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  خدمات معین مقدار بر آن دارنده ی مالکیت بیانگر که است بهاداری مالی سند :منفعت ورق•
 شده منتقل وی به معینی مبلغ پرداخت ازای در که است بادوام دارایی یک از آینده منافع یا

 .هستند فرابورس و بورس بازارهای در معامله قابل اوراق این .است

 

  قابل حقوق سایر یا خدمات از استفاده حق یا معین دارایی از حاصل مستمر عواید :منفعت•
   .می  گیرد قرار منفعت اوراق انتشار مبنای که است انتقالی و نقل

 

 پشتوانه به منفعت اوراق که است این در صکوک اوراق دیگر انواع با منفعت اوراق تفاوت•
 .هستند دارایی خود پشتوانه به صکوک اوراق سایر که حالی در است دارایی منافع

 

 

 

 



 و مزایای اوراق منفعتویژگی ها 

  بلندمدت یا مدت کوتاه سررسید با انتشار قابلیت•

 انتشار زمان در بازار رقابتی قیمت کشف و اسمی ارزش به نسبت اوراق کسر به فروش امکان•

 .باشد نداشته یا باشد داشته وجود اوراق، انتشار مدل در می تواند دوره ای بین پرداخت•

 .شود تضمین ضامن، توسط می تواند منفعت اوراق الحساب علی سود و سود حداقل•

  تامین موارد سایر در وثیقه عنوان به را شده خریداری منفعت اوراق می توانند سرمایه گذاران•
 .برند کار به خود مالی

  حق از برخورداری بلکه باشد، دارایی مالک اوراق انتشار زمان در بانی که ندارد الزامی•
  از بهره برداران برای موضوع این .می کند کفایت اوراق انتشار برای اوراق بهره برداری
  حق خصوصی-عمومی مشارکت قراردادهای طریق از که عمومی سرمایه ای دارایی های
 .دارد جذابیت دارند، اختیار در را زیرساختی دارایی های از بهره برداری



ارکان  
 انتشار

 بانی
متعهد پذیره 

 نویس 

 ضامن

عامل  امین
 فروش

دارنده 
 اوراق

عامل 
 پرداخت



 ضامن

ضامن توسط بانی و با تأیید سازمان صرفاً از میان بانک ها، مؤسسات ماالی و اعتبااری تحات    •
مرکازی  بیماه  نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، شرکت های بیمه  تحات نظاارت   

جمهوری اسالمی ایران، شرکت های تأمین سرمایه، صندوق های بازنشساتگی و شارکت هاای    
باانی کاه   عماده  ثبت شده نزد سازمان، ساهامدار  ( هلدینگ)سرمایه گذاری و شرکت های مادر 

درصد سهام آن باشد، نهادهاای عماومی و شارکت هاا و مؤسساات دولتای        20مالک بیش از 
 .انتخاب می شود

 قبول قابل بانی تعهدات پرداخت برای بانی کنترل تحت حقوقی اشخاص ضمانت :1 تبصرة•
 .شود تأیید بانی حسابرس توسط باید موضوع این .نیست

 بندی رتبه مؤسسات سوی از اعالمی اعتباری رتبة دارای اوراق که در صورتی  :2 تبصرة•
 قبول مورد اعتباری رتبه های .بود نخواهد الزامی ضامن وجود باشند، سازمان از مجوز دارای
 .شد خواهد اعالم سازمان توسط اوراق انتشار برای

 

 



 الزامی نبودن ضامن شرایط

 صورت این در .نماید تعهد را اوراق انتظار مورد منفعت تواند می بانی بانی، توسط زیر شرایط احراز صورت در

   :بود خواهد بازار قیمت به صرفاً اوراق این پذیره نویسی و بود نخواهد الزامی ضامن وجود

 حاصل نقد جریان اگر .باشد مثبت اخیر مالی سال دو در باید آن عملیات از حاصل نقدی جریان مجموع  -1

 در می تواند باشد مثبت جاری سال در شده حسابرسی میان دوره ای مالی صورت های مطابق بانی عملیات از

 .شود لحاظ مذکور نقدی جریان مجموع محاسبة

 .باشد درصد 90 آن دارایی های به بدهی ها مجموع نسبت حداکثر  -2

       .باشد داشته را خود شدة تعهد مبالغ پرداخت توانایی -3

 .باشد ایران فرابورس یا تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت های از بانی -4

 



 الزامی نبودن ضامن شرایط

 بیشتر یا و مساوی سازمان ناشران بر نظارت واحد گزارش آخرین براساس بانی رسانی اطالع نهایی امتیاز -5

   .باشد 75 از

 مرکزی سپرده گذاری شرکت نزد بهادار اوراق اوراق بهادار، توثیق دستورالعمل رعایت با و سازمان تأیید با -6

 .باشد شده وثیقه ناشر تعهدات از پشتیبانی برای واسط نهاد نفع به وجوه، تسویة و بهادار اوراق

 تعهدات باقیمانده تضمین نباشد، کافی تعهدات کل تضمین برای بانی توسط شده ارائه وثایق صورتی که در -7

 .است امکان پذیر معتبر ضامن توسط

 



 مدل عملیاتی انتشار اوراق منفعت

 

 

 

 

 وجوه نقد                                                     پرداخت وجه                  
                     

 اوراق منفعت                                              واگذار کردن منافع                       

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار 
 سرمایه

 (ناشر)واسط 
 سرمایه گذاران

موسسه )بانی
 (خدماتی

شرکت سپرده گذاری 
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 انواع اوراق منفعت

 اوراق منفعت برپایه منافع دارایی های موجود-1

 اوراق منفعت گواهی پایه بر پایه خدمات دارایی های موجود-2

 انتشار اوراق منفعت به پشتوانه دارایی های نامشهود-3

 اوراق انتفاع برپایه منافع آتی دارایی معین غیرموجود     -4

 DPS))انتشار اوراق منفعت به پشتوانه سود تقسیمی-5



دارایی های منفعت برپایه منافع اوراق  -1
 موجود

  از ها پروژه این سرمایه ای دارایی های از بسیاری خصوصی _ عمومی مشارکت پروژه های در•
 هستند دولتی یا عمومی مالکیت در برداری بهره  دوره انتهای تا پروژه احداث و تعریف ابتدای

 امکان بنابراین .می شود منتقل گذار سرمایه به معین مدت برای برداری بهره اختیار فقط و
 .نیست فراهم بردار بهره شرکت های برای دارایی پشتوانه به مالی تامین

-عمومی مشارکت پروژه های برداران بهره مالی تامین برای ابزارها بهترین از یکی بنابراین•
  ضامن به نیاز بانی، مناسب اعتباری رتبه صورت در که بود خواهد منفعت صکوک خصوصی،

 .شد خواهد کم یا رفع نیز

 دارایی های درآمد از آتی درآمدهای سازی بهادار اوراق برای منفعت، اوراق از دست این •
  تصفیه ،شیرین کن ها آب برق، نیروگاه های آزادراه ها، مانند بادوام سرمایه ای

  و پارکینگ ها گاز، و برق و آب اشتراک حق آهن، راه دسترسی حق ،خانه ها
 .است مناسب ... و مخابرات اپراتوری ساخت های زیر



 مثال

 :نمونه هایی از انتشار این اوراق در کشور عربستان به شرح زیر است

 

سال   دارایی پایه شرکت
 انتشار

 توضیحات ناشر

 
 شرکت برق

 
حق اشتراک مشترکان  

 سال آینده20 برق در

 
2009 

 

 
 بانک

HSBC 

سال  5سرمایه گذاران در پایان هر 
.  حق بازخرید این اوراق دارند

درصد این اوراق را بانک ها و  70
صندوق بازنشستگی خریداری  

 .کردند

شرکت صنایع  
تولید و )پایه

توزیع  
  محصوالت
 (شیمیایی

 
منافع بهره برداری  
  خدمات بازار یابی این

 سال آینده 20شرکت در 

 
2006 

 
بانک 
HSBC 

 

 
سال  5سرمایه گذاران در پایان هر 

 .  حق بازخرید این اوراق دارند



خدمات بر پایه منفعت گواهی پایه اوراق  -2
 موجوددارایی های 

 

 

 اوراق این انتشار مدل در که است این ساختی زیر دارایی های منفعت اوراق با اوراق این تفاوت•
 خرید به نسبت سررسید از قبل بتوانند که می شود اعطا منفعت اوراق خریداران به اختیاری حق

 .کنند اقدام اوراق اسمی ارزش میزان به اوراق موضوع دارایی های از ناشی خدمات

  

 بهداشتی یا آموزشی یا گردشگری خدمات پایه بر بیشتر پایه گواهی منفعت اوراق•
   .هستند

 

 .بود نخواهند دوره ای پرداخت های شامل احتماال و است مدت کوتاه آنها سررسید دوره•



اوراق منفعت به پشتوانه انتشار  -3
 نامشهوددارایی های 

 فعالیت خدمات بخش در که اقتصادی بنگاه های و شرکت ها از بسیاری مولد دارایی که آنجا از•
  از دسته این برای منفعت اوراق انتشار امکان است، نامشهود دارایی های نوع از ،می کنند

 را منفعت صکوک انتشار قابلیت آنها نامشهود دارایی های که بود خواهد میسر زمانی شرکت ها
  تلویزیونی، تبلیغات پخش زمان های و حق از سازی بهادار اوراق نمونه برای .باشند داشته
 انتشار برای و دارد قرار سیما صداو سازمان اختیار در که است نامشهود نوع از دارایی
  دارایی که خدمات پخش حق باید الجرم ،سازمان این نقدینگی تامین هدف با منفعت اوراق

 پیدا را منفعت اوراق انتشار قابلیت ،می شوند محسوب اوراق انتشار موضوع پشتوانه نامشهود
 .کنند



اوراق انتفاع برپایه منافع آتی دارایی   -4
 معین غیرموجود

 پروژه های مالی تامین برای که است معروف انتفاع اوراق به منفعت، اوراق انواع از یکی•
 .روند می کار به ویالها و هتل ها مانند مستغالتی

 اوراق انتشار در .شود می استفاده غیرموجود معین دارایی آتی اجاره عقد از اوراق این انتشار در•
 پروژه، ساخت برای روش این در .باشد داشته وجود نیز ساخت، مدیر رکن است ممکن انتفاع
  نقشه و پروژه زمین .شود احداث پروژه تا می بندد قرارداد پیمانکار عمرانی شرکت یک با بانی

 با دیگر طرف از مالی واسط شوند محسوب بانیان آورده عنوان به می تواند ساخت و معماری
  سال های برای را هتل سوییت های یا ویالیی واحدهای از انتفاع حقوق انتفاع، اوراق انتشار
  به اوراق این .می کند واگذار گذاران سرمایه به سال در هفته یک مثال اندازه به نامعین یا معین
  حق معین سررسیدهای در خریداران .هستند معروف (انتفاع گواهی) زمانی مشارکت اوراق

 .داشت خواهند را آتی منافع از استفاده تمدید یا بازخرید بین انتخاب



انتشار اوراق منفعت به پشتوانه سود -5
 (  DPS)تقسیمی

امکان انتشار این اوراق برای دولت و تمامی شرکت ها وجود دارد و شرکت ها تنها در صاورتی  •
مجاز به انتشار این اوراق هستند که بتوانند دریافت سود نقدی سه سال هاای گذشاته و ساال    

 .های آتی را اثبات نمایند

 

در مرحله اول باه مبلاغ   . این نوع از اوراق منفعت توسط دولت طی دو مرحله منتشر شده است•
هزار میلیارد تومان روی سود سهام سه شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتای، شارکت   3

هزار میلیارد تومان روی سود 2ملی گاز و شرکت ارتباطات زیر ساخت و در مرحله دوم به مبلغ 
 .سهام بانک مرکزی و شرکت ملی گاز انجام شده است



 اوراق منفعت منتشره در ایران  
 

 نام اوراق
 

 نماد معامالتی
 مبلغ کل اوراق

 (میلیارد تومان) 
 
 انتشار تاریخ

 
 موضوع انتشار

 
 منفعت دولت

 
 افاد

 
5000 

 
 96 اسفند

تامین مالی دولت برای 
بازپرداخت اصل و سود  
اوراق سررسید شده در 

   1396سال 

 
منفعت هواپیمایی 

 ماهان

 
 ماهان

 
100 

 
 97 بهمن

استفاده از بخشی از 
منافع ناشی از 
فول )قراردادهای اجاره 

 (چارتر

 
منفعت صبا اروند  

 امید

 
 اروند

 
2000 

 
 97 بهمن

خرید منافع حاصل از 
حلقه چاه  11توسعة 

 نفت



 شرایط انتشار اوراق منفعت

 اوراق و بورس سازمان مصوب منفعت اوراق انتشار دستورالعمل مطابق منفعت اوراق بانی•
 :باشد زیر شرایط دارای باید ایران، بهادار

 مثبت اوراق این انتشار به منتهی مالی سال دو طی عملیات از حاصل نقدی جریان مجموع •
 .باشد

  حق و دارایی اوراق، سررسید دوره از بیشتر مدتی با قرارداد براساس یا مالکیت بدلیل بانی•
 .باشد داشته اختیار در را آن از بهره برداری

 .باشد درصد 90 بانی دارایی های به بدهی ها مجموع نسبت حداکثر•

 طریق از مالی تامین از پس باشد، نرسیده ثبت به سازمان نزد منفعت، اوراق بانی درصورتیکه•
 شرکت های اطالعات افشای دستورالعمل رعایت به ملزم تسویه، زمان تا منفعت اوراق انتشار
 .بود خواهد سازمان نزد شده ثبت



 شرایط انتشار اوراق منفعت

 :باشد زیر شرایط دارای باید دستورالعمل، این مطابق منفعت اوراق انتشار موضوع دارایی

 

  ناشی منافع و حقوق انتقال برای قضایی یا قراردادی قانونی، محدودیت اوراق، موضوع دارایی•
 .باشد نداشته وجود دارایی از

 

 .باشد شده اخذ ذیربط مراجع از بانی، توسط دارایی از بهره برداری برای الزم مجوزهای تمام•

 

 .باشد نشده انجام بانی برای دارایی عین مبنای بر مالی تامین•



 شرایط انتشار اوراق منفعت

 

 :باشد زیر شرایط دارای باید دارایی منافع

 .باشد داشته مثبت نقد جریان ایجاد قابلیت اوراق، عمر طی•

 .باشد استناد قابل سابقه سال دو حداقل دارای•

  وجود منافع و برداری بهره حقوق انتقال برای قضایی یا قراردادی یا قانونی منع هیچگونه•
 .باشد نداشته

 .باشد برخوردار اوراق عمر طی ناشر نفع به کافی النفع عدم بیمه ای پوشش از•

 .باشد ریال میلیارد 50 از کمتر نباید آن خالص فعلی ارزش•



 مدیریت ریسک های انتشار اوراق منفعت
 :ریسک های عملیاتی•

 ریسک غیرمترقبه                
 پوشش بیمه ای عدم النفع دارایی موضوع انتشار             : راه حل                          
 ریسک های مالی•

 ریسک نقدشوندگی                
 بازارگردان: راه حل                         

 کافیآوری وجوه به میزان ریسک جمع                
 شرکت های دارای مجوز متعهد پذیره نویسی : راه حل                         
 ریسک نکول                
 حسابرسی صورت های مالی بانی و واسط، رکن ضامن، پیش  بینی حساب: راه حل                         
 امانی                         

 بانیورشکستگی ریسک               
 وثایق اخذ شده در هنگام انتشار، وجود ضامن، مجزا بودن شخصیت حسابداری: راه حل                       

 اوراق منفعت از شخصیت بانیپروژه                          
 



 
 اوراق منفعتبازار ثانویه 

 
صاحبان اوراق منفعت حق دارند در سار رساید مشاخص خاود باه صاورت مساتقیم از مناابع         •

خدماتی استفاده کنند و یا تا سررسید آن هاا را باه متقاضایان    شرکت های یا خدمات دارایی ها 
فواید مذکور باعث می شود برای اوراق بهاادار منفعات، عرضاه و    . کنندمنافع و خدمات واگذار 

هار چاه اوراق منفعات مناافع و خادمات شافاف تار و        . تقاضا و به دنبال آن بازار شکل بگیرد
آن در ارائه منافع و خدمات پایبندتر به حقوق دارندگان اوراق باشند، بازار ثانویه انتشار دهندگان 

 .از رونق بیشتری برخوردار خواهد بود

به عوامل زیادی ( نرخ بازدهی)آن ها قیمت اوراق بهادار منفعت و سود حاصل از خرید و فروش •
خدماتی، قیمت اسمی منافع و خدمات، نرخ باازدهی  شرکت های چون اعتبار صاحبان دارایی و 

 .ابزارهای مالی مشابه، زمان و مکان ارائه منافع و خدمات بستگی دارد

 



 

 سپاس از توجه شما 


