite Statement( 2.بیانیه اشتهای ریسک

)Risk Organization( 3.ساختار سازمانی ریسک

1.ایجاد فرهنگ سازمانی برای اســتقرار مدیریت ریسک با تشکیل جلسات 

توجیهی برای مدیران و کارشناسان

2.برگزاری جلسات شناسایی فرآیندها )20 جلسه(

3.برگزاری جلسات رفع ابهامات فرآیندها و به روزرسانی آن ها )6 جلسه(

4.بررســی بیش از 160 فرآیند مربوط به متــام مدیریت ها و اصالح آن طبق 

BPMN استاندارد

5.آماده سازی و متناسب ســازی 4 زیرماژول ریسک عملیاتی رشکت بورس و 

تعریف پیش نیازهای موردنیاز

6.مستندسازی فرآیندهای مدیریت پذیرش و شناسایی ریسک های عملیاتی 

آن.

7.بازبینی فرآیندهای پذیرش طبق دستورالعمل جدید.

ریسک نقدینگی: ناتوانی رشکت در ایفای تعهدات نقدی خود.

ریســـک اعتبـــاری: ریســـک زیـــان ناشـــی از نکـــول طـــرف مقابـــل در 

قراردادهـــای اعتبـــاری اســـت.

ریســـک بـــازار: ریســـک زیـــان ناشـــی از تغییـــرات قیمـــت دارایی هـــا و تغییـــرات 

ـــرخ ارز اســـت. ن

ــوده و  ــت بـ ــک های رشکـ ــایر ریسـ ــد سـ ــوان پیامـ ــهرت: به عنـ ــک شـ ریسـ

درصورتی کـــه ســـایر ریســـک ها به خوبـــی مدیریـــت شـــوند اثـــرات شـــهرتی 

را پوشـــش می دهـــد.

گزارش ویژه
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بورس اوراق بهادار تهران هم راســتا با راهربدهای کالن، برنامه های توسعه ای و فعالیت های جاری را در سال 1398 طرح ریزی و نسبت به انجام آن اقدام منوده 

است. اقدامات انجام شده معاونت ها و حوزه مدیرعامل به رشح جدول زیر است.

جدول 1۲ - اهم اقدامات انجام شده در سال 1398

معاونت نارشان و اعضا

بازنگری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

الکرونیکی کردن بخشی از فرایند پذیرش رشکت ها

ایجاد و به روزرســانی بانک اطالعاتی رشکت ها در قالب سامانه 

پذیرش

ارتقای وضعیت حاکمیت رشکتی رشکت ها بــا انعکاس امتیاز 

حاکمیت رشکتی

ارتقای پایگاه داده های نارشان در رسوین ) شامل گزارش تاخیر 

رشکت ها، صورت های مالی ( 

انجام بیــش از 532 بازدید از رشکت های کارگزاری عضو بورس 

تهران

برگــزاری بیــش از 173,510 نفر ســاعت دوره های آموزشــی 

فرهنگ سازی در تاالرهای مناطق

برگزاری 1,210 نفر ساعت کارگاه و دوره آموزشی شامل ضوابط 

تهیه گزارش تفسیری مدیریت

انجام بیش از 559 مورد شفاف ســازی در خصوص عدم رعایت 

مقررات دســتورالعمل افشا، دســتورالعمل پذیرش و نحوه انجام 

معامالت بر روی سامانه کدال به منظور آگاهی رسمایه گذاران 

بیش از 1,768 مورد نامه تذکر به نارشان برای افشــای به موقع 

اطالعات و لزوم رعایت دستورالعمل پذیرش

برگزاری جلســه راهربدی با نارشان در خصوص مزایای افزایش 

رسمایه با رصف سهام

پی گیری و برگزاری جلســات و مکاتبات متعدد با نارشان برای 

افزایش درصد سهام شناور آزاد

تعداد 15 مورد ارتقا و 20 مورد تنزل رشکت ها در تابلوهای بورس 

طبق دستورالعمل پذیرش

برگزاری 424 کنفرانس اطالع رسانی

تعداد 9 رشکت در بورس عرضه شدند:
پلی پروپیلن جم به ارزش 4,500 میلیارد ریال

رسمایه گذاری صدر تأمین به ارزش 44,000 میلیارد ریال

سیمرغ به ارزش 6,630 میلیارد ریال

پروشیمی نوری به ارزش 93,750 میلیارد ریال

غلتک سازان سپاهان به ارزش 3,150 میلیارد ریال

فوالد سپید فراب کویر به ارزش 15,000 میلیارد ریال

پدیده شیمی قرن به ارزش 17,000 میلیارد ریال

تامین رسمایه ملت به ارزش 23,800 میلیارد ریال

رسمایه گذاری کشاورزی کوثر به ارزش 36,080 میلیارد ریال

از سایر اوراق پذیرفته شده در بورس می توان به پذیرش انواع اوراق بدهی و صندوق ها اشاره کرد:

الف( پذیرش انواع اوراق صکوک:
صکوک مرابحه سایپا )صایپا 203(، به ارزش 4,000 میلیارد ریال

صکوک خرید دین رسمایه گذاری مســکن جنوب )صمســکن 912(، به ارزش 1,332 

میلیارد ریال

صکوک رهنی ایران خودرو )صخود 0004(، به ارزش 1,500 میلیارد ریال

صکوک رهنی ایران خودرو )صخود1404 (، به ارزش 1,587 میلیارد ریال

صکوک اجاره رسمایه گذاری توســعه معادن و فلزات )صمعاد412(، به ارزش 3,000 

میلیارد ریال

صکوک اجاره رسمایه گذاری توســعه معادن و فلزات )صمعاد212(، به ارزش 4,500 

میلیارد ریال

صکوک اجاره رسمایه گــذاری تامین اجتامعی)صشســتا 112(، به ارزش 4,300 

میلیارد ریال

ب( پذیرش انواع اوراق مشارکت:
شهرداری تربیز )تربیز 112(، به ارزش 6,500 میلیارد ریال

شهرداری شیراز )مشیر 112(، به ارزش 6,000 میلیارد ریال

شهرداری کرج )مکرج 112(، به ارزش 2,500 میلیارد ریال شهرداری مشهد )مشهد 0012(، 

به ارزش 3,000 میلیارد ریال

شهرداری مشهد )مشهد 1412(، به ارزش 5,500 میلیارد ریال

شهرداری مشهد )مشهد 0112(، به ارزش 1,500 میلیارد ریال

شهرداری مشهد )مشهد 112(، به ارزش 1,500 میلیارد ریال

شهرداری اصفهان )مصفها 012(، به ارزش 5,000 میلیارد ریال

شهرداری اصفهان )مصفها 203(، به ارزش 2,000 میلیارد ریال

لیزینگ پارسیان )پارسا 211(، به ارزش 1,000 میلیارد ریال

شهرداری تهران)تهران 112(، به ارزش 4,000 میلیارد ریال

شهرداری تهران)تهران 412(، به ارزش3,100 میلیارد ریال

شهرداری تهران)تهران 012(، به ارزش 3,900 میلیارد ریال

شهرداری تهران)تهران12(، به ارزش 2,000 میلیارد ریال

ج( پذیرش انواع صندوق ها:
صندوق قابل معامله در سهام مدبران هام )رسو سودمند مدبران( ، به ارزش 1,000 میلیارد ریال 

صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت ارمغان ایرانیان، به ارزش 1,000 میلیارد ریال

صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت تصمیم، به ارزش 4,000 میلیارد ریال

صندوق قابل معامله در سهام بذر امیدآفرین، به ارزش 7,000 میلیارد ریال

صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت افرا مناد پایدار )افران(، به ارزش 1,000 میلیارد ریال

صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت یاقوت آگاه )یاقوت(، به ارزش 5,000 میلیارد ریال 

عملکرد و دستاوردهای بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398

گزارش ویژه

http://tse.ir/cms/Portals/1/paziresh/اطلاعیه پذیره نویسی - امید.pdf
http://tse.ir/cms/Portals/1/paziresh/اطلاعیه پذیره نویسی - امید.pdf
http://tse.ir/cms/Portals/1/paziresh/اطلاعیه پذیره نویسی - نوین نهایی.pdf
http://tse.ir/cms/Portals/1/paziresh/اطلاعیه گشایش-نهائی9.pdf
http://tse.ir/cms/Portals/1/paziresh/اطلاعیه گشایش-نهائی9.pdf
http://tse.ir/cms/Portals/1/paziresh/4-اطلاعیه گشایش نماد 250 کرج 97.pdf
http://tse.ir/cms/Portals/1/paziresh/4-اطلاعیه گشایش نماد 250 کرج 97.pdf
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جدول 13 - اهم اقدامات انجام شده در سال 1398

معاونت توسعه

بررسی ابزارهای مالی پوشش رسمایه ای برای تأمین مالی در بازارهای رسمایه 
)Capital Protection Products(

 Yield(  بررسی ابزارهای افزایش بازدهی برای تأمین مالی در بازارهای رسمایه
)Enhancement Products

بررسی رشایط پذیرش رشکت ها در بازار برتر بورس های اوراق بهادار
بررسی چارچوب حاکم بر معامالت دارندگان اطالعات نهانی در بازار رسمایه

بررســی شــاخص های   اهرمی، معکوس، قــرارداد آتی و کنرل ریســک و ارائه 
پیشنهادهایی برای بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه چگونگی بهبود کارکردهای بازار رسمایه در اقتصاد ملی
بررسی اقالم اطالعاتی و چگونگی افشای آنها توسط نارشان بورسی

مطالعه پذیرش رشکت هلدینگ و رشکت های تابعه در بورس های اوراق بهادار
مطالعه و رشوع پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک سازمانی در بورس تهران

راه اندازی سایت ماهنامه بورس 

تدوین دستورالعمل فروش تعهدی و پذیرش رشکت هلدینگ و تابعه در بورس تهران 
برگزاری بیش از 9,401 نفر ساعت دوره تخصصی برای فعاالن بازار،کارگزاران و 

دوره عمومی و فرهنگ سازی 
چاپ و انتشار 3 کتاب و طراحی جدید و چاپ 2 بروشور تخصصی 

نظارت و کنرل شاخص های اصلی بازار شامل شاخص کل و قیمت)ارزش-وزنی 
و هم وزن(

انتخاب ترکیب جدید شاخص 30 رشکت و اعالم آن به مدیریت فناوری
بررسی انواع محدودیت های مربوط به فروش استقراضی در بورس های اوراق بهادار

بررسی تأثیر حجم مبنا بر قیمت پایانی سهام رشکت های بورس اوراق بهادار تهران
برگزاری جلسات مستمر پایش و کنرل فصلی روند پیرشفت برنامه ها

برگزاری دوره های آموزشی قرارداد اختیار معامله و آتی سهام
آسیب شناسی آتی سبد سهام

ارائه گزارش  در سازمان کنفرانس اسالمی استانبول، سمینار تامین مالی و ...

معاونت بازار

راه اندازی سازوکار فروش تعهدی
برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با سازوکار فروش تعهدی

اصالح ریزساختارهای معامالتی بازار
ساخت گزارش های نظارتی در حوزه پولشویی براساس قوانین اعالم شده از 

سوی سازمان بورس
تهیه بولنت و محتوای آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی

انطبــاق ســامانه های نظارتی بــا قوانین و مقــررات اصالح شــده و تعریف 
الگوریتم هــای نظارتــی براســاس اســتاندارهای نویــن و نیازهــای نظارتی

BI)Business Inteligence(
2,662 مورد انجام عملیات مرتبط با بازگشایی مناد و2,000 مورد عملیات 

مرتبط با  توقف مناد معامالتی

انجام عملیات مرتبط با بازارگردانی و بازارسازی سهام 28 رشکت 
آماده سازی 9 رشکت برای عرضه اولیه

انجام مســتمر اقدامات نظارتی و تهیه گزارش های نظارتی)1382 گزارش 
تطبیق قانون، 1355 مورد گزارش گیری بر روی منادها(

عملیات مرتبط با معامالت عمده به تعداد 77 مورد و به ارزش130,246 میلیارد 
ریال و معامالت بلوک به تعداد 2,389 مورد و به ارزش265,797 میلیارد ریال

تهیه و ارائه گزارش های نظارتی در خصوص دســتکاری معامالت و ارجاع به 
مراجع ذیربط 

تعداد 3,204 مورد محاسبه قیمت تسویه روزانه قراردادهای آتی
989 مورد انجام تعدیالت قرارادهای مشتقه بر اساس اقدامات رشکتی سهم 

پایه)سود نقدی، تغییرات رسمایه(

معاونت پشتیبانی

نهایی سازی و تصویب شناسنامه های مشاغل بورس
بازنگری آیین نامه های حقوق و مزایا

)IFRS( تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای گزارش گری مالی بین املللی
پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری پروژه های ITمحور

ارتقای امنیت و سطح دسرسی به سامانه های اطالعاتی
ارتقای وب سایت بورس

تدوین و تصویب آیین نامه انضباط کار
بازنگری و تصویب آیین نامه وام

اجرای طرح سالمت کارکنان – مرحله اول
 انعقاد قرارداد با مرکز طب کار

 انجام تست های سالمتی و تشکیل پرونده پزشکی کارکنان
اقداماتی در خصوص بهبود خدمات رفاهی - ورزشی

برگزاری مجمع سال1397

برگزاری حدود 10 نفر ساعت دوره آموزشــی برای کارکنان در سطوح مختلف 
شغلی 

نقل مکان به ساختامن سعادت آباد
انتقال کارگزاران از تاالر حافظ به سعادت آباد

بازنگری و اصالح آیین نامه ها و دستورالعمل های انضباطی و داخلی
راه اندازی سیستم جامع امور اعضا

MIS راه اندازی بخش ابزارهای نوین مالی در وب سایت و سامانه
پروژه خرید اتوماسیون اداری مستقل

پروژه راه اندازی دوربین های ساختامن سعادت آباد
انجام مستند سازی و اصالح ساختار فنی برای پروژه کدال

راه اندازی تابلوی معامالت در ساختامن سعادت آباد
راه اندازی فیزیکی و عملیاتی مرکز داده در فاز اول
راه اندازی اتاق های پایش مرکز داده در طبقه دوم

گزارش ویژه

حوزه مدیریت عامل

امضای تفاهم نامه با بورس شانگهای
رایزنی و مذاکره با منایندگان و وابســتگان اقتصادی ســفارتخانه ها، اتاق های 

بازرگانی مشرک 
عضویت مجدد در هیأت مدیره فدراسیون بورس های اروپا – آسیایی )فیاس( 

قرار گرفنت در لیست رشکت های برتر ایران به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی
طراحی و ساخت کلیپ های مصاحبه با فعاالن بازار برای فرهنگ سازی

اطالع رسانی به هنگام اخبار بازار رسمایه به صورت پیامکی برای مدیران بورس تهران 
باز طراحی سازوکارهای ترشیفات و برگزاری رویدادهای رسمی از جمله عرضه 

اولیه، زنگ آغاز معامالت و...

باز طراحی سازوکار برگزاری نشست های رسانه ای
برگزاری نشست های فصلی مدیرعامل با سهام داران و اصحاب رسانه )29 نشست(

بازدید 18 هیأت خارجی از بورس اوراق بهادار تهران
تهیه و بررسی پیش نویس 18 مورد دستورالعمل در حوزه حقوقی

پاسخگویی به 233 مورد استعالمات امور حقوقی
رســیدگی مقدماتی به 83 فقره پرونده های تخلفات انضباطی و طرح در کمیته 

قوانین و مقررات هیأت مدیره
تشکیل کمیته تحقیق و بررسی تخلفات در راستای دستورالعمل جدید رسیدگی 

به تخلفات در بازار رسمایه
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اهداف و برنامه های بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399
برنامه های توسعه ای و برنامه های جاری معاونت ها و حوزه های مدیریت رشکت بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399 به رشح جدول زیر هستند:

گزارش ویژه

جدول 1۵ – اهداف و برنامه های آتی

معاونت نارشان و اعضا

برنامه های توسعه ای

تکمیل و راه اندازی سامانه پذیرش

ایجاد و به روزرسانی بانک اطالعاتی رشکت ها در قالب سامانه پذیرش

تدوین ضوابط و پیاده ســازی نظام رتبه بندی مشاوران پذیرش بر اساس 

کیفیت خدمات

توسعه سیستم جامع امور اعضا 

ایجاد سامانه پیگیری شکایات، پیشنهاد ها و انتقادات مشریان کارگزاری

طراحی و استقرار سیستم BI  نارشان

جمع آوری و به روزرسانی اطالعات رشکت های فرعی نارشان بورسی

تدوین رویه افشــا، مکانیزه کــردن و طراحی فرم های افشــای اطالعات 

رشکت های فرعی در کدال

طراحی گزارش های نارشان بورسی)شــامل گزارش های ماهانه تولید و 

فــروش، گزارش های 3 ،6 و 9 ماهه ســود یــا زیان، گزارش هــای 12ماهه 

حسابرسی شده و نشده

بهبود تأمین مالی از بازار رسمایه

اهداف

پذیرش 15 رشکت جدید، عرضه اولیه 12 رشکت جدید و 4 رشکت انتقالی از 

فرابورس

پذیرش 8 صندوق شامل صندوق های قابل معامله، پروژه ای و زمین و ساختامن

پذیرش 10 اوراق بدهی شامل اوراق مشارکت، صکوک)استصناع، مرابحه(، 

گواهی سپرده و ...

برگزاری بیش از 150 هزار نفرساعت آموزش در تاالرهای مناطق

انجام 540 بازدید از رشکت های کارگزاری

برگزاری 1000 نفرساعت دوره های آموزشی ترشیح الزامات نارشان با تاکید بر 

افزایش رسمایه و سلب حق تقدم

برگزاری 300 نفرساعت دوره های آموزشی برای کارگزاران

برگزاری نشست های فصلی با کارگزاران

نظارت مستمر بر وضعیت پذیرش و شفاف سازی اطالعات نارشان 

مکاتبات با نارشان در راستای رعایت الزامات مفاد ماده 38 و 39 دستورالعمل 

پذیرش

طبقه بندی نارشان در بازارها و تابلوهای بورس بر اساس الزامات دستورالعمل 

پذیرش

معاونت توسعه

برنامه های توسعه ای

امکان ســنجی راه اندازی صندوق های پوشــش ریســک در بورس اوراق 

بهادار تهران

آسیب شناسی چگونگی حضور رسمایه گذاران غیرحرفه ای در بورس اوراق 

بهادار تهران و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد آن در بازار رسمایه ایران

بررســی تأثیرات تکنولوژی های مالی )Fintech( بــر بازارهای رسمایه و 

امکان پذیری بهره گیری بازار رسمایه ایران از آن ها

بررسی آخرین تحوالت صنعت کارگزاری در بازارهای رسمایه پیرشفته

بررسی تأسیس و فعالیت انواع صندوق های بازنشستگی اختیاری و حضور 

آن ها در بورس اوراق بهادار

پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک سازمانی

تهیه موشن گرافیک برای ابزارهای معامالتی )سهام، آتی سهام، آتی سبد 

سهام، اختیار معامله، اختیار فروش تعهدی(

تهیه اینفوگرافیک های آموزش رسمایه گذاری 

فرهنگ سازی صوت و تصویر در صداوسیام

اهداف

برگزاری جلسات مستمر پایش و کنرل فصلی روند پیرشفت برنامه ها

برگزاری جلسات مستمر شناسایی ریسک واحدها

برگزاری جلسات کمیته ریسک و راهربد

برگزاری 4 ســمینار آموزشــی در تاالرهای مناطق و دانشگاه ها به منظور 

افزایش دانش رسمایه گذاران در حوزه ابزارها و نهادهای جدید

برگــزاری بیــش از 16,000 نفرســاعت دوره تخصصــی بــرای فعــاالن 

بازار،کارگزاران و دوره های عمومی و فرهنگ سازی نارشان

چاپ و انتشار 4 کتاب و بروشور

حامیت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
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گزارش ویژه

معاونت پشتیبانی

برنامه های توسعه ای

پیاده سازی ISMS در مدیریت فناوری اطالعات

پیاده سازی مرکز عملیات امنیت

طراحی و پیاده سازی وب سایت جدید

طراحی فونت و آیکون اختصاصی

تهیه سامانه معامالتی یکپارچه شامل بازارهای نقد، مشتقه، بدهی

متنوع سازی درآمدهای بورس ازجمله از طریق فروش داده های بازار

پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری پروژه های ITمحور)سایر واحدها(

اجرای برنامه های تفریحی- رفاهی کارکنان

اجرای طرح سالمت کارکنان- مرحله دوم

راه اندازی سامانه پیشنهاد ها و انتقادات

اجرایی کردن برنامه تدوین مشاغل و ارزیابی عملکرد

راه اندازی و بهره برداری از اکتیو مرکزداده 

جابه جایی مرکزداده حافظ به مرکزداده سعادت آباد

انتقال و جابه جایی رسورهای وب سایت از مرکز داده پارس آنالین به مرکز 

داده سعادت آباد

اهداف

برگزاری متوسط 13 نفرســاعت دوره های آموزشی برای پرسنل مطابق با 

تقویم آموزشی تهیه شده

افزایش رضایت شغلی

افزایش نرخ ماندگاری منابع انسانی مجرب و متخصص

معاونت بازار

برنامه های توسعه ای

ایجاد پایگاه داده بر اساسPower BI )نرم افزار مدیریت عملیات بازار نقد(

تدوین ضوابط عرضه حق تقدم استفاده نشده

مکانیزه منودن فرایند توقف منادهای معامالتی

افزایش سهام شناور آزاد

تدوین راهکارهای عمق بخشی به توسعه ابزارهای مشتقه

پذیرش صندوق های رسمایه گذاری

صدور و ابطال واحدهای صندوق های رسمایه گذاری مشرک در بورس

پذیرش صندوق های رسمایه گذاری مشــرک در بــورس از طریق تبدیل 

ETF آن ها به

تدوین برنامه جامع اندازه گیری رسمایه گذاران تازه وارد شده به بورس تهران

اهداف 

تهیه و تحلیل گزارش معامالت صندوق های رسمایه گذاری در بورس تهران

انطباق ســامانه نظارتی بیدار بــا قوانین و مقررات و دســتورالعمل های 

اصالح شده و جدید و تعریف الگوریتم های نظارتی بر اساس استانداردهای 

نوین و نیازهای نظارتی 

اجرا و بهبود رویه های مبارزه با پول شویی در رشکت بورس 

تکمیل سامانه سنجش )سامانه جامع نظارتی رشکت بورس اوراق بهادار تهران(

ایجاد پایگاه داده پرونده های رسیدگی شده در حوزه تخلفات بازار رسمایه

طراحی و ایجاد سامانه نظارت بر معامالت مبتنی بر اطالعات نهانی

حوزه مدیریت های تحت نظر مستقیم مدیر عامل

برنامه های توسعه ای

تدوین سازوکار اجرایی افشاگران)Whistle-Blower(  در واحد حقوقی 

و تدوین دستورالعمل مربوطه

تشــکیل کمیته و تدوین ســازوکار اجرایی پیشــگیری از وقوع تخلفات و 

جرائم و کارکردهای آن

بهینه ســازی فرآیندها و ســازوکار رســیدگی بــه تخلفــات در چارچوب 

دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات بازار رسمایه

عضویت و همکاری های بین املللی  در حوزه آفریقا و رشق آسیا

گسرش روابط بین املللی در مناطق کمر توسعه یافته و ایجاد بازار رسمایه

بهسازی و ایجاد روابط پایدار با رسانه های بین املللی

حضور فعال در رویدادها و مجامع بین املللی

توسعه زیرساخت های بین املللی

بیشینه سازی بهره برداری از تفاهم نامه های همکاری بین املللی

 Gray Marketing تدوین رویه پیشگیری از

تدوین راهربدی واکنش های رسانه ای )مدیریت بحران(

توسعه مدل مدیریت داده برای پایش فضای رسانه ای

اهداف

برگزاری نشست های فصلی با اصحاب رسانه  و سهامداران

حضور در نشست های بین املللی

رشکت در منایشگاه های بین املللی داخلی و خارجی )منایشگاه بورس، 

بانک و بیمه(

برنامه ریزی انجام بازدید هیات های خارجی از بورس تهران

انعقاد قراردادهای همکاری و عضویت در مجامع بین املللی

امضای تفاهم نامه با بورس های بین املللی


