به نام خدا و برای خدا

بورس امالک

از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها

حسن بان
یادآور می شود:
آنچه در این ارائه آمده است
لزوما نظرات شورای عالی بورس
و یا کمیته هیات موسس بورس امالک
نمی باشد.
بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،

#بورس_امالک

#ملکباما
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حسن بان
 کارآفرین در بازار سرمایه ،پول و مالیه اسالمی از سال 1381
 مدیرعامل و عضو هیات مدیره (شرکت تجاری و شرکت مشاوره مالی و ) ...
 فعالیت در امالک مختلف از سال ( 1384دلتا ،فرشته ،سیب ،آیینه خانه اصفهان)
 معاون بانکداری شرکتی و مدیرحساب شرکت های پیمانکاری و احداث بانک
اقتصاد نوین
 دانشجوی دکتری مدیریت بانکداری ،مرکز آموزش عالی بانکداری بانک مرکزی
 شاگرد اول دکتری بازار سرمایه اسالمی ( ،)DBAانجمن مالی اسالمی ایران
 کارشناس رسمی دادگستری رشته بورس و اوراق بهادار
 کارشناس ارشد مدیریت مالی (سرمایه گذاری امالک  ،)REITsدانشگاه عالمه
طباطبایی (ره)

 کارشناس خبره بین المللی اقتصاد اسالمی از دانشگاه ( INCIEFجزء  20دانشگاه
برتر اقتصاد جهان)
 و موسس
Debt, Equity & Trade PropTech
)All in One (Supper App
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دانش چگونگی ( )Know Howیعنی معما چو حل گردد آسان شود
مولوی درباره کپی برداری ناقض و مالکیت معنوی از مثال کدو ،خاتون و کنیز استفاده می کند
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بورس امالک ،ساخت و امتیازات ایران
طراحی بازار جدید

vs

طراحی ساعت سوئیسی

رویکرد خرد

رویکرد کالن

 پایلوت نهاد ها
 پایلوت ابزارها
 پایلوت  MVPسیستم

 بررسی مقررات
 طراحی هارمونی
 استفاده از مجوزها

آنچه انجام شده

 بازبینی دستورالعمل ها
 ابزارهای جدید
 نهادهای جدید

 شورای عالی بورس
 هیات دولت
 مجلس

آنچه در حال انجام است

#بورس_امالک
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نتیجه :برای ایجاد نهاد نوپا روش توسعه را کپی برداری کردیم

روش توسعه :آمادگی سطح  TRLو  MRLسازمان ناسا
• امروزه تمرکزی قابلتوجه در زمینه تجاریسازی نتایج تحقیقات و نوآوریهای انجامشده توسط مراکز تحقیقاتی و شرکتهای دانشبنیان در سطح دنیا و ازجمله
ایران در صنایع مختلف بهوجود آمده است و کلید واژه مدیریت فناوری هرچه بیشتر بهمنظور سرمایهآفرینی از فعالیتهای پژوهشی و کاهش ریسک عملکردی،
زمانبندی و سرمایهگذاری در توسعه محصوالت با فناوری باال مورد توجه قرار گرفته است ،لذا بهرهگیری از ابزاری مناسب ،نقش اساسی در تصمیمگیری و کاهش
ریسک در مرحله تزریق مالی بهمنظور تجاریسازی دستاوردهای تحقیق ،و توسعه و نوآوری ایفا میکند.
• یکی از ابزارهای کاربردی در این زمینه که توسط سازمان ناسا در دهه  70میالدی توسعهیافت و مورد استفاده قرار گرفت ،ابزاری با هدف تعیین سطح آمادگی
فناوری به نام  TRLاست .ابزار مذکور که امکان ارزیابی بلوغ فناوری را در مراحل توسعه محصول امکانپذیر میسازد ،به صورت گسترده در سطح کشورهای

پیشرفته در سازمانهای صنعتی و دولتی از جمله ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
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(روش قدیمی) توسعه دستوری و از باال به پایین بورس امالک ایران
دربرابر
(روش جدید) توسعه آزمون سطح آمادگی و از پایین به باال بورس امالک ایران
براساس نیاز مخاطبان /
مشتریان  /مصرف کنندگان

بر اساس فناوری موجود

طراحی براساس بازخورد
مرحله به مرحله

تولید بر اساس پیشگویی (!)
[راه بنداز ،جا بنداز]

هزینه کم با استارتاپ کوچک

هزینه باال با تحقیق و توسعه

نوآوری باز

نوآوری پشت درهای بسته و
پشت میز

انجام آزمایشات کوتاه مدت

دوران پیش از تولد طوالنی

چرخه به روز رسانی سریع

چرخه به روز رسانی آهسته

فروش تعداد زیادی محصول
(کاال و یا خدمت) به تعداد کم

ارائه سه محصول برتر /
تصرف و نگاه از باال و
دستوری برای فروش
محصول
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موسسین

منابع (مالی و غیر مالی)

روش جدید

روش قدیمی

دولت

بخش خصوصی
یا  VCها

کسب و کارهای
کوچک

متولیان شکل دهی

کسب و کارهای
عریض و طویل

کارآفرینان نسل قبلی
با رشد چشمگیر
دانشگاه ها
آزمایشگاه های
وابسته به دولت
تحقیقات
کاربردی

تحقیقات
پایه
1

2

3

4

توسعه
فناوری
5

6

توسعه نمونه اولیه
و توسعه سیستم
7

8

9

#بورس_امالک
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به نام خدا و برای خدا

پذیره نویسی
عمومی دوم
 300هزار
میلیارد ریال

ارزش حال بازار اصلی:
 49هزار میلیارد ریال
گردش مالی:
 270.000هزار میلیارد ریال

کمینه
محصول
پذیرفتنی

بورس امالک
مستغالت و امتیازات
ایران

کالن

بورس امالک ایران از ابتدا تا کنون

پایلوت
آزمایشی

نمونه/
نمونه های
اولیه

توسعه فناوری
 pivotزنجیره
بلوک و DLT

بازبینی و تکمیل
دستورالعمل ها

استفاده تجاری
توسعه شرکت و بازار

ایده یا حدس
هوشمندانه

اثبات مفهوم
بورس امالک

واحد آزمون

پذیره نویسی
عمومی اول راهکار
سرمایه  50هزار اجرایی
شده سطح راستی و تکمیل
میلیارد ریال

خُرد

توسعه

تحقیقات بنیادین
تحقیقات عملیاتی
توسعه دانش (آزمایشگاهی)

مستندسازی
توسعه فناوری (دنیای واقعی)

1401

1400

1399

1398

1397

1396

1395

1394

TRL 9

TRL 8

TRL 7

TRL 6

TRL 5

TRL 4

TRL 3

TRL 2
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1393

ملکباما
#
TRL 1

6

بخش هایی از سیستم معامالت پایلوت MVP

بورس امالک ،ساخت و امتیازات ایران

#بورس_امالک
بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،

#ملکباما

7

دستاوردها و افتخارات سیستم معامالت پایلوت MVP

بورس امالک [ ،ساخت و امتیازات] ایران





نمایشگاه بانکداری الکترونیک بانک مرکزی

جشنواره دکتر نوربخش

طراحی

منطبق بر شریعت (به نام یوزپول)
به انتخاب هیات داوران در نخستین رویداد تهران تالک



ثبت جمع سپاری ملکباما در فهرست مجله



ثبت در فهرست فین تک های ایران  PFRCدر جمع سپاری



حضور در نمایشگاه تراکنش ایران  ITE2017&18به عنوان Fintech



مقاالت علمی پژوهشی متعدد مرتبط با سیستم (حائز رتبه برتر)

لندن در
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اصلی ترین تفاوت های بورس امالک با بورس های فعلی
مهمترین عامل کاالی همگن  :قیمت

مهمترین عامل کاالهای ناهمگن :جورسازی

• زمانی که یک خریدار قصد خرید میوه از میوهفروشی ،خرید سهام از بورس

• کاالهایی مانند امالک و مستغالت و خدماتی همچون اوراق پروژه ملکی و

تهران و یا خرید میلگرد از بورس کاال را داشته باشد ،تنها بر روی قیمت

امتیازات ،ماهیت همگن ندارند .برای مثال در مقیاس خرد ،در زمان خرید

محصوالت مورد نظر خود متمرکز شده و توجهی به تولیدکننده نداشته و
اساساً او را نمی شناسد .عالوه بر این از آنجا که در این بازارها کاالها،
استاندارد سازی شده اند ،ممکن است محصوالت موجود در یک سبد کاال از
تولیدکنندگان مختلف تجمیع شده باشد.
• در چنین کاالهای همگن و استانداردشدهای ،رشد و نزول قیمت حرف اول و
آخر را میزند و به همین دلیل مهمترین کارکرد بازار کاالهای همگن؛ تعیین
قیمت است.

یک ملک ،خریدار و فروشنده مذاکره کرده ،ملک مورد بازدید قرار گرفته و
فاکتورهایی همچون شرایط ،عمر ،متراژ و کیفیت بنای آن مورد بررسی قرار
می گیرد .پس از این مرحله درنهایت در خصوص شیوه قیمتگذاری و شیوه
پرداخت و ...با فروشنده و یا وکیل وی مذاکره می شود .در اینگونه بازارها
محتمل است که برای خرید ملک همزمان با چند فروشنده و یا وکیل
(دالل ،حقالعمل کار و یا مشاور امالک) مذاکره شود تا درنهایت انتخاب
بهینهتری صورت پذیرد.
• مهمترین کارکرد بازار کاالهای ناهمگن ،جورسازی )(Mach Makingاست
و داشتن اطالعات بیشتر و دسترسی به گزینههای متنوعتر در عین حال
که بسیار مهم است ،کار سادهای نیست.

بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،
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مبانی علمی و فنی (مطالعات و آزمون) ملکباما
بورس امالک ایران از سال 1393
• مبانی علمی طرح (از منظر علم اقتصاد کالن):
• ( 36ماه مطالعات پیوسته)

• مبانی علمی طرح (از منظر علم تجزیه و تحلیل سیستم ها):
• ( 12ماه مطالعات ناپیوسته)

• مبانی علمی طرح (از منظر علم حقوق و حاکمیت شرکتی):
• ( 4ماه مطالعات پیوسته)

• مبانی فنی طرح (از منظر علم نرم افزار و :)IT

• ( 6ماه مطالعات اولیه و  20ماه طراحی و بازخورد و طراحی مجدد)

• مبانی فنی طرح (از منظر علم سرمایه گذاری ریسک پذیر):
• ( 5ماه مطالعات و مذاکرات)

• مبانی فنی طرح (از منظر علم مدیریت استراتژیک برای چرخه عمر و ورود به بازار):
• ( 100ماه مطالعات پیوسته)
#بورس_امالک
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عارضه یابی و فکت های تامین مالی مسکن و ساخت
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فرآیند توسعۀ اقتصادی
در بورس امالک
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چهار نسل مدل فناوری و کسب و کار برای نهاد مالی (پول و یا سرمایه ) در تامین مالی مسکن و احداث
1385

1346

1400

فن آوی دستی (نسل اول)

تکنولوژی محور (نسل دوم و سوم)

چرخه اول (دیروز)

چرخه دوم (امروز)

تاسیس شاپرک

تاسیس بانک مرکزی

1414

1404
برون سپاری (نسل چهارم)

پلتفرم (نسل )3/5

چرخه چهارم (آینده)

چرخه سوم (فردا)

WEB4

WEB3

راهکارها و دستورالعمل های
درون بانک مرکزی

بخشنامه و ابالغیه ویژه ،حل یک مشکل خاص
بدون در نظر گرفتن سایر شرایط بازار مسکن

راهکارهای راهبردی و حاکمیت
داده ها

راهکارهای راهبردی و حاکمیت
داده ها

مدل های سنتی تامین مالی
مسکن توسط نهادهای پولی
تخصصی مسکن (موسسات
خصوصی اعتباری مسکن و
بانک رهنی)

دستور العمل جدید بانک مرکزی
و استفاده از فن آوری برای ()1
ارتقاء تطابق و ( )2بهبود نظارت
و مقررات
تا حدودی از بانکداری الکترونیک
استفاده شده است

تغییر ساختار بانکداری به بانکداری
باز و پلتفرمی (دیجیتال)

فن آوری ابری ،اشیاء بافر پیکسل
( ،)PBOگزارشگری تنظیم بازار به
عنوان یک خدمت ،اجاره موبایل MaaS

ارتقاء بهره وری در دو بعد زمان و هزینه

تامین مالی مسکن از طریق نفر به نفر و جمع سپاری ،حذف بانکدار در شعبه ،تغییر سیستم های متمرکز بانکداری به
سیستم غیر متمرکز ،ارتقاء از احراز هویت مشتریان ( )KYCبه احراز هویت داده ها ( .)KYDاز  RegTechبرای تجدید
نظر در مورد چگونگی تنظیم مقررات و اینکه برای چه کسی مقررات تنظیم شود ،استفاده می شود.

اصالحات قانونی

فن آوری بانکداری الکترونیک و  ATMبازخورد فن آوری  P2Pو اصالحات
بازیگر و بازیگردان :شاپرک و بانک تامین اعتبار جمعی و تعاون محور،
بازیگر و بازیگردان :استارت آپ ها
تخصصی مسکن و اوراق تسه در
دلیل :اصالحات بازار
فرابورس

بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،

هویت در دیتاهای کالن ،هوش
مصنوعی ،اینترنت اشیاء ،تمرکززدایی
بازیگر و بازیگردان :؟
دلیل :؟

قرار نیست مثل ساختارهای قبلی نهادی بسازیم که دولت را بزرگتر کند

#بورس_امالک
#ملکباما
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خواسته و
نیاز ملکی

بورس
امالک
راهکارهای
مختلف
ولی
یکپارچه
برای
ذینفعان
مختلف
دارد

توزیع
پورتفوی
ملکی

توزیع
پرتفوی
ملکی

دولتی
اصل 31

توزیع
پرتفوی
ملکی
انتفاع
امنیت
(مدیریت
ریسک)
سکونت

بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،
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طراحی ارگانیک بازار  ،موجب یخ شکنی می شود و جریان سازی می کند
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پیش بینی ارقام درباره بورس امالک ایران
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اندازه دارایی قابل معامله در بورس (امالک ،پروژه و امتیازات) 30.000 :هزار میلیارد ریال
 50هزار میلیارد ریال
سرمایه فاز تاسیس بورس امالک ایران:
 300هزار میلیارد ریال
افزایش سرمایه سال : 1401
 49هزار میلیارد ریال
ارزشگذاری کسب و کار:
 120هزار میلیارد ریال
سرمایه مورد نیاز برای خانه اولی ها/بافت فرسوده:
 2هزار میلیارد ریال
مبلغ میانگین کارمزدها:
 27هزار میلیارد ریال
میانگین ساالنه درآمدهای زیرخط (صندوق حمایت از بازار):
 57صدم درصد بعالوه  11صدم درصد مالیات
کارمزدهای معامله (خرید و فروش):
 202صدم درصد بعالوه  11صدم درصد مالیات
کارمزدهای جورسازی طرفین:
#بورس_امالک
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بورس امالک در پایلوت چگونه بود؟
• ترکیب اقتصاد کاالیی (ماهیت ذاتی ملک به عنوان کاالی غیر استاندارد و غیرمنقول) با اقتصاد مالی (استاندارد
کردن اوراق مالی و مالکیتی) در بورس امالک ،تقابل نشدنی به نظر می رسد

• نکات:
(1

در نگاه اول ،ملک غیر قابل استاندارد کردن می باشد

(2

ملک کاالیی غیر منقول است و لذا معامالت ملکی نیاز به تسهیل گر معامالت (نقش های بازاریاب،
بازارساز ،ضامن نقدشوندگی ،متعهد پذیره نویسی و غیره) با حضور فیزیکی در ملک می باشد:

(3

زمان تبادل ثمن و مثمن :بطور غالب؛ معامالت اوراق مالی ،قسطی نمی باشد ،ولی بیشتر معامالت امالک
قسطی می باشد.

• کارگزار (مباشر یکی از طرفین خرید و فروش ،مرسوم در برخی کشورها)
• معامله گر (مباشر طرفین برای داللت کردن ،مرسوم در ایران)
• ذی نفعان غیر رسمی (شامل مدیران پروژه ها ،مدیران مجتمع های ساختمانی ،ارزشیابان و غیره)

#بورس_امالک
بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،
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جایگاه اعتماد سازی بورس امالک در اقتصاد مسکن و ساخت

بخش های اقتصادی دولتی  /تعاون /خصوصی

بازارهای
مالی

بورس امالک
ایران

بازار اولیه

بازار واقعی امالک
و پروژه های عمرانی

بازار
ثانویه
بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،

آورده مردمی (خرد و کالن)

#بورس_امالک
#ملکباما
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[تئوری] بورس امالک چیست؟
• بورس امالک یا به عبارتی «بازار متشکل معامالت امالک ایران» عبارت است از بازاری
متشکل و خود انتظام که به معامالت و تامین مالی مبتنی بر امالک و مستغالت می
پردازد .این بازار  3رکن داشته و از  8ذی نفع اصلی تشکیل شده است.
• در ابتدا چنین مقرر شد که این بازار دارای  4تابلو به شرح ذیل می باشد و از سویی
دارای بازار اولیه و بازار ثانویه معامالت می باشد ،و هم در بخش واقعی و هم در بخش
اوراق فعال خواهد شد.
(1
(2
(3
(4

مزایده امالک برای بخش خصوصی ،دولتی و شهرداری ها (جمع سپاری خصوصی و عمومی)
تامین مالی از بدهی مبتنی بر ملک (صکوک بزرگ مقیاس و رهنی کوچک مقیاس)
تامین مالی پروژه های ساختمانی (انبوه سازان  ،بافت فرسوده و تعاونی ها)
خرید و فروش نفر به نفر
#بورس_امالک
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فاز  1و  2بورس امالک و اقتصاد مسکن
الف) جمع آوری سرمایه های جزئی و پراکنده و یک کاسه کردن آنها در جهت تجهیز منابع مالی شرکت ها (تسهیل فرایند
تامین مالی شرکت های پیمانکاری  )EPCFابزارهای مالی مسکن
ب) توزیع عادالنه درآمد و ایجاد احساس مشارکت (تقسیم مالکیت های بزرگ بین عموم مردم از دو قطبی شدن جامعه
فقیر و غنی جلوگیری می کند ) ارتقا اعتماد اجتماعی
ج) ایجاد یک بازار رقابت کامل
• وجود تعداد زیادی خریدار و فروشنده  ،موجر و مستاجر و انبوه ساز و سرمایه گذار
• آزادی ورود و خروج از بازار
• شفافیت اطالعاتی بازار

د) تخصیص مطلوب منابع (بهای رقابتی ملک ،انبوه سازان غیر کارآ و ضعیف را تنبیه و انبوه سازان مبتکر و قدرتمند را

تشویق می کند)
#بورس_امالک
بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،
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چالش :قوانین مالیاتی و حقوقی
• نکات:
 (1پیش بینی می شود در بورس امالک « %90معامالت به نیت سوداگری» (برای افزایش نقدشوندگی
بازار) در برابر « %10معامالت به نیت سکونت» می باشد ،لذا قوانین مالیاتی نیاز به اصالح (معافیت،
چشم پوشی ویا کاهش نرخ) درباره معامالت مضاعف در بورس امالک دارد.
 (2حق مشاع در امالک دارای چالش های حقوقی خاص خود (توقیف ،ورشکستگی ،و  )...می باشد:
• با در نظر گرفتن ملک به ما هو ملک
• با در نظر گرفتن ملک به عنوان دارایی در ترازنامه SPV

 (3جدایی مالکیت ملک از مدیریت ملک :مالکیت بر اصل ویا منافع ،مسائل مترتبه بر اجاره،
سرقفلی ،وراثت ،انتقال مالکیت در بیش از  2نفر مالک،
#بورس_امالک
بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،
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ارکان بورس امالک فاز پایلوت
(ساختار کارا منبعث از بازخوردهای فاز پایلوت)
• بورس امالک ایران از سه رکن برای ثبت و درج معامالت تشکیل شده است شامل:
• رکن  )1رکن حاکمیتی /نظارتی :شرکت خزانه داری مرکزی اسناد امالک و مستغالت ایران (تایید کد رهگیری و تایید اسناد رسمی)
•

سهامدار این شرکتِ سهامی خاص  :سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (به نیابت از قوه قضائیه ج.ا.ا ).و اتاق اصناف ایران (به نیابت از قوه مجریه و وزارت صنعت ،معدن و تجارت)
و شرکت بورس امالک ایران می توانند باشند.

• رکن  )2رکن عملیاتی/تصدی گری :شرکت بورس امالک و مسکن ایران (بازارها و تابلو ها)،
•

سهامداری این شرکت مسئولیت محدود (در آینده سهامی عام) توسط کانون های متعدد و اتحادیه مدیران مجتمع های ساختمانی و فعالین بخش خصوصی و بخش تعاونی
مسکن می باشند .سه بازیگر اصلی دارد:

•

کارگزارِ معامله گر ()Broker Dealer

•

مدیر بهره بردار نقش بازار ساز ()Market Maker

•

ارزشیابان

• رکن  )3رکن عملیاتی/تصدی گری :شرکت مدیریت فن آوری معامالت امالک و مستغالت ایران (صدور کد رهگیری و مدیریت نرم افزاری سامانه)
•

سهامداری توسط نهادهای آماری و اتحادیه مربوطه (به نیابت از بخش خصوصی) و شرکت خزانه داری مرکزی و بورس امالک

•

وظیفه :مدیریت سامانه برخط تا صدور کد رهگیری و تخصیص کمیسیون ها و کارمزدها و ثمن و مثمن ها
#بورس_امالک
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بورس امالک ساخت و امتیازات ایران

رکن عملیاتی
(بازار آزاد)

نهادناظر
رکن
رسمیت بخشی (حاکمیتی)

ساختار سازمانی فعالین بازار در بورس امالک ساخت و امتیازات ایران (ارتباط ارکان و حاکمیت شرکتی سازمانی)
شورای عالی بورس

سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور
دفاتر ثبتی
سنتی و الکترنیک

اتاق اصناف ایران
اتاق تعاون ایران

سازمان بورس و اوراق بهادار
شرکت خزانه داری مرکزی اسناد
امالک ساخت و امتیازات ایران

پس از معامله
(تایید اسناد رسمی)

شرکت مدیریت فن آوری معامالت
بورس امالک ساخت و امتیازات ایران
شرکت بورس امالک ساخت و
امتیازات ایران

امتیازات

کارگزار معامله گران  /شرکت های
مهندسی فروش و مدیریت بازاریابی

بهره برداران

شرکت های پیمانکاری و انبوه
سازی و یا تعاونی های مسکن

API
وزارتخانه ها

پیش از معامله
هنگام معامله

API
سندیکاها و اتحادیه
های مربوطه

روزنامه های محلی
سایت های درج آگهی
شرکت های مهندسی
مشاور و ارزشیاب
API
سندیکاها و اتحادیه
های مربوطه

بورس های منطقه
ای و تاالرها
مدیران مجتمع ها
API
اتحادیه مدیران مجتمع
های ساختمانی

پردازش گرهای
آماری و CRM
کارگزارمعامله
گران /مشاورین
API
اتحادیه مشاورین
امالک
#بورس_امالک
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مدل کسب و کار بهبود و ارتقا یافته
بورس امالک ایران توسط دانشگاه الزهرا
 (1ساختار بورس امالک
 (2نهادها
 (3ابزارها

نسخه اول  23مرداد 1399
شورای عالی بورس
سازمان بورس و اوراق بهادار

 CDSشرکت خزانه داری مرکزی
اسناد ،اوراق بهادار و تسویه وجوه

 APIها
بورس امالک ایران

شرکت بازار
امالک و مستغالت ایران
معامله ملک ،تهاتر ،جمع سپاری و غیره

شرکت توسعه ابزارها و
نهادهای مالی
پس از مدت زمان رشد بازار ،سهام
واگذار می شود

شرکت مدیریت فن آوری بورس
امالک ساخت و امتیازات ایران
شامل:
سخت افزار بورس  /نرم افزار بورس
شاخص ها  /اطالعات معامالت

#بورس_امالک
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سرمایه ثبتی بورس امالک ساخت و امتیازات ایران
•

پیش فرض اساسی در خصوص سرمایه بورس امالک این مهم می باشد که این بورس

•

یک نهاد مالی دوگانه برای تجمیع ابزارهای بازار پول و همچنین ابزاراهای بازار سرمایه

•

ممکن است:

در تامین مالی ساخت و خرید و استقراض مسکن می باشد ،لذ کارکرد سرمایه در این

 (1فقط در تابلو مرغوب و معمولی

بورس متفاوت از سایر بورس ها می باشد و خود اقدام به تنظیم بازار مسکن می کند.

 (2فقط در شرکت واسط هایی که توسط هیات پذیرش غیر متمرکز تایید ثانویه از بدنه بازار دریافت کرده اند

سرمایه بورس در بدو تاسیس پنجاه هزار میلیارد ریال است که در ادامه از محل

 (3فقط از طریق شرکت بورس/تاالرمنطقه ای/استانی در همان منطقه (هرکدام با سرمایه حداقل  500میلیارد
ریالی با مالکیت بورس امالک)

سرمایه قبلی بورس و تفاوت ناشی از اجرای موضوع «صندوق حمایت از بازار» در
اساسنامه و اندوخته های بورس امالک تامین شده که تماماً پرداخت/افزایش خواهد

•

تقسیم سود ناشی از مشارکت بورس امالک در شرکت واسطه ها [که منفک از درآمد های

یافت .سرمایه بورس امالک به پیشنهاد مجمع عمومی بورس و تصویب شورای عالی

کارمزدی است] %50 ،در صندوق حمایت از بازار و  %50در افزایش سرمایه بورس امالک

بورس افزایش می یابد.

منظور می گردد.

•

تبصره :حسب قانون تجارت ،از محل اندوخته احتیاطی سال های قبل و از محل تجدید
ارزیابی دارایی های ثابت بورس امالک و ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های صندوق حمایت
از بازار و مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی (در رینگ صادراتی) افزایش
سرمایه قابل اقدام می باشد.

•

مصرف و تزریق سرمایه به شرکت واسط ها توسط بورس امالک با تحقق هر سه شرط زیر

مصرف سرمایه بورس امالک در هرم بازار امالک مستغالت و پروژه های احداث به
منظور تحقق دو هدف ذیل [حسب بخشنامه و اساسنامه] می باشد:
•

افزایش نقدشوندگی  Liquidityو ارتقاء جورسازی  match makingدارایی های ناهمگن

•

افزایش جریان نقد Cash Flowبین طبقات هرم سرمایه گذاری

بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،

•

درخصوص تضاد منافع ،با قرار گرفتن بورس امالک در تعداد موسسین شرکت واسط ها،
بورس امالک فقط و فقط یکی از اعضای هیات نظار/امنا بصورت سهام ممتاز خواهد بود که
حسب دستورالعمل مربوطه نقشی در امور اجرایی هیات عامل/مدیر بهره بردار شرکت
های واسط نخواهد داشت .شایان ذکر است هر شرکت واسط فقط و فقط سه رکن دارد

الف) هیات نظار/امنا ب) هیات عامل/مدیربهره بردار و ج) حسابرس و همچنین هر شرکت
واسط تک دارایی (ملک یا پروژه یا امتیاز) بوده که امور ساده ای را متولی می باشد.
•

تبصره :در مورد پروژه های کالن ،از سایر  14مکانیزم و ابزار تامین مالی ساخت بنا به مورد
استفاده خواهد شد و ارکان شرکت واسط افزایش می یابند..

#بورس_امالک
#ملکباما
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به نام خدا و برای خدا
همانطور که مستحضرید امالک و پروژه های احداث راه و شهرسازی ،مثل شرکت ها نیستند که فقط با صورتهای مالی بتوان ایشان را احصا و تحلیل نمود،
لذا از آنجایی که این گونه سرمایه گذاری ها غیرمنقول می باشند ،توسعه پایدار و همه جانبه در دارایی های غیر منقول نیاز به تاالرهای منطقه ای را بیش از پیش تاکید می نماید.
پیشنهاد عملیاتی برای بورس ها و تاالرهای منطقه ای امالک ساخت و امتیازات ایران:
به ازاء هر پنج میلیون نفر جمعیت استان ویا استان های همجوار یک بورس و تاالر منطقه یی (حتی در تهران) با سهامداری  %100بورس اصلی و ذینفعان منطقه ای (هیات امنا) ایجاد می گردد
نقشه استانهای ایران برپایه جمعیت در سال 1393

نقش و کارکرد بورس ها و تاالرهای منطقه ای امالک ساخت و امتیازات:
 (1استفاده از پتانسیل بومی ،و مهاجرین ساکن پایتخت و خارج از کشور
 (2استفاده از پتانسیل شرکت های سرمایه گذاری استانی و هم افزایی سایر ارگان های استان
 (3استفاده از پتانسیل بدهی در موسسات اعتباری منطقه ای مسکن (خصوصی)
 (4مدیریت و نظارت بر فعالیت های فعالین بورسی و امالک و پروژه های پذیرفته شده
 (5توجه به اقلیم در ساخت و ساز
 (6پتانسیل های مناطق محروم و معافیت ها و امتیازها
بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،

نقشه استانهای ایران برپایه تراکم جمعیت در سال 1392

پیش بینی  12بورس و تاالر منطقه ای امالک ساخت و امتیازات:
استان البرز ،استان اصفهان ،استان خوزستان ،تاالر شهرداری تهران ،استان خراسان رضوی و شمالی ،جنوب (استان فارس،
بوشهر ،هرمزگان) ،مرکز (قم ،مرکزی ،یزد ،سمنان ،خراسان جنوبی) ،شمال (گیالن ،مازندران و گلستان)،
شمال غرب (آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،زنجان ،قزوین و اردبیل) ،غرب ایران ( 7استان)،
جنوب شرق (کرمان و سیستان و بلوچستان) ،مناطق آزاد جنوبی (کیش ،قشم ،چابهار ،اروند) [سایر مناطق آزاد در استان خویش]

#بورس_امالک
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بورس امالک ساخت و امتیازات ایران
طبقه بندی از منظر محصول و
خدمت مالی

تابلو پیش فروش ظرفیت و
امتیازات

تابلو اوراق تامین مالی بدهی

تابلو عرضه امالک

صندوق ها و پروژه ها

تابلو پیش فروش و مشارکت

اوراق تسهیالت مبتنی بر
دارایی (سهام عدالت)

پیش فروش تراکم در شهرها
و مناطق شهرداری

امالک مولد دولتی

صندوق پروژه های درآمد ثابت

مشارکت در ساخت مسکونی

اوراق صکوک و اوراق تامین
مالی برای پروژه ها

حق انشعاب آب ،گاز ،برق و ...

امالک بنجل و تغییر کاربری ها

صندوق پروژه های قابل تبدیل
به سهام

فروش متری مسکن

اوراق تسهیالت مسکن بانک
ها

حق امتیازات خاص دولت
(معادن و غیره)

امالک بخش خصوصی

تابلو اوراق بدهی موسسات
اعتباری خصوصی منطقه ای
مسکن
بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،

مشارکت در ساخت غیر
مسکونی

اطالعیه حراج (برای مشتریان
خاص)
#بورس_امالک
#ملکباما
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فرآیند پذیرش بورس امالک ساخت و امتیازات ایران
پذیرش
راستی آزمایی/ارزشگذاری

درج امالک متقاضیان در لیست
عرضه پس از تایید و احراز شرایط
آن توسط هیات پذیرش
ارزشگذاری تئوریک (کارشناس
رسمی دادگستری)
الزامات پذیرش( داشتن مدیر
حقوقی ساختمان ،بلوک های
ساختمانی باالی  40واحد،تدوین ارزشگذاری جامعه خبرگان
گزارش توجیهی توسط شرکت
مشاور عرضه و سایر شرایط دیگر
بنا به تشخیص سازمان و بورس) راستی آزمایی حقوقی
اعضای هیات پذیرش در کمیته راستی آزمایی فنی و احداث
هیات عامل بورس ( یک نفر عضو
سازمان نظام مهندسی ،یک فرد از
صنعت بازاریابی و فروش امالک؛)...

عرضه اولیه
بازار ثانویه

انتقال مالکیت ساختمان و وکالت
دادن سرمایه گذاران به نهاد واسط
پیش گشایش ،گشایش ،حراج
مالی مستقل ()SPV

پیوسته ،حراج ناپیوسته پایانی،
عرضه عمومی اوراق بهادار پس از
مرحله پایانی معامالت

درج نماد {قرارداد با مشاور پذیرش
(با مدت معین /بدون مدت و به
صالحدید مشاور پذیرش) و لحاظ
پارامترهایی نظیر محدودیتهای
حجمی(تعیین الت سفارش) و...
درصورت صالحدید}

اعالم ارزش منصفانه در مقاطع
ماهانه ،مدل افشای  NAVشرکت
های سرمایه گذاری

عدم وجود دامنه نوسان و دارا بودن
حجم مبنا پویا برای جلوگیری از
کشف نرخ منوط به معامله حداقل
دستکاری قیمت
نصاب تعیین شده در عرضه اولیه

#بورس_امالک
بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،

#ملکباما
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بورس امالک ایران

چگونه
می توان در
بورس امالک
خانه دار
شویم ؟

شراکت
جمع سپاری در تامین مالی استقراض
یا تامین مالی از انتفاع مشارکت را
به پشتوانه زیر ساخت بورس امالک
فراهم می اوریم.

امن تر

تامین مالی خرید
Loan to Value LTV
ریسکی تر

امن تر

تامین مالی ساخت
Loan to Cost

LTC
ریسکی تر

اهرم
قدرت اهرمی برای توسعه گران
پیمانکاران ،انبوه سازان و دولت را
به پشتوانه زیرساخت بورس امالک بهای ملک/پروژه
فراهم می آوریم.

بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،

استقراض
فرصت وام دهی به پروژه ها
و خانه دار شدن به افراد را
به پشتوانه زیرساخت بورس امالک
فراهم می آوریم.

#بورس_امالک
#ملکباما
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SPV 3
اتمام

RL 8

RL 9

SPV 2

RL 7
بهره برداری

مدل تطبیق استانداردهای
حسابداری پیمانکاری
در بورس امالک ساخت و امتیازات

تطبیق با سطوح ریسک،
تطبیق با سود انتظاری
و تطبیق با آمادگی پذیرش پروژه Readiness
 Levelدر بازار
* نقش شرکت واسط  SPVدر هر گذار و توسعه
* کشف قیمت منصفانه/بازار و ارزش خالص فعلی
) (NPVو ارزش خالص دارایی ()NAV
•
•
•
•
•
•

کشف قیمت
منصفانه/بازاری ملک/پروژه
و اوراق اختیار معامله
در بورس امالک
ساخت و امتیازات

نازک کاری

احداث %50

سفتکاری

SPV 1

SPV 0
گودبرداری

قوانین موجود:
دستورالعمل نحوه ی محاسبه ی خالص ارزش واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان
دستورالعمل حسابداری ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی سبد اختصاصی ،رویه حسابداری اوراق اختیار فروش تبعی
در صندوق های سرمایه گذاری و صورت های مالی نمونه صنذوق های زمین و ساختمان
دستورالعمل تأسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
ابالغ فهرست نهادهای مالی مجاز به فعالیت در زمینه تأمین مالی جمعی و ضوابط مربوط به نحوۀ انجام فعالیت آنها
دستورالعمل حسابداری ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی سبد اختصاصی (امالک و مستغالت)
% 50
% 10
%0
ریسک:

بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،

•
•
•

کشف قیمت منصفانه
جورسازی کاال و خدمت ناهمگن
پوشش نوسانات رکود و تورم بازار امالک

RL 2

F

سطوح آمادگی F

RL 1
شروع
زمین %40
نقشه و مجوزها %10
% 70

% 90

E
P
C

سطوح آمادگی EPC

مثال :پروژه احداث ساختمان

#بورس_امالک
#ملکباما
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جدول زمانی نمادین برای پذیرش
امالک و یا پروژه ها و یا امتیازها
شرکت بورس امالک ،ساخت و امتیازات ایران (سهامی عام در شرف تاسیس)
حداکثر زمان به هفته:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

راستی آزمایی
ارزشگذاری و ساختاردهی مالی
مستند سازی

آماده سازی

تایید و رسمی سازی

بازاریابی و راستی آزمایی
بصورت جمع سپاری بین
خبرگان و کمپین فروش
کشف قیمت و تخصیص

#بورس_امالک
بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،
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گردش کار در بازار نقد،
خرده فروشی در بازار ثانویه
سیستم ثبت معامالتی برای سیستم ثبت و رزرو خارج از
ساعات اداری بورس
مشارکت کنندگان در بورس
باز می شود
بسته می شود

سیستم معامالتی برای
مشارکت کنندگان در بورس
باز می شود
8:00

قیمت ابرازی

10:00

دوره اصالح قیمت ابرازی
کشف قیمت منصفانه
اعمال قیمت معامالتی

ثبت قیمت ابرازی
ثبت امیدنامه ها
تهیه گزارش های بورس

حراج
8:00

اوراق ملکی ،اوراق امتیاز
و واحدهای سرمایه گذاری
دست دوم
عرضه می شوند

شروع
حراج
ابراز
قیمت
9:40

14:00

10:00

کشف قیمت منصفانه
فرصت تغییر قیمت

16:00

ثبت معامالت و
مبادله ثمن و مثمن
تهیه گزارش های بورس
پایان
حراج
اعمال
قیمت

13:50

ثبت معامالت و
مبادله ثمن و مثمن
تهیه گزارش های بورس

14:00

16:00

سیستم ثبت معامالتی برای سیستم ثبت و رزرو خارج از
مشارکت کنندگان در بورس
ساعات اداری بورس
بسته می شود
باز می شود
#بورس_امالک
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گردش کار در بازار
عرضه اولیه کلی فروشی
سیستم ثبت معامالتی برای
مشارکت کنندگان در بورس
بسته می شود

سیستم معامالتی برای
مشارکت کنندگان در بورس
باز می شود
8:00

قیمت ابرازی

10:00

دور دوم کشف قیمت
جمع سپاری خبرگان

حراج
8:00

4شنبه آخر هر ماه
در سایت بورس
امالک و ابزارهای جدید
فهرست می شوند

اوراق ملکی ،اوراق امتیاز
و واحدهای سرمایه گذاری
دست اول
عرضه می شوند

بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،

ثبت معامالت و
مبادله ثمن و مثمن
تهیه گزارش های بورس

دوره اصالح قیمت ابرازی
اعمال قیمت معامالتی

شروع
حراج
ابراز
قیمت
9:40

14:00

10:00

کشف قیمت منصفانه
جمع سپای خبرگان
فرصت تغییر قیمت

16:00

پایان
حراج
اعمال
قیمت
13:50

ثبت معامالت و
مبادله ثمن و مثمن
تهیه گزارش های بورس

14:00

16:00

سیستم ثبت معامالتی برای
مشارکت کنندگان در بورس
بسته می شود
#بورس_امالک
#ملکباما
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موسسه
1
بورس امالک
ساخت و امتیازات
ایران

موسسه
2

انتشار اوراق استقراض
و یا سرمایه گذاری
وام های خیلی بلند مدت
( 1تا  30ساله)

مدل عملیاتی
موسسات تامین مالی استقراض
خرید و یا ساخت منطقه ای
(به اختصار موسسه)

شرکت واسط • 1
شرکت واسط • 2

بورس امالک

• سرمایه گذار1
• سرمایه گذار 2

شرکت واسط • 3
شرکت واسط • 4

• سرمایه گذار 3
• سرمایه گذار 4
• سرمایه گذار 5
• سرمایه گذار 6

موسسه شخص سرمایه پذیر • 1
3
شخص سرمایه پذیر  • 2وام های بلند مدت
( 1تا  30ساله)

تامین مالی استقراض در بورس امالک ساخت و امتیازات ایران
ویژگی اول :ارتباط وام دهنده (سرمایه گذار) به وام گیرنده (متقاضی استقراض) با حق انتخاب خود اش و مستقیم (نفر به نفر) بدون دخالت
ویژگی دوم :مدل کسب و کار غیر متمرکز و عدم تجمیع وجوه در استخر پول (استفاده از حساب های امانی متعدد)
ویژگی سوم :تخصیص نرخ متنوع سود/اجاره به همه مشتریان (حسب ریسک هر متقاضی) و استفاده از نهادهای تسهیلگر بنا به مورد
ویژگی چهارم :پلتفرم بورس صددرصد دیجیتال و فقط حق العمل کار برای امور احراز هویت ،ریسک سنجی و وصول مطالبات است.

نهاد مالی
ارزیاب و
اعتبار سنج

نهاد مالی
ضامن
نقد
شوندگی
نهاد مالی
متعهد پذیره
نویسی
نهاد مالی
متعهد خرید
دین

نهادهای تسهیلگر
عضو بورس امالک

#بورس_امالک
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جورسازی ()MATCH MAKING
شیوه کشف قیمت/ارزش منصفانه  Fairو انجام معامله Market
یک یا چندین
صف فروش

قیمت معامالتی

سرمایه گذار

سرمایه پذیر

خریدار

فروشنده

دارایی

چندین معامله گر
خریدار کلی یا جزئی

مبنای تقسییم کارمزد معامله بر اساس ارزش منصفانه
یک فروش

یک معامله گر
فروشنده کلی یا جزئی
قیمت/ارزش
منصفانه

یک یا چندین
صف خرید

قیمت معامالتی
قیمت ابرازی

درخواست کشف قیمت
خریدار
ارزشیاب

’’F

کشف
قیمت/ارزش
منصفانه

درخواست کشف قیمت
فروش  /حراج

F
’F
’’F

M1
M2
M3
M4

قیمت معامالتی

ارزشیاب

F

یک( /صف چندین) خرید

’F
M4
بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،

M3

M2

M1

#بورس_امالک
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تکمیل گزارش ها و مستندات
طرح تجاری Business Plan

اساسنامه

طرح عملیاتی Operation Plan

#بورس_امالک
بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،
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برخی از دستورالعمل ها و آئین نامه ها پیشنهادی
ک ـ )1دستورالعمل «تاالر و بورس های امالک ساخت و امتیازات منطقه ای»
ک ـ )2دستورالعمل صدور مجوز شرکت های کارگزار/معامله گری و نحوه عضویت و فعالیت آن ها در بورس امالک ساخت و امتیازات ایران
ک ـ )3دستورالعمل صدور مجوز ارزشیابان و نحوه عضویت و فعالیت آن ها در بورس امالک ساخت و امتیازات ایران
ک ـ )4دستور العمل عضویت و فعالیت مدیر بهره بردار در بورس امالک ساخت و امتیازات ایران

ک ـ )5دستور العمل کشف قیمت/ارزش منصفانه در بورس امالک ساخت و امتیازات ایران

تمام پیش نویس
ها آماده است

ک ـ 5ـ  )1دستور العمل قیمت حراج و قیمت نقد در بورس امالک ساخت و امتیازات ایران
ک ـ )6دستور العمل استفاده از خدمات جمع سپاری خبرگان غیر عضو در بورس امالک ساخت و امتیازات ایران
ک ـ )7دستور العمل پذیرش امالک مستغالت پروژه ها و امتیازات در بورس امالک ساخت و امتیازات ایران
ک ـ )8دستور العمل معامالت برخط و معامالت خارج از وقت اداری بورس امالک ساخت و امتیازات ایران
ک ـ )9دستور العمل ارزشیابی اورق و امالک در بورس امالک ساخت و امتیازات ایران

ک ـ )10دستورالعمل سیاست سرمایه گذاری بورس امالک ساخت و امتیازات ایران در سه تابلو مرغوب ،عادی و بنجل
ک ـ )11دستورالعمل مربوط به هیات نظار (هیات امنا) در شرکت واسط های پذیرفته شده در بورس امالک ساخت و امتیازات ایران
ک ـ )12دستورالعمل نرخ نامه و تقسیم حقالزحمه بین ذینفعان و فعالین در بورس امالک ساخت و امتیازات ایران نحوه کسب درآمد از ارائه خدمات و محصوالت مالی (اخذ کارمزد خدمات ،اخذ کمیسیون و ) ...
ک ـ )13قوانین پیشنهادی برای امور مالیاتی مرتبط با بورس امالک ساخت و امتیازات ایران
ک ـ )14دستور العمل تاسیس ،نظارت و فعالیت «موسسات تامین مالی استقراض خرید و یا ساخت منطقه ای» در بورس امالک ساخت و امتیازات ایران
ک ـ14ـ الف) دستورالعمل شناسایی چگونگی شناسایی سود علی الحساب ،سود قطعی و سود/اجاره شناور در شرکت واسط ها و موسسات تامین مالی استقراض خرید و یا ساخت منطقه ای

ک ـ14ـ ب) دستور العمل اوراق استقراض و یا سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص و یا عام بلند مدت در «موسسات تامین مالی استقراض خرید و یا ساخت منطقه ای فعال»
ک ـ14ـ ج) دستور العمل حق تقدم و جوایز صندوق پس انداز مسکن
ک ـ14ـ د) دستور العمل رتبه بندی و اعتبارسنجی در بورس امالک ساخت و امتیازات ایران

بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،
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بورس امالک

پرسش
و پاسخ

از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها

حسن بان
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آنچه شروع کرده ایم لطف خدا است
به لطف خدا در هر موج بالنده تر شدیم
و به حکمت خداوند مسیر توسعه ادامه دارد.
بورس امالک ،از رویا تا واقعیت و مکانیزم ها ،حسن بان1399/06/25 ،
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