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مقایسه بازار پول و بازار سرمایه در داخل کشور



مقایسه بازار پول و بازار سرمایه در ایاالت متحده



مقایسه نسبت اوراق بدهی منتشر شده به کل مبلغ تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه

5

 بوده است% 62سال اخیر 5میانگین نسبت اوراق بدهی به جمع اوراق بدهی و تسهیالت درآمریکا ، طی.

 بوده است% 1.6سال اخیر تنها 5میانگین نسبت اوراق بدهی منتشر شده به جمع اوراق بدهی و مانده تسهیالت در ایران، طی.



بازار پول و بازار سرمایه ایران در مقایسه با سایر کشورها
سییار ایایین   در ایران سهم تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه نسبت به سیستم بانکی ب
.است

تم بانکی این در حالی است که در ایاالت متحده امریکا سهم انتشار اوراق بدهی از تأمین مالی از طریق سیس
.باشدبیشتر می

 میلیییارد ریییال اوراق بییدهی در کشییور منتشییر شییده کییه در برابییر  860،000تییا کنییون بییی  از 1386از
.میلیارد ریال تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بسیار ناچیز است46،000،000

 میلییارد دالر اوراق بیدهی منتشیر شیده و     1،711،000در ایاالت متحیده بیی  از   2014تا 1999از سال
.باشدمیلیارد دالر می1،177،000همچنین سهم تأمین مالی از سیستم بانکی طی این دوره تنها 



مالی در بازار سرمایهابزارهای تامین 



اجاره اوراق 



اوراق اجاره تأمین مالی

می کند(SPV)واسطشرکتانتخاببهاقدامتوجیهیطرحارائهبابانیاجاره،اوراقازنوعایندر
موردیدارایآنانطرفازوکالتبهسرمایه گذاران،ازپولجمع آوریباواوراقانتشارباواسطشرکت

اجارهبانیبهتملیکشرطبهیاعادیاجارةصورتبهسپسمی کند،خریداریفروشندهازرابانینیاز
.می دهد

. شودمیپرداختاوراقدارندگانبهداراییاجاره بهاصورتبهمشخصسررسیدهایدراوراقاینسود
.برسانندفروشبهثانویبازاردرراخوداوراقمی توانندسررسید،ازقبلاوراقدارندگان

SPVطرفازوکالتبهوگرفتهتحویلمستأجرازراداراییعادی،اجارهقراردادپایاندر
تملیکهبراداراییتملیک،شرطبهاجارهدرومی فروشدمستهلکدارایی هایبازاردرسرمایه گذاران

.درمی آوردمستأجر
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اجاره تامین مالیاوراقمدل عملیاتی 

شرکت 

تامین سرمایه

بانی

(مستاجر)

ناشر

(واسط)

فروشنده

(تولیدکننده) گذارانسرمایه

( صاحبان اوراق)

10

10

4

1

5

6

7 8

9

2
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اوراق اجارة تأمین نقدینگی
می کند(SPV)واسطشرکتانتخاببهاقدامتوجیهیطرحارائهبابانیاجاره،اوراقازنوعایندر

ازییکآنانطرفازوکالتبهسرمایه گذاران،ازپولجمع آوریباواوراقانتشارباواسطشرکت
شرطبهایعادیاجارهصورتبهسپسمی کند،خریدارینقدصورتبهرابانیفیزیکیدارایی های

.می نمایدواگذاربانیبهدوبارهتملیک

پرداختاوراقدارندگانبهداراییاجاره بهایصورتبهمشخصسررسیدهایدراوراقاینسود
.انندبرسفروشبهثانویبازاردرراخوداوراقمی توانندسررسید،ازقبلاوراقدارندگان.می شود

SPVگذارانسرمایهطرفازوکالتبهوگرفتهتحویلبانیازراداراییعادیاجارهقراردادپایاندر 
تأجرمستملیکبهراداراییتملیک،شرطبهاجارهدرومی فروشدمستهلکدارایی هایبازاردر

.درمی آورد
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اجاره تامین نقدینگیاوراقعملیاتی مدل 

شرکت 
تامین سرمایه

بانی
(فروشنده و مستاجر)

ناشر
(واسط)

گذاران     سرمایه
صاحبان )

(اوراق

12

4

1

56 7

8

9

2
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انتشار اوراق اجارهشرایط 

:بانی باید دارای شرایط زیر باشد

شخص حقوقی غیردولتی که قالب حقوقی آن سهامی یا تعاونی باشد،. 1

مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد،. 2

حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به دارایی های آن . درصد باشد،390

اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت های مالی دو دورة مالی اخیر آن مردود ی. ا  4
.عدم اظهارنظر نباشد

ود اوراق  ها یا موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی اصل و سدر صورتی که بانک
.باشدبرای بانی الزامی نمی3و 2را تضمین نموده باشند، رعایت بندهای 
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اجارهانواع دارایی قابل قبول برای اوراق 

:دارایی های قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می باشند

زمین

ساختمان و تأسیسات

ماشین آالت و تجهیزات

وسایل حمل و نقل
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شرایط عمومی دارایی پایه

لوگیری به کارگیری آن در فعالیت بانی، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد ج
.نماید

ق ناشی از  هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقو
.آن وجود نداشته باشد

تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد.

مالکیت آن به صورت مشاع نباشد.

امکان واگذاری به غیر را داشته باشد.

 ردار باشددارایی از پوشش بیمه ای مناسب و کافی برخوبانی، تا زمان انتقال مالکیت دارایی به.

15



مشارکتاوراق 



مدل عملیاتی انتشار اوراق مشارکت

ینام

گذاریسرمایه.5 انتشار اوراق. 1

پولپرداخت. 4

ناشر
ساخت
طرح

اوراق فروش. 2

پولپرداخت. 3

عامل
سرمایه گذاران

حسابرس

فرآیند فروش اوراق

17



ایهفرآیند بازپرداخت سود و اصل سرم

ینام

قیمت گذاری و  . 1
تحویل طرح

پرداخت . 2
هسود قطعی و اصل سرمای

ناشر
ساخت
طرح

حسابرس

پرداخت . 3
سود قطعی و اصل سرمایه

عاملگذارانسرمایه

...مدل عملیاتی ادامه
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نکات مهم انتشار اوراق مشارکت

ابرسی شده  پروژه موضوع انتشار اوراق مشارکت باید در قالب شخصیت حقوقی انجام شود که دارای سوابق مالی حس-1
.توسط حسابرسان معتمد بورس باشد

ودآوری آن در  ناشر نباید زیان انباشته داشته باشد، عملکرد شرکت باید سودآور بوده و به تشخیص بورس امکان س-2
.آینده وجود داشته باشد

دم  گزارش حسابرس مستقل در خصوص آخرین صورت های مالی حسابرسی شده نباید حاوی اظهارنظر مردود یا ع-3
.اظهارنظر باشد

مد بورس از  پروژة موضوع انتشار اوراق مشارکت باید براساس گزارش توجیهی حسابرسی شده توسط حسابرس معت-4
.توجیه مالی، فنی و اقتصادی مناسبی برخوردار باشد
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نکات مهم انتشار اوراق مشارکت

پروژه.دکرخواهدتضمینرامشارکتاوراقسودواصلبازپرداختکهضامنیبهارائهجهتمعتبروثایقداشتن-5
بستگیضامنابمذاکرهنتیجةبهکهباشدضامنبهارائهقابلتضامینازیکیتواندمیمشارکتاوراقانتشارموضوع

.دارد

50اقلحدمعموالً،.می شودتعییناوراقانتشارمجوزصادرکنندهمرجعتوسططرحهردرناشرسهم الشرکهحداقل-6
.شودتأمینناشرتوسطبایدپروژهاجرایبراینیازموردمنابعازدرصد

تاحداکثروذیرشپهیئتتشخیصبهبورسدرشدهپذیرفتهشرکت هایبرایانتشارقابلمشارکتاوراقمبلغسقف-7
لیداخضوابطبراساسانتشارقابلمشارکتاوراقمیزانحداکثرهمچنین،.استشرکتهرویژهارزشدرصد70

اوراقنتشاراازبعدسهام،صاحبانحقوقبهبدهینسبتکهاستشدهاعالمترتیببدینبهاداراوراقوبورسسازمان
.باشد3عددمساویحداکثرمشارکت،

زیمرکبانکنظاردتحتاعتباریومالیموسساتوهابانکتوسطمشارکتاوراقسودواصلکهصورتیدر
.باشدنمیناشرتوسط7و2بندهایرعایتبهنیازیباشد،شدهضمانت
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نکات مهم انتشار اوراق مشارکت

ت،مشارکاوراقانتشارمبنایپروژه هایازغیرمحلیدرمشارکتاوراقواگذاریازحاصلوجوهمصرف-8
.نیستمجاز

ایندر.اشدببورسدرشدهپذیرفتهشرکت هایسایرسهامباتعویضقابلاستممکنمشارکتاوراق-9
ذکورمشرکت هایسهامموجودیتعویض،قابلمشارکتاوراقمیزانبه حداقلاستموظفناشرصورت

.نمایدنگهداریمشارکتاوراقنهاییسررسیدتارا

میعمومجمعصورتایندر.باشدناشرشرکتسهامبهتبدیلقابلاستممکنمشارکتاوراق-10
مشارکتوراقاانتشاراجازهشرکتبازرسانیابازرسخاصگزارشو مدیرههیئتپیشنهادبهبنافوق العاده

هامسبهرا خوداوراقتوانستخواهنداوراقگونهایندارندگانآنطیکهرامهلتیوشرایطومی دهدرا
.دادخواهدمدیرههیئتبهراسرمایهافزایشاجازةوتعیینکنندتبدیلشرکت
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سفارش ساخت اوراق 
(استصناع)



تعریف و ویژگی های اوراق استصناع

کمالمشاعصورتبههاآنگاندارندکهندستهبهاداریقاورا:استصناعاوراق
.می گیردشکلاستصناعقراردادبراساسکهتندسهمالیدارایی

استبودهثانویبازاردرمبادلهقابلومعینبازدهدارایاوراقاین.

الیمتأمینبرایخصوصیبخشودولتیشرکت هایشهرداری ها،ها،خانهوزارت
.دنمایناستصناعاوراقانتشاربهاقداممی توانندتوسعه ایوعمرانیطرح های
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استصناع و اجاره به شرط تملیکاوراقمدل عملیاتی 

شرکت 
تامین سرمایه

بانی

ناشر
(واسط)

مؤسسه 

امین

10

مؤسسه 

رتبه بندی

4

1

5 6

789

11 12

2 3

پیمانکار        

(     تولیدکننده)
گذاران     سرمایه

(صاحبان اوراق)

Istisna’ 
Sukuk
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استصناع  اوراق بازار ثانویامکان 

برند،می باشمعینسودباانتفاعیمالیابزارهاینوعازاستصناعاوراقانواعهمة
دقصکهمازادوجوهصاحبانازمهمیبخشسلیقه هایواهدافمی تواننداساساین

وریدخباالیقابلیتنتیجهدردهند،پوششرادارندریسکبدونگذاریسرمایه
.داشتخواهندراثانویبازاردرفروش

گیردشکلیفعالثانویبازاراستصناعاوراقفروشوخریدبرایگرددمیبینیپیش
دیدیجابزاروشودتعییناوراق،اسمیمبلغومدتبامتناسبآنهابازاریقیمتو

.شودسرمایهبازارواردمعینبازدهینرخبامشارکت،اوراقشبیه
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اوراق منفعت



تعریف اوراق منفعت
یکازیندهآمنافعیاخدماتمعینمقداربرآندارندةمالکیتبیانگرکهاستبهاداریمالیسندمنفعتورق

هتلرداقامتحقگواهیماننداستشدهمنتقلویبهمعینیمبلغپرداختازایدرکهاستبادوامدارایی
یکزااستفادهحقمعین،سالیاترمبرایدانشگاهآموزشیخدماتازاستفادهحقمعین،روزبرایمعین

.معینسالبرایعمرهیاحجخدماتازاستفادهحقومعینمقصدبرایپروازساعت
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کاربردهای اوراق منفعت
1-بادوامهایداراییآیندهمنافعواگذاری:

ودارنداحتیاجنقدینگیبهگاهیبادوامهایداراییصاحبان
هایداراییازحاصلمنافعازبخشیآن،تأمینبرایحاضرند

صاحباناگرمواردایندر.کنندواگذارپیشازراخودبادوام
خواهدبکهکسی)نهاییکنندهاستفادهجویوجستدردارایی

تمالاحباشند،(کنداستفادهمعینداراییمنافعازمعینروزدر
کلمشاینحلبرای.استصفرحددروپایینخیلیموفقیت

براییدارایصاحبانیعنی.کرداستفادهمنفعتاوراقازتوانمی
درارهاآنسپسومنتشرمنفعتاوراقدارایی،منافعازبخشی
اوراقگاندارند.کنندمیواگذارمتقاضیانبهمعینیمبلغمقابل

کمارند؛بببهرهمنافعآنازمعینزماندروکنندصبرتوانندمی
اگذارودیگرانبهراآنمدترسیدنفراازقبلتوانندمیاینکه
.کنند

2-آیندهخدماتواگذاری:

خدماتیهایمؤسسهوهاشرکتبادوام،هایداراییصاحبانهمانند
یهافعالیتتوسعهیاگردشدرسرمایهتأمینبرایگاهینیز

ندهآیخدماتازبخشیحاضرندوشوندمیپولنیازمنداقتصادی،
اتیخدمهایشرکتاگرنیزمواردایندر.کنندواگذارپیشازراخود

ند،باش(خدماتازواقعیکنندهاستفاده)نهاییمشتریدنبالبه
کهلیحادراست،صفربهنزدیکوپایینسطحدرموفقیتاحتمال
حلیآسانبهرامشکلاینتواندمیمنفعتبهاداراوراقازاستفاده

.کند
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مدل اجرایی اوراق منفعت

بانی

مشترکین

نهاد واسطسرمایه گذاران

1

2
4

3

5 6

7
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منفعتمکانیسم بازار اوراق 
اوارقرایی،داازحاصلمنافعازبخشیبرایتوانندمیخودنقدینگیمشکلحلمنظوربهبادوامهایداراییصاحبان
.کندمنتشرمنفعت

ارزشبهرابادوامداراییازحاصلآتیمنافعآنان،طرفازوکالتبهمردمازپولآوریجمعباواسطنهادحالتایندر
.کندمیخریدپیشفعلی

.گیردمیقرارگذارانسرمایهاختیاردرواسطنهادطریقازمشخصسررسیدهایدراوراقاینسود

راخوداوراقتوانندمیاوراقدارندگان.شوندمیمندبهرهمنافعازحاصلوجوهازاوراقدارندگاننیز،سررسیدزماندر
.رسانندفروشبهثانویبازاردرسررسیدازقبل
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بازدهی آنارزش اوراق منفعت و نرخ 

بانصاحاعتبارچونزیادیعواملبه(بازدهینرخ)هاآنفروشوخریدازحاصلسودومنفعتبهاداراوراققیمت
ائهارمکانوزمانمشابه،مالیابزارهایبازدهینرخخدمات،ومنافعاسمیقیمتخدماتی،هایشرکتودارایی
.داردبستگیخدماتومنافع

حاسبهمخدماتفعلیارزشیابادوامهایداراییازحاصلآتیمنافعفعلیارزشاساسبرمنفعتصکوکارزش
ازفادهاستزمانتاماندهباقیزمانمدتوتنزیلنرخاسمی،ارزشلحاظبامنفعتورقههرفعلیارزش.شودمی

.آیدمیدستبهمنافع
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منفعتمثال کاربردی اوراق 
بهرهحقسال20مدتبهاکنونوکردهاحداثBOTقراردادتحترابزرگراهیپیمانکاریشرکتیکمثالعنوانبه

منابعبهنیازخودهایپروژهدیگربهورودبرایدیگرطرفازوداشتهرادریافتیعوارضجملهازبزرگراهاینازبرداری
.داردجدیدمالی

ازوهوجآوریجمعباواسطنهادحالتایندر.نمایدواگذارعمومبهراشدهاحداثبزرگراهازحاصلمنافعتواندمیلذا
حاصلوجوهنیزپیمانکاریشرکت.می کندخریدپیشمنفعتاوراقعمرطیرابزرگراه هاعوارضازحاصلدرآمدمردم،

نههزیوهابزرگراهعوارضآنجاییکهاز.دهدمیقرارواسطنهاداختیاردربزرگراههزینه هایکسرازپسراعوارضاز
طرفازنمایندگیبهراوجوهاینواسطنهادلذاشودمیایجادخاصزمانیهایدورهدرنهومستمرصورتبهها

.کندمیگذاریسپردهمشخصبانکیحسابدراوراقدارندگان

مذکوریبانکحسابازرااوراقضامنتوسطشدهتضمینالحسابعلیسودحداقلمشخصسررسیدهایدرواسطنهاد
.دهدمیقراراوراقدارندگاناختیاردروکردهبرداشت

سودوالیاحتممنافعسایرواوراقاصلبیانگرکهبانکیحسابدرموجودوجوهماندهواسطنهادنیزاوراقعمردرپایان
.دهدمیقراراوراقدارندگاناختیاردررااستسپرده
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صندوق پروژه



صندوق اروژه شرکت اروژه مزیت ها  ارکان صندوق مشخصات اروژه صندوقمدل اجرایی صندوق

اصاختصوسرمایه گذاریومتقاضیانسرمایه گذارانازسرمایهجمع آوریاروژه،سرمایه گذاریصندوقتشکیلازهدف
ونفتمعدنی،وصنعتیتوجیهدارایاروژه هایانواعرساندنبهره برداریمرحلهوساختبهشدهجمع آوریوجوه

طرح هایدرشدهای  بینیاروژه هایراه اندازیبرایفقطاروژهسرمایه گذاریصندوقوجوه.است…واتروشیمی
.می شودارداختاست،شدهای  بینیاروژهسرمایه گذاریصندوقاساسنامهدرکههزینه هاییوتوجیهی
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صندوق اروژه شرکت اروژه مزیت ها ارکان صندوق مشخصات اروژه صندوقمدل اجرایی صندوق

ایشرکت هبینازمی شود،نامیدهاروژهشرکتکهراخاصسهامیشرکتیکاروژه،ایناجرایمنظوربهصندوق
.می کندواگذارشرکتاینبهرااروژهاجرایوکردهتاسیساین صورتغیردریاانتخابموجود
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صندوق اروژه شرکت اروژه مزیت ها ارکان صندوق مشخصات اروژه صندوقمدل اجرایی صندوق

مشخصات

کیفیت

زمان بندی
ل شرکت اروژه، براساس یک قرارداد با صیندوق، انایاک کی   
و مراحل اجرای اروژه را با مشخصات، کیفیت، زمان بنیدی 
. با دریافت مبالغ مندرج در طرح تیوجیهی را برههیده دارد  

نهیا بیا   تعدیل هزینه های ای  بینی شده انااک اروژه نییز ت 
.تایید مامع صندوق امکانپذیر است

36



صندوق اروژه شرکت اروژه مزیت ها ارکان صندوق مشخصات اروژه صندوقمدل اجرایی صندوق

صرفه جویی ناشی 
ازمقیاس

کاه اروژهاجرایهزینه هایازگذارسرمایههرسهمصندوق،درهاسرمایهتامیعبا•
.می یابد

قابلیت اطمینان

هدکواروژهموقعبهاجرایبهنسبتکهاستشدهطراحیگونه ایبهصندوقساختار•
.گرددحاصلمعقولیاطمینانصندوق،دارایی هایازاستفادهسوء

شفافیت اطالعاتی

طریقازراصندوقاروژهوصندوقبهمربوطاطالهاتهموارهمی تواندگذارسرمایه•
.کنددریافتصندوقتارنمای
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صندوق اروژه شرکت اروژه مزیت ها ارکان صندوق مشخصات اروژه صندوقمدل اجرایی صندوق

نقد شوندگی

بهفروشطریقاززمانهردرراخودگذاریسرمایهواحدهایمی تواندگذارسرمایه•
.کندتبدیلنقددیگربهاشخاصیابازارگردان

کاهش زمان افزایش 
سرمایه

بهوراذیانعطافسهامی،شرکت هایبامقایسهدرصندوقسرمایهافزای تشریفات•
.دارداجراقابلیتکمتریزماندرآنمراحلوبودهروزتر

مزایای مالیاتی

ونقلازحاصلدرآمدهایوصندوقدرگذاریسرمایهازحاصلدرآمدهایتمامیوصندوقدرآمدهایتمامی•
.می باشدمعافافزودهارزشبرمالیاتوبردرآمدمالیاتارداختازگذاریسرمایهگواهی هایانتقال
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صندوق اروژه شرکت اروژه مزیت ها ارکان صندوق مشخصات اروژه مدل اجرایی صندوق
صندوق

مشخص
ات پروژه

رشته 
صنعتی

محل 
اجرا

درصد 
پیشرفت
کار پروژه

زمان 
برآوردی 
تکمیل 
اروژه

کل 
هزینه  
الزک

محصول  
تولیدی

میزان 
ا تولید ب
ظرفیت 
کامل

ن مشتریا
بالقوه  
محصول

تامین 
کنندگان
اد بالقوه مو
اولیه
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صندوق اروژه شرکت اروژه مزیت ها ارکان صندوق مشخصات اروژه مدل اجرایی صندوق
صندوق

ارکان 
صندوق

مامع 
صندوق

هیات مدیره  
صندوق

مدیر  
صندوق

متعهد  
اذیره نویس

ناظر فنی

بازارگردان

متولی

حسابرس
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صندوق اروژه شرکت اروژه مزیت ها ارکان صندوق مشخصات اروژه صندوقمدل اجرایی صندوق

مجمع صندوق

تصویبوق،صندنامهامیدواساسنامهتصویبصندوق،ارکانتغییروانتخاببهراجعگیریتصمیم•
.صندوقانااللمورددرگیریتصمیمومالیصورت هایتصویبتوجیهی،طرحدرتغییرات

هیئت مدیره

مدیرلدالینبودنیابودنموجهمورددرگیریتصمیمنیاز،موردسرمایهافزای مبلغتصویب•
غییرتبهراجعگیریتصمیمواروژهاجرایدرآمدهبوجودانحرافاتخصوصدراروژهشرکتهامل
اروژهاجرایزمانبندییاهاهزینه

مدیر صندوق

طرحمالیبخ  هایتاییدصندوق،اطالهاتانتشاروصندوقتارنمایاندازیراه•
اروژهمالیایشرفتوضعیت هایصورتبررسیوتوجیهی
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صندوق اروژه شرکت اروژه مزیت ها ارکان صندوق مشخصات اروژه صندوقمدل اجرایی صندوق

متعهد پذیره نویس

هاسرمایهافزای واولیهنویسیاذیرهدرصندوقواحدهاینویسیاذیره•

ناظر فنی

بادهشبینیای ساختمراحلتطبیقتاییدوبررسیفنی،توجیهبخ تاییدوبررسی•
وبررسیواروژهاجرایروش هایونقشه هامستندات،تاییدوبررسیاالجرا،الزکاستانداردهای

فیزیکیایشرفتوضعیت هایصورتتایید

بازارگردان

بازارگردانیگذاری،سرمایهصندوقفعالیتمدتطولدراستموظفبازارگردان•
.دهدانااکبازارگردانیدستورالعملاساسبرراصندوقگذاریسرمایهواحدهای
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صندوق اروژه شرکت اروژه مزیت ها ارکان صندوق مشخصات اروژه صندوقمدل اجرایی صندوق

متولی
ستوردتاییدوبررسیحساب،افتتاحبرایصندوقمدیرتقاضایتاییدوبررسی•

صندوقمدیرهایارداخت

حسابرس

رمدیگزارشبهراجعنظراظهاروبررسیصندوق،مالیهملیاتکلیهبرنظارت•
ووظایفایفایوصندوقوضعیتوهملکردخصوصدرمامعبهصندوق

اروژهشرکتبازرسمسئولیت های
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صندوق اروژه شرکت اروژه مزیت ها ارکان صندوق مشخصات اروژه مدل اجرایی صندوق
صندوق

خریداران واحدهای  
صندوق

صندوق اروژه

اروژه

شرکت اروژه

ناظر فنی
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صندوق زمین و ساختمان
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(:1388طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب )تعریف 

 است که با اخذ مجوز از سازمان بووسس و اوساق بهوادس سیسوی    نهاد مالی صندوق زمین و ساختمان

انی پروژه سواختم ساختشده و به جمع آوسی سرمایه از عموم و سخصیص آن به سرمایه گذاسی دس 

.واحدهای ساختمانی آن می پردازدفروشو مشخص 
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:اهداف

(تمانیساخپروژهبراینیازموسدمالیمنابعسیمین)ساختمانیپروژهساختدسکالنوخردهایاندازپ هدایتوگردآوسی

سازوساختازناشیسودازمندیبهرههدفباساختمانیپروژهدسخردگذاسانسرمایهمشاسکت
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فرآیند اجرایی صندوق زمین و ساختمان
درخواست. ایده؛صاحبانواراضیمالکانتوسطساختمانوزمینصندوقتأسیس1

ارائه. عرضه؛مشاوربهارکانسمتقبولیوارائهقابلوثائقتوجیهی،طرحشاملمستندات2

اخذ. عرضه؛مشاورتوسطصندوقفعالیتوتأسیسمجوزواصولیموافقت3

پذیره. صندوق؛گذاریسرمایهواحدهاینویسی4

انجام. ضامن؛وبازارگردانرکنتوسطثانویهمعامالتبهمربوطفرآیندهایکلیه5

اتمام. گذاران؛سرمایهباتسویهوپروژهساخت6
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ارکان صندوق زمین و ساختمان
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ا هبررسی انتشار اوراق مشارکت شهرداری
در ایران و جهان



ها در داخل کشوروضعیت انتشار اوراق مشارکت شهرداری
 میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری در کشور انتشار یافته است118،000تا کنون بالغ بر 1386از سال

.آن به فروش رفته است% 67که حدود 

ر کل اوراق بدهی منتشسال
(میلیون ریال)شده 

اوراق مشارکت  
شدهشهرداری منتشر

(ریالمیلیون )

اوراق مشارکت  
شهرداری فروش رفته

(میلیون ریال)

ه  نسبت فروش رفته ب
کل اوراق

ه  رفته بنسبت فروش 
منتشر شده

138647,932,900400,00089,8000%22%
138712,199,0002,000,0002,000,00016%100%
138826,246,8007,200,0007,200,00027%100%
1389171,676,50017,950,00014,613,0009%81%
139049,277,50010,167,0004,060,3008%40%
1391132,677,3062,915,0002,915,0002%100%
139255,734,3658,869,9001,699,9003%19%
139334,022,28417,500,0007,103,00021%41%
1394186,310,09439,549,00034,150,00018%86%
1395148,576,50011,000,0004,973,0003%45%

%67%864,653,249117,550,90078,804,0009مجموع



ها در داخل کشوروضعیت انتشار اوراق مشارکت شهرداری



1394ها در سال سهم اوراق مشارکت شهرداری







تأمین سرمایه لوتوس پارسیان



تاریخچه

 رییال بیه   میلییارد 1.100بیا سیرمایه اسیمی    1390شرکت تأمین سرمایه لوتوس اارسیان در آبان ماه سال

اسیفند همیان   27اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتااری تهران به ثبت رسید و در 417593شماره ثبت 

.سال، ماوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نمود



خدمات تامین مالی
مشاوره. ...وسلفاستصناع،مرابحه،اجاره،مشارکت،اوراقانتشارهرضه1

مشاوره. ...وBuy-back،BOT،BOOT،EPC:شاملمالیتامینقراردادهایانواعاجرایو2

مشاوره. خاصوهاکسهامیشرکتهایسرمایهافزای روشهایانواع3

تعهد. ...وسلفاستصناع،مرابحه،اجاره،مشارکت،اوراقانواعبازارگردانیونویسیاذیره4

تعهد. خاصوهاکسهامیشرکتهایسرمایهافزای نویسیاذیره5

مشاوره. International)المللیبینمالیتامین6 Finance)

مشاوره. Structured)ساختاریافتهمالیتامین7 finance)

مشاوره تامین مالی میانی . 8(Mezzanine finance)



خدمات مالی
بازارگردانی. فرابورسیابورسدرشدهاذیرششرکتهایسهاک1

تادید. هاکوخاصسهامیشرکتهایمالیساختار2

ادغاک. هاکوخاصسهامیشرکتهایانواعتملیکو3

تبدیل. (ایرانفرابورسشرکتیاتهرانبهاداراوراقبورسدراذیرش)هاکبهخاصسهامیشرکتهای4

هارضه. هاکوخاصسهامیشرکتهایمالییابی5

تبدیل. هلدینگبهگذاریسرمایهشرکتهای6

طراحی. ریسکمدیریتومالیتامینابزارهایانواع7



خدمات مدیریت دارایی
تاسیس. مشترکگذاریسرمایهصندوقهایانواعمدیریتو1

تشکیل. انتظارموردبازدهوریسکبامتناسبحقوقیوحقیقیمشتریانبرایگذاریسرمایهسبدهایانواع2



خدمات ارزشگذاری و مشاوره سرمایه گذاری

ارزشگذاری. بورسیغیروبورسیشرکتهایسهاک1

تهیه. مختلفکارهایوکسباقتصادیتوجیهطرحهای2

ارائه. مختلفهایحوزهدراقتصادیفعالیتهایبرایگذاریسرمایهمشاوره3



پروژه های تأمین مالی انجام شده 
(مشاوره، تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی)



سایر پروژه های تامین مالی

1392-ریالمیلیارد1.506بهریالمیلیارد506ازمرحلهدودراارسیانالکترونیکتاارتسرمایهافزای نویسیاذیرهمتعهدومشاور

1393-ریالمیلیارد15.840بهریالمیلیارد13.200ازاارسیانبانکسرمایهافزای نویسیاذیرهمتعهد

1394و1393-ریالمیلیارد2.000بهریالمیلیارد1.100ازمرحلهدودراارسیانبیمهسرمایهافزای نویسیاذیرهمتعهدومشاور

1394-ریالمیلیارد200مبلغبهدماوندآتیهگذاریسرمایهشرکتسرمایهافزای درنویسیاذیرهمتعهد

1395-ریالمیلیارد2.500مبلغبهصباحکمتبیمهسرمایهافزای درنویسیاذیرهمتعهد

1395-ریالمیلیارد60.000بهریالمیلیارد45.874ازایرانمخابراتنویسیاذیرهمتعهدومشاور

1395-ریالمیلیارد4.000بهریالمیلیارد2.000ازمرحلهدودراارسیانبیمهسرمایهافزای نویسیاذیرهمتعهدومشاور

1395-ریالمیلیارد2.000بهریالمیلیارد1.000ازمرحلهدودراارسنفتسرمایهافزای نویسیاذیرهمتعهدومشاور

1395-ریالمیلیارد10.000بهریالمیلیارد4.000ازمرحلهدودرحکمتبانکسرمایهافزای نویسیاذیرهمتعهدومشاور



تماس با ما

ب  ن-شیخ بهایی شمالی -مالصدرا -تهران 
99االک -مهران بن بست

021-8656

021-88617833

www.parsianlotusib.ir




