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 فهرست

 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 ارکان انتشار اوراق اجاره و مرابحه

 آشنایی با اوراق اجاره

 مرابحه اوراق با آشنایی



 ارکان انتشار اوراق اجاره و مرابحه

 



 ارکان اصلی انتشار

 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 واسط نهاد یا ناشر

 فعالیت .می گردد تشکیل مقررات، براساس (خاص سهامی) مرکزی دارایی مدیریت شرکت توسط «محدود مسئولیت با شرکت» حقوقی قالب در واسط نهاد یا ناشر      

 .شود می انجام شرکت اساسنامۀ و تجارت قانون براساس آن ادارۀ و شرکت

 

 .است شده تشکیل مقررات براساس واسط نهاد ادارۀ  و تأسیس موضوع با خاص سهامی به صورت «مرکزی دارایی مدیریت» شرکت واسط، نهادهای بر نظارت به منظور      

  توسط واسط نهاد پشتیبانی امور تمامی .نمی باشد سهام دار آن در بهادار اوراق و بورس سازمان و است بهادار اوراق بازار قانون موضوع مالی نهادهای از یکی شرکت این

 .است واسط نهاد مدیر عهدۀ بر تعهدآور، اوراق و اسناد امضای حق است بدیهی .می شود انجام مرکزی دارایی مدیریت شرکت

 

 است، نموده اقدام بهادار اوراق انتشار به نسبت قبالً که واسطی نهاد .نماید منتشر بهادار اوراق طرح، یك از بیش مالی تأمین برای نمی تواند زمان هر در واسط نهاد هر      

 بهادار اوراق عرضه توالی و انتشار دفعات تعداد بندی، زمان.باشد نموده تسویه را قبلی بهادار اوراق به مربوط تعهدات تمامی که می باشد جدید اوراق انتشار به مجاز شرطی به

 .شود می انجام بهادار اوراق و بورس سازمان مدیره هیئت نظر اساس بر



 ارکان اصلی انتشار

 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 بانی

 .می نماید اوراق انتشار به اقدام اسالمی، عقود قالب در وی مالی تأمین برای  ،(ناشر) واسط نهاد که است حقوقی شخص مالی تأمین متقاضی یا بانی 
 

 ضامن

 بیمه نظارت تحت بیمه های ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانك نظارت تحت اعتباری و مالی مؤسسات بانك ها، میان از صرفاً سازمان تأیید با و بانی توسط ضامن 

  .می شود انتخاب دولتی مؤسسات و شرکت ها و عمومی نهادهای سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه، تأمین شرکت های ایران، اسالمی جمهوری مرکزی
 

 فروش عامل

 .دارند عهده بر کارگزاری های شرکت را مسئولیت این .می نماید اقدام واسط نهاد طرف از اوراق فروش و عرضه به نسبت که است حقوقی شخص 
 

 پرداخت عامل

 .نمایدمی اقدام گذارانسرمایه به معین سررسیدهای یا سررسید در اوراق به مربوط مبالغ پرداخت به نسبت که است وجوه تسویۀ و بهادار اوراق مرکزی سپرده گذاری شرکت 



 ارکان اصلی انتشار

 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 نویسی پذیره متعهد

 جلسه پایان در که صورتی در .نرسد فروش به پذیره نویسی مهلت ظرف که است بهاداری اوراق خرید به متعهد که است ثالثی حقوقی شخص نویسیپذیره متعهد  

 طی .نمایدمی دقیقه 15 مدت به نماد معامالتی ساعت تمدید به اقدام فرابورس/بورس باشد، نشده نویسیپذیره بهادار اوراق از بخشی بهادار، اوراق عرضه روز معامالتی

 اوراق کل بهادار، اوراق عرضۀ بر ناظر مقررات و ضوابط رعایت با است موظف پذیره نویسی متعهد .است پذیرامکان نویسیپذیره متعهد برای صرفاً خرید مذکور مدت

   .نماید خریداری بازار در شده تعیین قیمت به مذکور زمان در را باقی مانده

 

 بازارگردان

 ایران فرابورس /تهران بهادار اوراق بورس در بهادار اوراق معامالت مقررات براساس را اوراق فروش تقاضاهای تمامی بازارگردانی، عملیات ضمن است موظف بازارگردان  

  سرمایه ای تأمین شرکت یا معامله گر کارگزار بازارگردان، دیگر عبارت به .نماید عرضه متقاضیان به اختیار در اوراق کل سقف تا را اوراق خرید تقاضاهای و نموده خریداری

   .می پردازد اوراق آن ستد و داد به آن، قیمت نوسان ٔ  دامنه تحدید و اوراق تقاضای و عرضه تنظیم و نقدشوندگی افزایش به تعهد با الزم مجوز اخذ با که است



 شرایط الزامی نبودن ضامن

 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 نسبت وجوه، تسویۀ و بهادار اوراق مرکزی سپرده گذاری شرکت نزد بهادار اوراق توثیق دستورالعمل رعایت با و سازمان تأیید با می تواند بانی

 :نماید اقدام ضامن معرفی بجای خود تعهدات تضمین برای واسط نهاد نفع به زیر شرایط با بهادار اوراق توثیق به
 

 .باشد دیگری شخص هر یا بانی به متعلق می تواند وثیقه مورد اوراق بهادار

 احتساب با وثیقه ارزش .شود می تعیین وثیقه جبران برای شده تعیین حد و منتشره اوراق سود و اصل مجموع به نسبت شده وثیقه بهاداراوراق ارزش ضریب

  کاهش وثیقه جبران جهت شده تعیین حد تا پیاپی معامالتی روز 5 مدت به وثیقه ارزش متوسط که درصورتی .می گردد محاسبه اوراق بهادار قیمت ماهه 6 میانگین

 اعالم معامالت سامانه در وثایق روزانه ارزش فنی، شرایط شدن فراهم درصورت .می باشد کاری روز ده مدت ظرف اولیه سقف تا آن جبران به مکلف بانی یابد،

 .شد خواهد

 .باشد شده معامله درخواست، تاریخ به منتهی سال یك در بازار معامالتی روزهای درصد 80 معادل حداقل وثیقه، برای شده معرفی سهام

  با االختیار تام بالعزل صورت به واسط نهاد به وثیقه فروش اختیار با وکالت اعطای به نسبت باید وثیقه مالك و گشته توثیق واسط نهاد نفع به باید مذکور اوراق

  .نماید اقدام منتشره بهاداراوراق با مرتبط تعهدات ایفای پایان تا خود از وکالت موضوع انجام حق سلب با و امین ضم حق سلب با و غیر به توکیل حق

 .نماید اقدام شده ایفا تعهدات با متناسب وثیقه آزادسازی به نسبت هرسال پایان در تواند می شرکت

  .است پذیرامکان سازمان از مجوز اخذ با اوراق کامل تصفیۀ از پس یا شده ایفا تعهدات با متناسب یادشده اوراق توثیق رفع



 شرایط الزامی نبودن ضامن

 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 بهادار وثیقه شده و حد تعیین شده برای جبران وثیقهضریب ارزش اوراق

 شرح

نسبت به  -ضریب
ارزش اصل و سود  

 اوراق بهادار

نسبت به  -حد جبران وثیقه
ارزش اصل و سود  

 اوراق بهادار

 1/1 1/5 تهران بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده شرکت های سهام

 1/5 2 سرمایه گذاری صندوق های توسط فروش و خرید برای مجاز فرابورس در شده پذیرفته شرکت های سهام

 1/8 2/5 بانی شرکت سهامدار توسط شده توثیق بانی سهام

  مؤسسات و بانك ها ضمانت دارای ایران بورس فرا /تهران بهادار اوراق بورس  در شده پذیرفته متغیر یا ثابت درآمد با (سهام از غیر)بهادار اوراق

 مرکزی بانك از مجوز دارای اعتباری مالی
1/2 1 

 1 1/3 بانکی غیر ضامن دارای ایران بورس فرا /تهران بهادار اوراق بورس  در شده پذیرفته متغیر یا ثابت درآمد با (سهام از غیر)بهادار اوراق

 - 1 بانکی سپرده اسناد

 .است امکان پذیر معتبر ضامن توسط تعهدات باقیمانده تضمین نباشد، کافی تعهدات کل تضمین برای بانی توسط شده ارائه وثایق صورتی که در

 جرایم و نشده ایفا تعهدات میزان به وثایق فروش به نسبت است موظف واسط نهاد مقرر، مواعد از روزکاری 10 گذشت و منتشره بهاداراوراق خصوص در بانی مالی تعهدات ایفای عدم درصورت

 .نماید اعالم سازمان به را مراتب و نموده ایفا محل این از را بانی تعهدات و اقدام مربوطه

 .می گردد سال دو مدت به ماده این موضوع شرایط از استفاده از بانی محرومیت به منجر گردد، وثایق به رجوع باعث که بانی توسط تعهدات ایفای عدم :نکته



 آشنایی با اوراق اجاره

 



 تأمین مالی از طریق اوراق اجاره

 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 .سته ااوراق اجاره، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجار

 

 :اجاره را می توان برای دستیابی به اهداف زیر منتشر نموداوراق 

 بهسازینوسازی و / اجرای طرح توسعه

 گردشتأمین سرمایه در  

 مالیساختار اصالح 

 سرمایه پذیردر افزایش سرمایۀ شرکت های مشارکت 

 ساختمانیپروژه های اجرای 

 لیزینگانجام عملیات  

 بانکداریعملیات انجام 



 شرایط بانی در اوراق اجاره

 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 :شخص حقوقی غیردولتی که –الف 

 .باشددر ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران 

 .باشدحقوقی آن سهامی، تعاونی، صندوق سرمایه گذاری یا جزو نهادهای عمومی غیر دولتی به استثناء شهرداری ها قالب 

اگر جریان نقد حاصل از عملیات بانی مطابق صورت های مالی میان دوره ای . جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشدمجموع 

 .حسابرسی شده در سال جاری مثبت باشد می تواند در محاسبۀ مجموع جریان نقدی مذکور لحاظ شود

 .باشددرصد  90حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به دارایی های آن 

 .نباشدبازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت های مالی دو سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر اظهارنظر 

 :شخص حقوقی عمومی یا دولتی شامل -ب

 شهرداری ها

 عمومیقانون محاسبات  4و  3اشخاص حقوقی مشمول مواد  

 :تبصره

 باشد، نام تصریح یا ذکر مستلزم نیز آن ها بر قانون شمول صورتی که در آنها وابستۀ و فرعی شرکت های و است نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها به عمومی مقررات و قوانین شمول که دولتی مؤسسات و شرکت ها

  .می باشند ماده این الف بند شرایط مشمول

 گذشته یکسال مالی دورۀ در آن ها عملیات از حاصل نقدی جریان است الزم ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانك نظارت تحت (لیزینگ ها) واسپاری شرکت های و اعتباری و مالی مؤسسات بانك ها، درخصوص

 .باشد درصد 95 آن دارایی های به بدهی ها مجموع نسبت حداکثر و بوده مثبت



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 :باید دارای شرایط زیر باشند اجاره دارایی های مبنای انتشار اوراق

 

 .آن در فعالیت بانی، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری نمایدبه کارگیری 

 .محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشدهیچگونه 

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

 .آن به صورت مشاع نباشدمالکیت 

 .واگذاری به غیر را داشته باشدامکان 

 .زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر، دارایی از پوشش بیمه ای مناسب و کافی برخوردار باشدتا 

 

 

 شرایط دارایی های مبنای اوراق اجاره



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 

 .باشد دیگری حقوقی شخص یا بانی می تواند فروشنده .می نماید واسط نهاد به دارایی فروش به اقدام که است معتبر حقیقی یا حقوقی شخص فروشنده،

 مدت از بیش نمی تواند اجاره اوراق سررسید .باشد استفاده قابل بانی توسط اقتصادی لحاظ از دارایی می رود انتظار که است زمانی مدت اقتصادی، عمر

  .باشد دارایی اقتصادی عمر از باقی مانده زمان

  .باشد ریال میلیارد پنجاه از کمتر نباید اجاره اوراق انتشار مبنای دارایی های تقریبی ارزش

 .است الزامی بانی و فروشنده حقوقی شخصیت اتحاد باشد، سهام اجاره، اوراق انتشار مبنای دارایی از بخشی یا تمام که صورتی در

 .نمایند را اجاره اوراق انتشار مبنای دارایی تقسیم تقاضای نمی توانند اجاره اوراق دارندگان

 .بود نخواهد خود مالی تأمین منظور به منتشره اجارۀ اوراق خرید به مجاز مستقیم غیر یا مستقیم به طور بانی

 .باشد اجاره بها مبالغ پرداخت توانایی دارای می بایست بانی

 نکاتی در خصوص انتشار اوراق اجاره



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

  اوراق انتشار مبنای دارایی و مالی تأمین موضوع خصوص در (مالی تأمین متقاضی) بانی گیری تصمیم

 بورس سازمان به بانی از نمایندگی به مشاور شرکت طریق از مستندات و مدارک ارسال

 واسط نهاد شدن مشخص – مدارک بودن کامل صورت در سازمان توسط اصولی موافقت صدور

 مشاور توسط مدارک سایر و قراردادها تکمیل

 سازمان توسط اوراق انتشار مجوز صدور

 وجوه آوری جمع و سرمایه بازار در اوراق انتشار

 بانی با تملیك شرط به اجاره قرارداد عقد – بانی به وجوه انتقال و واسط نهاد به دارایی انتقال

 بانی توسط بها اجاره مبالغ به مربوط های پرداخت

 اوراق دارندگان به اوراق مبلغ اصل پرداخت و اوراق عمر پایان در بانی به دارایی انتقال

 

 مراحل انتشار اوراق اجاره با هدف تأمین نقدینگی



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

(اتحاد بانی و فروشنده)انتشار اوراق با هدف تأمین نقدینگی   

 

(بانی)فروشنده   

 

 

 بانی  

 (نهاد واسط)ناشر 

 (خریداران اوراق)سرمایه گذاران 

 انتشار اوراق.  1
 نقدپرداخت وجه . 2

از  پرداخت اجاره بها . 7
 طریق عامل پرداخت

 اجاره بها . 6
به  )تملیک دارایی   اجاره به شرط .  5

 (نمایندگی از دارندگان اوراق
 داراییفروش . 3 پرداخت وجه نقد . 4

 عامل فروش

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
 بهادار و تسویه وجوه



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 در خصوص موضوع تأمین مالی و دارایی مبنای انتشار اوراق ( متقاضی تأمین مالی)تصمیم گیری بانی 

 ارسال مدارک و مستندات از طریق شرکت مشاور به نمایندگی از بانی به سازمان بورس

 مشخص شدن نهاد واسط  –صدور موافقت اصولی توسط سازمان در صورت کامل بودن مدارک 

 تکمیل قراردادها و سایر مدارک توسط مشاور

 صدور مجوز انتشار اوراق توسط سازمان

 انتشار اوراق در بازار سرمایه و جمع آوری وجوه

در این نوع از اوراق اجاره وجوه به فروشنده پرداخت می شود و در  -به فروشندهوجوه پرداخت و انتشار اوراق نهاد واسط پس از خرید دارایی توسط 

 .اختیار بانی قرار نمی گیرد

 عقد قرارداد اجاره به شرط تملیك با بانی –اجاره دارایی به بانی 

 پرداخت های مربوط به مبالغ اجاره بها توسط بانی

 انتقال دارایی به بانی در پایان عمر اوراق و پرداخت اصل مبلغ اوراق به دارندگان اوراق 

 مراحل انتشار اوراق اجاره با هدف تأمین دارایی



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

(جدایی بانی و فروشنده)انتشار اوراق با هدف تأمین دارایی   

 

 فروشنده

 

 

 بانی 

(نهاد واسط)ناشر   

(خریداران اوراق)سرمایه گذاران   

انتشار اوراق.  1 پرداخت وجه  . 2 
 نقد

پرداخت اجاره بها . 7
از طریق عامل 

 پرداخت

اجاره بها.  6  
اجاره به شرط   تملیك .  5

به نمایندگی از )دارایی 
 (دارندگان اوراق

پرداخت وجه  .  4
 نقد

فروش دارایی. 3  

 عامل فروش

شرکت سپرده گذاری مرکزی 
 اوراق بهادار و تسویه وجوه



 آشنایی با اوراق مرابحه

 



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

است که ( طلب)اوراق مرابحه، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مالی 

 .براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است

 

 :مرابحه را می توان برای دستیابی به اهداف زیر منتشر نموداوراق 

 نوسازی و بهسازی،/ اجرای طرح توسعه

 تأمین سرمایه در گردش،

 اجرای پروژه های ساختمانی، 

 انجام عملیات لیزینگ،

 خرید شعب به منظور انجام عملیات بانکداری، 

 

 

 

 

 

 اوراق مرابحه



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

قانون مدیریت خدمات کشوری، به  3شرکت های سهامی، شرکت های تعاونی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مشمول مادۀ  -الف

 :استثنای شهرداری ها که دارای شرایط زیر باشند

 .باشدایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران در 

اگر جریان نقد حاصل از عملیات بانی مطابق صورت های . مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد

 . شودمالی میان دوره ای حسابرسی شده در سال جاری مثبت باشد می تواند در محاسبۀ مجموع جریان نقدی مذکور لحاظ 

 .باشددرصد  90حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به دارایی های آن 

 .اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت های مالی دو سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد
 

 .مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و شهرداری ها-ب

 

 

 

 

 

 شرایط بانی در انتشار اوراق مرابحه

 تبصره

تحت نظارت بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران، الزم است جریان نقدی حاصل از ( لیزینگ ها)بانك ها، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت های واسپاری درخصوص 

 .درصد باشد 95عملیات آن ها در دورۀ مالی یکسال گذشته مثبت بوده و حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به دارایی های آن 



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 :باید دارای شرایط زیر باشند مرابحه دارایی های مبنای انتشار اوراق

 .باشددر زمان انتشار اوراق موجود بوده یا شرایط تحویل آن در مواعد زمانی مورد نظر بانی وجود داشته دارایی 

 .نمایدآن در فعالیت بانی، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری به کارگیری 

 .باشدمحدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی وجود نداشته هیچگونه 

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

 .باشدواگذاری به غیر را داشته امکان 

 

 

 

 

 شرایط دارایی های مبنای انتشار اوراق مرابحه



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 :دارایی های قابل قبول جهت انتشار اوراق مرابحه

 زمین

 ساختمان و تأسیسات

 ماشین آالت و تجهیزات

 وسایل حمل و نقل

 مواد و کاال

 های اطالعاتیافزارهای الکترونیکی و بانكنرم

 

 

 

 

 دارایی های موضوع انتشار اوراق مرابحه



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

  :مواد و کاال به دارایی هایی اطالق می گردد که
 

  .می شودبرای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری ( الف

 .داردبه منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرآیند تولید قرار ( ب

 .می شودبه منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات، خریداری شده و نگهداری ( ج

 .می شودماهیت مصرفی دارد و به طور غیر مستقیم در جهت فعالیت واحد تجاری مصرف ( د

 

که منجر به رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری می شود، به عنوان دارایی  ( ب)کلیه خدمات مرتبط با تحصیل دارایی موضوع بند 

 .قابل قبول تلقی می گردد

 

 

 

 

 دارایی های قابل قبول جهت انتشار اوراق مرابحه



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 نکاتی در خصوص انتشار اوراق مرابحه

 .کند رعایت را موضوع این معامله زمان در است، موظف بانی .باشند مالکیتی اتحاد دارای نباید فروشنده و بانی

 .باشد دارایی اقتصادی عمر باقیماندۀ از بیش نمی تواند مرابحه اوراق عمر دورۀ

 .بود خواهد سال چهار حداکثر کاال و مواد خرید منظور به مرابحه اوراق عمر دورۀ

 .گیرد قرار مرابحه اوراق انتشار مبنای می تواند دارایی، کل مالکیت واگذاری شرط به مشاع دارایی 

 .باشد ریال میلیارد ده از کمتر نباید مرابحه اوراق انتشار مبنای دارایی های یا دارایی تقریبی ارزش

 .می شود کسر اوراق کل تعداد از و باطل مزبور اوراق و شده تعهد سقوط و مافی الذمه مالکیت به منجر بانی توسط مرابحه اوراق خرید

 
 



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 مراحل انتشار اوراق مرابحه

   کاال و مواد موجودی خرید یا اوراق انتشار مبنای دارایی تحصیل و مالی تأمین موضوع خصوص در (مالی تأمین متقاضی) بانی گیری تصمیم

 بورس سازمان به بانی از نمایندگی به مشاور شرکت طریق از مستندات و مدارک ارسال

   واسط نهاد شدن مشخص – مدارک بودن کامل صورت در سازمان توسط اصولی موافقت صدور

 مشاور توسط مدارک سایر و قراردادها تکمیل

 سازمان توسط اوراق انتشار مجوز صدور

 سرمایه بازار در اوراق انتشار

 بانی به ناشر توسط اوراق انتشار از ناشی وجوه پرداخت

 .نماید اقدام خود به آن اقساطی فروش و نقد صورت به انتشار موضوع دارایی خرید به نسبت تا دارد وکالت ناشر طرف از بانی

 بانی توسط دارایی اقساط مبالغ به مربوط های پرداخت

 

 



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

 انتشار اوراق مرابحه

 

 فروشنده یا فروشندگان

(نهاد واسط)ناشر   

(خریداران اوراق)سرمایه گذاران   

انتشار اوراق.  1 پرداخت وجه . 2 
 نقد

از اقساط پرداخت . 7  
عامل پرداختطریق   

 

پرداخت وجوه به فروشندگان  .  5
 و خرید دارایی توسط بانی

پرداخت اقساط.  4 پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق  . 3 
 مرابحه به بانی

 عامل فروش

شرکت سپرده گذاری مرکزی  
 اوراق بهادار و تسویه وجوه

 

 بانی



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

اوراق اجاره و مرابحهانتشار برخی نکات مهم و مرتبط با حسابرسان در   
 

  سازمان معتمد حسابرسی مؤسسات میان از باید اوراق تصفیۀ پایان تا اوراق انتشار طریق از مالی تأمین طرح ارائۀ زمان در بانی حسابرس

 .باشد شده انتخاب

 .گردد تأیید بانی حسابرس توسط باید موضوع این .نمی باشد قبول قابل بانی تعهدات ایفای برای بانی کنترل تحت حقوقی اشخاص ضمانت

 سال مالی صورت های حال هر در .شود ارائه بانی اخیر مالی سال دو شدۀ حسابرسی مالی صورت های بایستی انتشار مجوز دریافت برای

 .باشد شده حسابرسی سازمان معتمد حسابرس توسط باید بانی گذشتۀ

  در باید حسابرس .شود ارائه آن درخصوص بانی حسابرس گزارش همراه به باید اوراق انتشار طریق از بانی مالی تأمین توجیهی گزارش

 .نماید اظهارنظر اوراق انتشار دستورالعمل در مندرج مقررات سایر و دارایی شرایط رعایت خصوص

 .گیرد می صورت حسابرس تأیید با بانی، تجاری عملیات در متداول رویه اساس بر خدمات و کاال و مواد ارزشیابی مرابحه اوراق انتشار در

 

 



 آشنایی با روش های تأمین مالی

 از طریق انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

 

انتشار اوراقصدور مجوزبرخی از مدارک و مستندات برای   

 

 بهادار اوراق ثبت بیانیۀ

 توسط باید بانی اخیر مالی سال مالی صورت های حال هر در .گذشته سال مورد، حسب یا بانی اخیر مالی سال دو شدۀ حسابرسی مالی صورت های

 .باشد شده حسابرسی سازمان معتمد حسابرس

 .مورد حسب ها دارایی ارزش درخصوص قضاییه قوه مشاوران مرکز یا دادگستری رسمی کارشناسان کانون منتخب کارشناسان گزارش 

   .مورد حسب ها دارایی مالکیت به مربوط مستندات

  مقررات سایر و دارایی شرایط رعایت و آن درخصوص بانی حسابرس گزارش همراه به  اوراق انتشار طریق از بانی مالی تأمین توجیهی گزارش

 .اوراق انتشار دستورالعمل در مندرج

 عمومی، مجمع به ارائه جهت اخیر مالی دورۀ برای بانی مدیره هیئت گزارش 

 دارایی، انتقال برای قضایی یا قراردادی قانونی، منع یا محدودیت نبود بر مبنی ذی صالح مراجع سایر یا کشور امالک و اسناد ثبت سازمان تأییدیۀ

 .مورد حسب آن از ناشی حقوق و منافع

 

 



 آشنایی با روش های تأمین مالی
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 اوراق اجاره و مرابحه منتشر شده اخیر 
 

.هزار میلیارد ریال نموده است 47تامین سرمایه بانك ملت تاکنون اقدام به انتشار پنج اوراق اجاره و چهار اوراق مرابحه، مجموعاً به ارزش *   



 با تشکر


