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 درباره گروه تامین سرمایه نوین



:ارایه دهنده  

 محدثه رزاقی

 مدیر تأمین مالی شرکت تامین سرمایه نوین



 اوراق استصناع
 (سفارش ساخت)  



 مبانی انتشار
 تامین سرمایه نوین

 پایه دارایی مشاع مالک آن دارنده که است انتقالی و نقل قابل نام بی یا نام با بهادار اوراق :استصناع اوراق

 .می باشد استصناع قرارداد

 معین، مبلغی مقابل در قرارداد طرفین از یکی آن موجب به که است قراردادی :استصناع قرارداد

 .می شود متعهد آینده در معینی زمان در را مشخصی دارایی تحویل و ساخت

 ساختمان، نظیر فیزیکی دارایی یک ساخت درصدد شرکت که مواردی در :مالی تأمین مصرف محل

  باشد؛ ...و کشتی هواپیما، کارخانه،

 وضعیت؛ صورت و پروژه فیزیکی پیشرفت با :انتشار مبلغ پرداخت روش

 



 مشاور بانی
 عرضه

 سازمان
 بورس

 نهاد
 واسط

 سرمایه
 گذاران

درخواست  -1
تأمین مالی برای 

 ساخت دارایی

 درخواست مجوز انتشار -2

 موافقت اصولی -3

مجوز  -4
 پذیره نویسی

 مجوز پذیره نویسی -4

جمع آوری وجوه  -5
 از سرمایه گذاران

ارائه صورت وضعیت  بر  -6
 اساس تأیید ناظر

پرداخت سود به  -9
 دارندگان اوراق

 به اوراق سود پرداخت -8
 واسط نهاد

پرداخت پول  -7
 براساس صورت وضعیت

 فرآیند انتشار
 تامین سرمایه نوین



 شرایط دارایی مبنای انتشار
 تامین سرمایه نوین

 :باشد زیر شرایط دارای باید اوراق انتشار مبنای دارایی 

  دارایی هایی .باشد داشته وجود بانی نظر مورد زمانی مواعد در آن تحویل و ساخت امکان که دارایی نوع هر•

 .گیرد قرار اوراق انتشار مبنای نمی تواند می شود، تولید کوتاه مدت در مستمر طور به و زیاد مقادیر به که

 .باشد نداشته وجود دارایی انتقال و ساخت برای قضایی یا قراردادی قانونی، منع یا محدودیت هیچگونه•

 بیمه جمله از کافی و مناسب بیمه ای پوشش از باید دارایی اوراق، سررسید پایان تا ساخت شروع زمان از•

 .باشد برخوردار پروژه خطر تمام بیمه و مدنی مسئولیت

 .باشد شده اخذ ذیربط مراجع از آن ساخت برای الزم قانونی مجوزهای تمامی•

 



 مبانی انتشار
 تامین سرمایه نوین

 اوراق خریداران و واسط نهاد میان موکل و وکیل رابطۀ واسط، نهاد طریق از ساخت سفارش اوراق انتشار با•

 .می گردد برقرار

  نموده اقدام بانی با ساخت سفارش قرارداد انعقاد به نسبت اوراق خریداران طرف از وکالت به واسط نهاد •

 واسط نهاد به آن تحویل و انتشار موضوع دارایی ساخت جهت الزم پیگیری و تمهیدات اتخاذ به ملزم بانی و

  .می باشد

  عمر پایان تا اجاره مانند دیگری قرارداد عقد قالب در را آن می تواند دارایی، تحویل گرفتن از بعد واسط نهاد•

  .دهد قرار بانی اختیار در اوراق

  برای شده بینی پیش اقتصادی عمر و ساخت دورة مجموع از درصد 80 از بیش تواند نمی اوراق سررسید•

 .باشد دارایی

 

 



 مبانی انتشار
 تامین سرمایه نوین

 .نمایند را اوراق انتشار مبنای دارایی تقسیم تقاضای نمی توانند ساخت سفارش اوراق دارندگان•

 .باشد ریال میلیارد 100 از کمتر نباید اوراق اسمی ارزش•

  و نموده ارایه حسابرس به ناظر تأیید اخذ از پس را دارایی ساخت مالی و اقتصادی فنی، گزارش باید بانی•

 .نماید اخذ را آن خصوص در حسابرس اظهارنظر

  بانی و ناظر تأیید به که (مالی و فیزیکی) کار پیشرفت گزارش دریافت از پس مرحله، هر در واسط نهاد•

 . می دهد انجام را مربوط پرداخت های است، رسیده

  .نماید ارائه یکبار ماه شش هر حداقل ناظر تأیید با را دارایی ساخت خصوص در گزارشی است موظف بانی•

  .گردد ارائه حسابرس اظهارنظر با باید ناظر تأیید بر عالوه سالیانه مقاطع در مذکور گزارش

 

 



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

 بازارگردان
متعهد 
پذیره 
 نویس

عامل 
 فروش

 ناظر
مشاور 
 عرضه

 بانی ضامن ناشر

 :بانی شرایط      
 شهرداری ها استثنای به کشوری، خدمات مدیریت قانون 3 مادة مشمول غیردولتی عمومی نهاد یا مؤسسه و تعاونی شرکت های سهامی، شرکت های (الف
 :که

 .باشد ایران در آن فعالیت اصلی مرکز و رسیده ثبت به ایران در -1 
 صورت های مطابق بانی عملیات از حاصل نقد جریان اگر باشد، مثبت اخیر مالی سال دو در آن عملیات از حاصل نقدی جریان مجموع -2 

 . شود لحاظ مذکور نقدی جریان مجموع محاسبۀ در می تواند باشد مثبت جاری سال در حسابرسی شده   میان دوره ای مالی
 .باشد درصد 90 آن دارایی های به بدهی ها مجموع نسبت حداکثر -3 
 .نباشد اظهارنظر عدم یا مردود آن اخیر مالی سال دو مالی صورت های خصوص در حسابرس و بازرس اظهارنظر -4 

 کرده منعقد انتشار زمان در معتبر قراردادهای اساس بر را آن محصوالت یا و منافع دارایی، واگذاری به مربوط قراردادهای بانی صورتی که در•
 .نمی باشد الزامی آن برای 3 و 2 بندهای رعایت باشد،

 تضمین ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک از مجوز دارای اعتباری مالی مؤسسات یا و بانک ها توسط بها اجاره مبالغ پرداخت که صورتی در•
   .نمی باشد الزامی بانی برای عملیات از حاصل نقد جریان و بدهی نسبت رعایت باشد شده

 ب- مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و شهرداری ها



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

 بازارگردان
متعهد 
پذیره 
 نویس

عامل 
 فروش

 ناظر
مشاور 
 عرضه

 بانی ضامن ناشر

 .می نماید تضمین و تعهد معین سررسیدهای یا سررسید در را اوراق به مربوط مبالغ پرداخت که است حقوقی شخص ،ضامن

 شرکت های ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک نظارت تحت اعتباری و مالی مؤسسات بانک ها، میان از صرفاً سازمان تأیید با و بانی توسط ضامن•
 شرکت های و سرمایه گذاری شرکت های بازنشستگی، صندوق های سرمایه، تأمین شرکت های ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بیمه نظارت تحت بیمه 
 .می شود انتخاب دولتی مؤسسات و شرکت ها و عمومی نهادهای ،(هلدینگ) مادر

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

 اوراق، سود و اصل مجموع با متناسب دیگری شخص هر یا و خود بهادار اوراق توثیق با بانی صورتیکه در بود نخواهد الزامی ضامن وجود•
 .بگیرد برعهده را پرداخت ضمانت



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

 بازارگردان
متعهد 
پذیره 
 نویس

عامل 
 فروش

 ناظر
مشاور 
 عرضه

 بانی ضامن ناشر

  تأسیس عامل توسط اوراق سررسید تا منحصراً استصناع صکوک انتشار به منظور که است حقوقی شخص ،ناشر
 .می شود



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

 بازارگردان
متعهد 
پذیره 
 نویس

عامل 
 فروش

 ناظر
مشاور 
 عرضه

 بانی ضامن ناشر

  وظایف از بخشی یا تمام بورس، و (بانی) متقاضی اصلی رابط عنوان به که است حقوقی شخص ،عرضه مشاور
 .می دهد انجام وی طرف از نمایندگی به را عرضه فرآیند در متقاضی



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

 بازارگردان
متعهد 
پذیره 
 نویس

عامل 
 فروش

 ناظر
مشاور 
 عرضه

 بانی ضامن ناشر

 .دارد عهده بر را دارایی ساخت بر نظارت وظیفه که است حقوقی شخص :ناظر
 

  یا و مهندسی نظام به مربوط مقررات و قوانین وفق مهندسی کار به اشتغال پروانه دارای حقوقی اشخاص میان از ناظر
 تأیید با بانی انتحاب به جمهوری، ریاست راهبردی نظارت و برنامه ریزی معاونت از (صالحیت) نظارت گواهی دارای

 .می شود انتخاب سازمان
  موضوع این رعایت .باشد بانی کنترل تحت نباید ناظر همچنین .باشند مشترک کنترل تحت نباید بانی و ناظر•

 .گردد تأیید بانی حسابرس توسط باید



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

 بازارگردان
متعهد 
پذیره 
 نویس

عامل 
 فروش

 ناظر
مشاور 
 عرضه

 بانی ضامن ناشر

 .شخص حقوقی است که نسبت به عرضۀ اوراق از طرف ناشر برای فروش اقدام می نماید، عامل فروش



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

 بازارگردان
متعهد 
پذیره 
 نویس

عامل 
 فروش

 ناظر
مشاور 
 عرضه

 بانی ضامن ناشر

 .شخص حقوقی است که خرید اوراق فروش نرفته در عرضۀ اولیه را تضمین می کند، متعهد پذیره نویس



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

 بازارگردان
متعهد 
پذیره 
 نویس

عامل 
 فروش

 ناظر
مشاور 
 عرضه

 بانی ضامن ناشر

 .نهاد مالی است که نقدشوندگی اوراق را تضمین می کندبازارگردان، 



 فرآیند تأمین مالی
 تامین سرمایه نوین

 (تأمین سرمایه نوین)مراجعه ناشر به مشاور عرضه   -1

 بررسی شرایط بانی برای انتشار اوراق -2

 اوراق بهادار عرضۀتأمین مالی و  شیوةطراحی  مشاورةعقد قرارداد  -3

 تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق استصناع توسط مشاور -4

 بانی حسابرسبررسی گزارش توجیهی توسط  -5

 مذاکره با ارکان و اخذ اعالم قبولی سمت توسط ایشان -6

 مستندات جهت دریافت موافقت اصولی به سازمان ارائۀ -7

 قراردادهاهمکاری با شرکت مدیریت دارایی مرکزی و انجام اقدامات الزم جهت انعقاد  -8

 ارائۀ مستندات جهت دریافت مجوز انتشار  اوراق مشارکت به سازمان -9

 صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت -10

 فرابورس و جمع آوری وجوه/انتشار اوراق در بورس -11



 تأثیر روی صورت های مالی شرکت بانی
 تامین سرمایه نوین

 :دریافت وجه حاصل از اوراق استصناع
 ××وجه نقد 

 ××حساب دریافتنی از سازمان 
 ××اوراق پرداختنی   

---------------------------
------------------- 

 ××کار در جریان ساخت 
حساب پرداختنی به پیمانکار   

×× 
---------------------------

------------------- 
 ××وجه نقد 

 ××حساب دریافتنی از سازمان  
---------------------------

------------------- 
 ××حساب پرداختنی به پیمانکاران 

 ××وجه نقد   
 
 
 
 

 

 :پرداخت سود اوراق
 ××هزینه اوراق استصناع  
 ××وجه نقد    

 :پرداخت آخرین قسط اوراق
 ××هزینه اوراق استصناع  
 ××اوراق استصناع پرداختنی  
 ××وجه نقد    



(استصناع)اولین صکوک سفارش ساخت  
 تامین سرمایه نوین



 مشخصات اوراق سفارش ساخت
 تامین سرمایه نوین

های صنعتی کارخانۀ تولید کنسانتره و کارخانۀ گندله هر یک با ظرفیت  ساختمان: مشخصات دارایی•
 میلیون تن در سال در منطقه سنگان خراسان رضوی، 2.5

 ماه، 7: دورة ساخت دارایی•

 میلیارد ریال، 1ر 629: ارزش برآوردی جهت ساخت دارایی براساس تأییدیۀ ناظر•

 بیمه پاسارگاد،: بیمه گر دارایی در دورة ساخت دارایی•

 میلیون ریال،  1ر629ر314: مبلغ اوراق سفارش ساخت •

 ریال،  1ر000ر000: مبلغ اسمی هر ورقۀ سفارش ساخت•

 با نام،: نوع اوراق سفارش ساخت•

 درصد، 23: نرخ اوراق•

 سال، 3: دورة عمر اوراق•

 ماه یک بار از تاریخ انتشار،  3هر : مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق ساخت•



 مشخصات اوراق سفارش ساخت
 تامین سرمایه نوین

 ،(سهامی عام)گذاری گروه توسعه ملی شرکت سرمایه: ضامن•

 مؤسسۀ حسابرسی تدبیرگران مستقل،: حسابرس•

 ،(سهامی خاص)کارگزاری تأمین سرمایه نوین : عامل فروش•

 ،(سهامی عام)شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه : عامل پرداخت•

 ،(سهامی خاص)شرکت تأمین سرمایه نوین : بازارگردان•

 ،(سهامی خاص)شرکت تأمین سرمایه نوین : متعهدپذیره نویسی•

 ،(سهامی خاص)شرکت مهندسی ارکان تدبیر صنایع : ناظر•

 ،(با مسئولیت محدود)شرکت واسط مالی شهریور دوم : ناشر•

 ،(سهامی خاص)شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی : بانی•

 ،(سهامی خاص)شرکت تأمین سرمایه نوین : مشاور طراحی شیوة تأمین مالی و عرضۀ اوراق بهادار•

 



 اوراق جعاله



 مبانی انتشار
 تامین سرمایه نوین

 احداث، جعل، مقابل در قرارداد طرفین از یکی آن موجب به که است قراردادی جعاله اوراق•

 .می شود متعهد درآینده معینی زمان در آن تحویل و مشخص طرح تعمیر تکمیل،

 براساس دو این از ترکیبی یا معین مدت برای طرح از بهره برداری حق یا معین مبلغی جعل،•

 .است جعاله قرارداد

 .می باشد ریال میلیارد 100 انتشار، مبلغ حداقل•



 شرایط انتشار
 تامین سرمایه نوین

 دارایی باید که است غیرمنقول یا منقول دارایی تحویل و تعمیر یا تکمیل احداث، عملیات نوع هر :طرح•

 :باشد زیر شرایط

 .باشد نداشته وجود طرح اجرای برای قضایی یا قراردادی قانونی، منع یا محدودیت گونه هیچ•

 .باشد برخوردار مناسب ای بیمه پوشش از باید موجود های دارایی اوراق، سررسید پایان تا طرح شروع زمان از•

 .(بود خواهد بانی تملک در مراحل تمامی در طرح) .باشد شده اخذ ربط ذی مراجع از طرح اجرای برای الزم های مجوز تمامی•

 برای شده بینی پیش اقتصادی عمر و ساخت دورة مجموع از درصد 80 از بیش نمی تواند اوراق سررسید•

 .باشد طرح

 تا حداکثر بهادار اوراق توثیق یا شرط و قید بدون بانکی نامۀ ضمانت اخذ با بانی تأیید با می تواند واسط نهاد•

 .نماید پرداخت قرارداد طرف شرکت به پرداخت پیش عنوان به را اوراق کل مبلغ درصد 20

 

 



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

متعهد 
پذیره 
 نویسی

عامل 
 پرداخت

شرکت 
طرف 

 قرارداد
عامل 
 ضامن فروش

مشاور 
 بانی ناشر عرضه

 .شخص حقوقی که اوراق جعاله با هدف احداث، تکمیل یا تعمیر طرح برای وی منتشر می شودبانی، 

 .بانی می تواند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد

بازارگرد
 ناظر امین ان



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

متعهد 
پذیره 
 نویسی

عامل 
 پرداخت

شرکت 
طرف 

 قرارداد
عامل 
 ضامن فروش

مشاور 
 بانی ناشر عرضه

  متقاضی وظایف از بخشی یا تمام بورس، و (بانی) متقاضی اصلی رابط عنوان به که است حقوقی شخص ،عرضه مشاور
 .می دهد انجام وی طرف از نمایندگی به را عرضه فرآیند در

بازارگرد
 ناظر امین ان



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

متعهد 
پذیره 
 نویسی

عامل 
 پرداخت

شرکت 
طرف 

 قرارداد
عامل 
 ضامن فروش

مشاور 
 بانی ناشر عرضه

 .می نماید تضمین اوراق دارندگان برابر در مقرر مواعد در را مطالبات پرداخت که است حقوقی شخص ،ضامن

بازارگرد
 ناظر امین ان



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

متعهد 
پذیره 
 نویسی

عامل 
 پرداخت

شرکت 
طرف 

 قرارداد
عامل 
 ضامن فروش

مشاور 
 بانی ناشر عرضه

 .می نماید اقدام واسط نهاد طرف از اوراق فروش و عرضه به نسبت که است حقوقی شخص ،فروش عامل

بازارگرد
 ناظر امین ان



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

متعهد 
پذیره 
 نویسی

عامل 
 پرداخت

شرکت 
طرف 

 قرارداد
عامل 
 ضامن فروش

مشاور 
 بانی ناشر عرضه

 تکمیل، احداث، مسئولیت جعاله قرارداد اساس بر که هستند حقوقی اشخاص یا شخص ،قرارداد طرف شرکت
 .دارند عهده بر را طرح دارایی تحویل و تعمیر

بازارگرد
 ناظر امین ان



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

متعهد 
پذیره 
 نویسی

عامل 
 پرداخت

شرکت 
طرف 

 قرارداد
عامل 
 ضامن فروش

مشاور 
 بانی ناشر عرضه

  با مرتبط پرداخت های به نسبت که است وجوه تسویه و بهادار اوراق مرکزی گذاری سپرده شرکت پرداخت، عامل
  .می نماید اقدام گذاران سرمایه به مقرر مواعد در اوراق

بازارگرد
 ناظر امین ان



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

متعهد 
پذیره 
 نویسی

عامل 
 پرداخت

شرکت 
طرف 

 قرارداد
عامل 
 ضامن فروش

مشاور 
 بانی ناشر عرضه

 .شخص حقوقی است که خرید اوراق فروش نرفته در عرضۀ اولیه را تضمین می کند، متعهد پذیره نویس

بازارگرد
 ناظر امین ان



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

متعهد 
پذیره 
 نویسی

عامل 
 پرداخت

شرکت 
طرف 

 قرارداد
عامل 
 ضامن فروش

مشاور 
 بانی ناشر عرضه

بازارگرد
 ناظر امین ان

 بازارگردان، نهاد مالی است که نقدشوندگی اوراق را تضمین می کند.



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

متعهد 
پذیره 
 نویسی

عامل 
 پرداخت

شرکت 
طرف 

 قرارداد
عامل 
 ضامن فروش

مشاور 
 بانی ناشر عرضه

بازارگرد
 ناظر امین ان

 .می شود انتخاب سازمان معتمد حسابرسی مؤسسات میان از که است قرارداد طرف شرکت حسابرس ،امین



 ارکان انتشار
 تامین سرمایه نوین

متعهد 
پذیره 
 نویسی

عامل 
 پرداخت

شرکت 
طرف 

 قرارداد
عامل 
 ضامن فروش

مشاور 
 بانی ناشر عرضه

بازارگرد
 ناظر امین ان

 .دارد عهده بر را طرح دارایی تحویل و تعمیر یا و تکمیل احداث، بر نظارت وظیفه ،ناظر
  دارای یا و مهندسی نظام به مربوط مقررات و قوانین وفق مهندسی کار به اشتغال پروانه دارای که است حقوقی شخص
 مسئولیت با و قرارداد طرف شرکت یا بانی توسط مورد حسب کشور، بودجۀ و برنامه سازمان از (صالحیت) نظارت گواهی

 .می شود انتخاب وی



 تأثیر روی صورت های مالی شرکت بانی
 تامین سرمایه نوین

 :دریافت وجه حاصل از اوراق جعاله
 ××وجه نقد 

 ××حساب دریافتنی از سازمان 
 ××اوراق پرداختنی   

---------------------------
------------------- 

 ××کار در جریان ساخت 
حساب پرداختنی به پیمانکار   

×× 
---------------------------

------------------- 
 ××وجه نقد 

حساب دریافتنی    
×× 

---------------------------
------------------- 

 ××حساب پرداختنی به پیمانکاران 
 ××وجه نقد   

 
 
 
 

 

 :پرداخت سود اوراق
 ××هزینه اوراق جعاله  
 ××وجه نقد    

 :پرداخت آخرین قسط اوراق
 ××هزینه اوراق جعاله  
 ××اوراق جعاله پرداختنی  
 ××وجه نقد    



 موارد کاربرد اوراق جعاله



 ادامه فرآیند انتشار اوراق جعاله
 تامین سرمایه نوین

 :می آید ادامه در که است اجرا قابل قالب دو در پروژه احداث برای جعاله اوراق

 (جعل) معین مبلغ قبال در پروژه مالی تأمین جعاله اوراق عملیاتی مدل -1 

 (BOT) انتقال و معین زمان برای بهره برداری حق قبال در پروژه مالی تأمین جهت جعاله اوراق عملیاتی مدل -2 

 

 



 مدل عملیاتی اوراق جعاله جهت تأمین مالی پروژه در قبال 
 حق بهره برداری برای زمان معین و انتقال

 تامین سرمایه نوین

 شرکت طرف
 قرارداد

 نهاد
 واسط

 خریداران
 اوراق

 دولت

 انتشار اوراق -2

 پرداخت وجه -3

 عامل
 پرداخت

 قرارداد جعاله دوم -4

 پرداخت وجه -5

 قرارداد جعاله اول-1

 عواید بهره برداری پس از کسرجعل بهره بردار -6

 پرداخت اوراق-7



(جعل)مدل عملیاتی اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معین   
 تامین سرمایه نوین

 شرکت طرف
 قرارداد

 نهاد
 واسط

 خریداران
 اوراق

 دولت

 انتشار اوراق -2

 پرداخت وجه -3

 عامل
 پرداخت

 قرارداد جعاله دوم -4

 پرداخت وجه -5

 قرارداد جعاله اول-1

 (BTLبرای قراردادهای )جعل در قالب پرداخت معین  -6

 پرداخت اوراق-7



 
 

 با تشکر از 
 توجه شما عزیزان


