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 چکیده:

حال  درتجیز آنها  و مانند پروژه های ساخت بیمارستان های دولتی و خصوصی نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی الزم برای انجام پروژه ها

 در دوران تحریمبا توجه به وضعیت خاص کشور  بخش خصوصی و دولتی بوده که این مهمحاضر به عنوان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی 

این در مورد  و شناسایی منابع تامین آن به راحتی فراهم نمی شود، لذا انتخاب روش تامین مالی مناسبو اقتصادی بوجود آمده  و بحرانهای مالی

 ی است که باید به آن پرداخت.ئلامسیکی از مهمترین روژه ها پ

 

 مقدمه:

ه بازار با توجه به نیاز مبرم کشور ایران به افزایش تخت های بیمارستانی با استاندارد بین المللی برای خدمات رسانی به اقشار جامعه و ورود ب

از اولویت باالیی برخوردار باشد که متاسفانه به دلیل مشکالت مالی بسیاری گردشگری سالمت، طراحی و ساخت و تجهیز  این بیمارستان ها باید 

ین مالی از این پروژه ها در حین اجرا متوقف شده و یا در مرحله طرح باقی مانده اند. با توجه به عدم ثبات قیمت ارز در کشور و ریسک باالی تام

گذاران خارجی در سرمایه گذاری در این حوزه، باعث می گردد که بهترین گزینه برای از منابع خارجی به دلیل این نوسانات و عدم رغبت سرمایه 

 تامین مالی پروژه ها، تامین مالی از منابع مالی داخلی شود که یکی از بهترین و مطمئن ترین روش ها می باشد.
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 تامین مالی از بازار سرمایه:

. ابزارهای متداول تامین مالی در بازارهای مالی را می توان در دو طبقه کلی می باشد سرمایهار تامین مالی از بازیکی از انواع تامین مالی داخلی، 

در این مقاله به ابزارهای تامین مالی از بازار سرمایه و مبتنی بر بدهی اشاره   ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی و مبتنی بر سرمایه جای داد که

 خواهد شد.

 

 مالی در بازار سرمایهتأمین ارهای نوین بخش اول: معرفی ابز

 آوریجمع به اقدام مالیتأمین متنوع  ابزارهای از استفاده با مالی منابع کردن فراهم برای ها شرکت مدیران آن در که است فرآیندی مالیتأمین 

انتخاب  اصلی فاکتور چهار. نمایند انتخاب را بیمناس مالیتأمین  منابع باید خود نیاز به بسته بزرگ و کوچک هایشرکت. نمایندمی مالی منابع

 برای سرمایه جذب منبع بهترین انتخاب برای. است گذاریسرمایه زمانی افق و گذاریسرمایه حجم بازده، ریسک، شامل مناسب مالیتأمین  روش

 در و داد قرار بررسی مورد را مالیتأمین  لفمخت منابع هایویژگی سپس شناخت، را کار و کسب آن شرایط و ویژگی باید ابتدا کار، و کسب یک

 . کرد مشخص کار و کسب یک گوناگون شرایط از یک هر برای را منابع بهترین منابع،و  نیازها تطبیق با نهایت

اص حقوقی مالی بازار سرمایه در چند سال اخیر تنوع چشمگیری یافته و خوشبختانه قابل استفاده توسط طیف متنوعی از اشختأمین  ابزارهای

باشد. این شیوه گذاران خرد و کالن میمالی از طریق بازار سرمایه به معنی انتشار اوراق بهادار و فروش مستقیم آن به سرمایهتأمین  باشد.می

حجم  رخوردار است.گذاران، از نرخ بهای تمام شده کمتری بها و مواجهه مستقیم با سرمایهبه دلیل حذف واسطه مالی در تمام دنیا معموالًتأمین 

 نمودار ذیل است.انتشار یافته است به شرح  2017تا  2005از  دنیا المللیبدهی اسالمی که در بازارهای بینانتشار اوراق 
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 ارقام برحسب میلیون دالر

 2017 تا 2005از  -دنیا المللیحجم انتشار اوراق بدهی اسالمی در بازارهای بین

 

 نمودار ذیل است.انتشار یافته است به شرح  2017تا  2005از  در جهاندهی اسالمی که در بازارهای داخلی و بومی بهمچنین حجم انتشار اوراق 

 ارقام برحسب میلیون دالر

  2017تا  2005از  -انتشار اوراق بدهی اسالمی در بازارهای داخلی و بومی در جهان  حجم
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 هایدر ادامه به تشریح بیشتر ابزارباشد که میو سرمایه مایه کشور ما شامل انواع اوراق بدهی مالی در شرایط امروز در بازار سرتأمین ابزارهای 

 شود. پرداخته می ها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایراندر کنار رویه پذیرش شرکت مالیتأمین بدهی 

 مالیتأمین مدل 

ها امکانات منحصر به فردی را به متقاضیان نوع باالیی برخوردار است که هر کدام از این مدلمالی مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه از تتأمین مدل 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: دهند. از جمله این امکانات میمالی ارائه میتأمین 

 ؛مالی از طریق انتشار اوراق بهادار نسبت به اخذ تسهیالت بانکیتأمین کاهش هزینه  .1

 ؛قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 12و  11، 7های مالیاتی مطابق ماده عافیتگیری از مبهره .2

 ؛مالی و نظارت توسط سازمان بورس و اوراق بهادارتأمین وجود شفافیت اطالعات در خصوص تمامی مراحل  .3

 های اندک و خرد.گذاران با سرمایهگذاری برای سرمایهامکان سرمایه .4

های توان به نقش بانکباشد، میمالی قادر به ارائه آن میتأمین سرمایه کاردان در حوزه تأمین صر به فردی دیگری که از جمله امکانات منح

 مالی اشاره کرد.تأمین سرمایه کاردان به عنوان تکمیل کننده مراحل تأمین سهامدار 

بازار سرمایه ایران قابل تصور است که براساس مستندات و مدارک  درمالی تأمین ابزارهای مختلف بانک، های مورد نظر پروژهبا توجه به ماهیت 

 ها، عملیاتی خواهد شد. های پروژه یکی از این مدلو ویژگی

ها و شرایط مختص به خود باشند، اما هر کدام دارای ویژگیای میهای مالی مذکور دارای رویه اجرایی انتشار مشابهرغم اینکه هر یک از مدلعلی

اوراق بهادار شرح مختصری از  در ادامهکه  .گردد، مدل مناسب انتخاب میشرکتمورد نیاز  مالیتأمین به فراخور مشخصات پروژه و حجم  بوده که

 ارائه گردیده است.

 مالی از طریق انتشار اوراق اجارهتأمین مدل  .1

تواند در هر شوند که این تأمین نقدینگی میگی منتشر میگاهی تأمین نقدین صکوک اجاره به ویژه اجاره به شرط تملیک به جهت تأمین مالی و

 که احتیاج به نقدینگی دارد شرکتیابتدا باشد که طور اجمالی به این صورت مییوه تأمین مالی با استفاده از صکوک اجاره، به ایی باشد. شزمینه

از لحاظ قانونی دارای  )ناشر( کهمالی  واسط شرکتیک کند. سپس های خود که برای اجاره مناسب هستند را انتخاب میاز داراییبخشی بانی(، )

ها پس از خرید دارایی ناشر، با این توافق که شرکت خردمیرا به صورت یک سبد دارایی  های منتخبیک شخصیت کامالً مستقل است دارایی

شود. در مرحلة بعد بها با توافق طرفین تعیین میمچنین مبلغ اجارهقرار دهد. مدت اجاره و هبانی مجدداً آنها را در قالب قرارداد اجاره در اختیار 
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به موجب قرارداد اجاره باید مبلغ بانی  .کندهای خود را به اوراق بهادار )صکوک( تبدیل میشرکت ناشر از طریق انتشار اوراق صکوک، دارایی

بها را بین دارندگان صکوک تقسیم کند. ر قرار دهد. ناشر نیز باید اجارهبها را طبق شرایطی که در قرارداد ذکر شده در اختیار شرکت ناشاجاره

ر های مورد اجاره نیز در اختیاشود و مالکیت داراییبها نیز متوقف میرسد، جریان نقدی حاصل از اجارههنگامی که مدت زمان اجاره به پایان می

 گیرد.بانی قرار می

 ق بهادار تهران و فرابورس ایران به شرح نمودار ذیل است.حجم انتشار اوراق اجاره در بورس اورا

 ارقام برحسب میلیون ریال

 

وش بانک مرکزی ج.ا.ا. تصریح کرده است، درصورتی که اخذ مجوز انتشار توسط آن نهاد ناظر صادر شود، عالوه بر ارکان موجود نیازمند عامل فر

سوابق؛  و کامل هویت شامل مدیران مشخصات مالکان؛ یا سهامداران ترکیب بر مبنی هاشرکت ثبت اظهارنامهو امین نیز خواهد بود. همچنین 

بانی از دیگر مستندات مازاد، نسبت به  فعالیت موضوع با مرتبط هایریسک تحلیل گزارش و وجود صورت در اجاره صکوک اعتباری رتبة اعالم

 اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار خواهد بود.

شار برای که دیدیج نوع در ست، شده مطرح دارایی مبنای بر اجاره اوراق انت  مبنای تواندمی نیز سهام همچون مالی های دارایی انواع از برخی ا

شار شار رایج الگوی در .گیرد قرار اجاره اوراق انت شار مبنای واقعی هایدارایی اجاره، اوراق انت ش جدید الگوی در گیرند،می قرار اجاره اوراق انت  ارانت

 اوراق انتشار جدید الگوی این .گیرد قرار اجاره اوراق انتشار مبنای تواندمی فقهی نظر از نیز سهام همچون مالی هایدارایی از برخی اجاره، اوراق

 .سازد فراهم خصوصی بخش در چه و دولتی بخش در چه مالیتأمین  ابزارهای توسعه برای را زمینه تواندمی اجاره،
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تأمین  شیوه. باشد اییزمینه هر در تواندمی نقدینگیتأمین  این که شوندمی منتشر نقدینگی تأمین گاهی و مالی تأمین جهت به سهام رهاجا اوراق

ستفاده با مالی شدمی صورت این به اجمالی طور به اوراق، این از ا سری بانی، ابتدا که با سب اجاره برای که خود هایسهام از یک ستند منا  را ه

 که توافق این با نماید،می خریداری را منتخب هایسهام است مستقل کامالً شخصیت یک دارای قانونی لحاظ از که ناشر سپس. کندمی تخابان

 طرفین توافق با بهااجاره مبلغ همچنین و اجاره مدت. دهد قرار بانی اختیار در اجاره قرارداد قالب در را هاآن مجدداً هادارایی خرید از پس ناشرررر

شار این اوراق همانند اوراق اجاره دیگر دارایی .شودمی تعیین صل  .ها خواهد بودمراحل بعدی انت سید اوراق بانی با پرداخت مبلغ ا سرر در پایان 

 های خود خواهد شد.اوراق مالک سهام

 

 مشارکت مالی از طریق انتشار اوراقتأمین مدل  .2

به . شودبهادار مشارکت است که براساس قرارداد شراکت منتشر می ، اوراقدر بازار سرمایه هاشرکت لی قابل استفادهیگر از ابزارهای ماد یکی

 ساختمانی و تولیدی سودآور هایطرح و کشور کل ساالنة بودجه قوانین در مندرج دولت انتفاعی عمرانی هایطرح اجرای در عموم مشارکت منظور

 وابسته هایشرکت و المنفعهعام هایمؤسسه و غیردولتی عمومی نهادهای و هامؤسسه و هاشهرداری و دولتی هایشرکت و دولت به خدماتی، و

 قسمتی قانون، این مقررات طبق شودمی داده اجازه تولیدی تعاونی هایشرکت و خاص و عام سهامی هایشرکت چنینهم و مذکور هایدستگاه به

 و انتشار طریق از را تولیدی واحدهای نیاز مورد اولیه مواد تهیه برای الزم مالی منابع شامل مذکور ایهطرح اجرای برای نیاز مورد مالی منابع از

 .نمایند تأمین مشارکت اوراق عمومی عرضه

رائی هر نوع تغییر قیمت دا مشارکت سندی است گویای مالکیت دارنده آن، نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی است و تا سررسید اوراق، اوراق

نامى است که به بهادار با نام یا بیمشارکت در ایران اوراق مشارکت، اوراق مشارکت است. طبق تعریف قانون انتشار اوراق متوجه صاحب اوراق

د هاى موضوع انتشار اوراق را دارنگذارانى که قصد مشارکت در اجراى طرحشود و به سرمایهقیمت اسمى مشخص براى مدت معین منتشر می

 .گرددواگذار می
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 حجم انتشار اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به شرح نمودار ذیل است.

 ارقام برحسب میلیون ریال

 

 مالی از طریق انتشار اوراق مرابحهتأمین مدل   .3

آالت، وسایل حمل و رید زمین، ساختمان، تأسیسات، ماشینمالی )بانی( جهت ختأمین متقاضی های شرکت تواند بهنتشار این نوع از صکوک میا

مالی الزم است که کاالی مورد معامله در مرزهای کشور بوده و فروشنده ایرانی باشد. الزم به تأمین در این مدل  د.نماینقل و مواد و کاال کمک 

زای دریافت کاال واریز خواهد شد و منابع مالی در اختیار متقاضی به حساب فروشنده در ا شده از این روش مستقیماًتأمین ذکر است که منابع مالی 

 مالی قرار نخواهد گرفت. تأمین 

وجوه  کند، سپس نهاد واسطشر گردیده، میواسط منتنهاد از این طریق، مشاور عرضه اقدام به فروش صکوک مرابحه که توسط برای تأمین مالی 

را از تولیدکننده )فروشنده( به صورت نقد بانی  نظر طرف آنان کاالی مورد ری کرده و به وکالت ازآومردم( را جمععموم گذاران مالی )سرمایه

به  نهاد واسطشود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کاال را از طریق متعهد می بانیفروشد. می بانیبه ری و به صورت بیع مرابحه نسیه خریدا

 .دارندگان اوراق برساند
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 وراق مرابحه در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به شرح نمودار ذیل است.حجم انتشار ا

 ارقام برحسب میلیون ریال
 

 

 مالی از طریق انتشار اوراق استصناع )سفارش ساخت(تأمین مدل   .4

های ای با ویژگیاجرای پروژه عقد استصناع )سفارش ساخت( عقدی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی مبنی بر تولید کاالیی خاص یا

تواند به صورت های توافق شده )بخشی از مبلغ مورد توافق میگیرنده )پیمانکار( در ازای گرفتن مبالغی معین در زمانمشخص در آینده که سفارش

مدت یا بلندمدت بندی کوتاهاننقد و بخشی از آن به صورت اقساط به تناسب پیشرفت فیزیکی کار یا حتی مستقل از آن پرداخت شود(، طبق زم

 دهنده تحویل دهد.شود کاال یا پروژه مورد نظر را ساخته و به سفارشمتعهد می

ی هستند که دارندگان آن به صورت مشاع مالک دارایی مالی هستند که براساس عقد استصناع حاصل شده مچنین اوراق استصناع اوراق بهاداره

 ازار ثانویه بوده و دارای بازده معین است.است. این اوراق قابل مبادله در ب

ها طراحی شده است. یعنی طراحی اوراق مالی پروژهتأمین ها و به ویژه مالی شرکتتأمین اوراق استصناع با هدف ایجاد ابزاری جدید در زمینه 

های دولتی و بخش خصوصی ها، شرکتها، شهرداریگیرد. وزارتخانهمحور شکل میمالی پروژهتأمین مالی پیمانکاری و تأمین استصناع در راستای 

 .توانند از طریق انتشار اوراق استصناع اقدام کنندای میهای عمرانی و توسعهمالی طرحتأمین برای 
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 1،629ر شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی )سهامی خاص( است. حجم این اوراق بالغ بتنها اوراق استصناع منتشر شده در بازار سرمایه مربوط به 

 .ماهه است 3ساله و با مواعد پرداخت  3درصد ساالنه به صورت روزشمار انتشار یافته است. این اوراق  23میلیارد ریال بوده و با نرخ سود 

 مالی از طریق انتشار اوراق رهنیتأمین مدل  .5

 اشخاص دارمدت مطالبات رهنی مطالبات. شودمی رمنتش ناشر توسط رهنی مطالبات خرید منظور به که است نامی با بهادار اوراق رهنی اوراق

. باشدمی رهنی وثیقه دارای که است( سلف استثنای به) جعاله و تملیک شرط به اجاره اقساطی، فروش قبیل از ایمبادله قراردادهای از ناشی حقوقی

 شرکت. شودمی مالی واسط شرکت توسط گذارانسرمایه از الیم منابع آوریجمع خواستار توجیهی طرح یا درخواست ارائه با بانی اوراق، نوع این در

 بر و کرده خریداری را بانی شرکت تسهیالتی هایدارایی هاآن طرف از وکالت به و گذارانسرمایه از مالی منابع آوریجمع از پس مالی واسط

. است کرده اعطا خانوارها و نهادها به بانی که هستند تسهیالتی هادارایی این. نمایدمی منتشر اوراق شده، خریداری هایدارایی از دسته این اساس

 .دارند نام رهنی اوراق شودمی منتشر آن پشتوانه به که اوراقی و رهنی هایدارایی باشد،می بانی رهن در( تسهیالت) هادارایی این که جاییآن از

 و فروش عامل وصول، عامل امین، بازارگردان، نویسی،متعهدپذیره ضامن، بانی، ،(واسط نهاد) ناشر شامل رکن نُه وجود مستلزم رهنی اوراق انتشار

 هشت به هاآن تعداد صورت این در که گیرد عهده بر نیز را وصول عامل نقش تواندمی بانی مذکور اوراق انتشار برای عمل در .است پرداخت عامل

 .یابدمی تقلیل نرک

 هایویژگی از هادارایی قبیل این معموالً. نمود تبدیل بهادار اوراق به توانمی را بینیپیش قابل آتی نقدی ریاناتج با دارایی نوع هر معمول طور به

 :هستند برخوردار زیر

 یا و تملیک شرط به اجاره عقود طی که تسهیالتی مثال بررای. نمود ادغام هم با را هاآن بتوان استاندارد طور به یعنی: بودن همگن .1

 .گیرندمی جای بندیدسته این در راحتی به شوندمی پرداخت قساطیا فروش

 .کرد تفکیک و داده تشخیص راحتی به بتوان را هاآن اعتباری رتبه: اعتباری رتبه تعیین قابلیت .2

  ده،گیرنوام اعتباری رتبه به توجه با که باشد مشخص باید نیز شده پرداخت تسهیالت ریسک درجه: ریسک درجه تعیین قابلیت .3

 .کرد بررسی راآن توانمی نامهبیمه وجود و کنندگانرهن ضامنین،

 برای. داد افزایش را هادارایی ایرن اعتبار درجه توانمی عمومی استقبال و پذیرش افزایش منظور به: اعتباری رتبه افزایش قابلیت .4

 .داد کاهش گیرنده وام طرف از را هابدهی نکول خطر بانک، یک بوسیله مثال
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 احتمال مورد در بینیپیش انجرام زمینه در ویژه به الزم آمارهای خصوص در اطالعاتی بانک ایجاد قابلیت: اطالعات ارائه قابلیت .5

 .دارد وجود هادارایی این برای شده اعطا تسهیالت نکول

ق رهنی را در بازار سرمایه منتشر کرده است. این اوراق میلیارد ریال، اولین اورا 3،000با انتشار اوراق رهنی به مبلغ  1395در تیر ماه بانک مسکن 

 .سال منتشر شده است 2درصد سالیانه و طول مدت  18.5با نرخ اسمی 

 مالی از طریق انتشار اوراق منفعتتأمین مدل  .6

رایی بادوام است که در ازای ورق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارندة آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دا

واگذاری خدمات آینده و  های بادواماوراق بهادار منفعت در دو بخش واگذاری منافع آینده دارایی. پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است

 .تواند به کارگرفته شودمی

آن، بخشی از منافع تأمین نقدینگی احتیاج دارند و حاضرند برای های بادوام گاهی به صاحبان دارایی، های بادوامواگذاری منافع آینده داراییدر 

کننده نهایی باشند، احتمال موفقیت خیلی وجوی استفادهها را از پیش واگذار کنند. در این موارد اگر صاحبان دارایی در جستداراییآن حاصل از 

ستفاده کرد. یعنی صاحبان دارایی برای بخشی از منافع دارایی، اوراق توان از اوراق منفعت اپایین و در حد صفر است. برای حل این مشکل می

توانند صبر کنند و در زمان معین از آن منافع کنند. دارندگان اوراق میها را در مقابل مبلغ معینی به متقاضیان واگذار میمنفعت منتشر و سپس آن

 گران واگذار کنند.توانند قبل از فرارسیدن مدت آن را به دیمی یابهره ببرند؛ 

سرمایه در گردش تأمین های خدماتی نیز گاهی برای ها و مؤسسههای بادوام، شرکتهمانند صاحبان دارایی، واگذاری خدمات آیندههمچنین در 

های موارد نیز اگر شرکتو حاضرند بخشی از خدمات آینده خود را از پیش واگذار کنند. در این  شوندمی های اقتصادی، نیازمند پولیا توسعه فعالیت

تواند خدماتی به دنبال مشتری نهایی باشند، احتمال موفقیت در سطح پایین و نزدیک به صفر است، در حالی که استفاده از اوراق بهادار منفعت می

 این مشکل را به آسانی حل کند.

 بوده است. 1396ال در سهزار میلیارد ریال  30یافته توسط دولت به حجم  تنها اوراق منفعت انتشار

 ها و معایب انواع اوراق بدهیخالصه مزیت

 گردآوری شده است.ز طریق انتشار اوراق بهادار مالی اتأمین در جدول ذیل خالصه معایب و مزایای 
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 معایب مزایا محل مصرف منابع مالی نوع اوراق

 آزاد اجاره

 آوری شدهپرداخت یکجا وجوه جمع، 

 ط سهولت پذیرش رکن ضمانت توس
 ،ضامن

 مبتنی بر دارایی موجود، 

  هایمالی در حد داراییتأمین حداکثر 
 ،شرکت و نه در حد پروژه

 در طرح ارائه شده مشارکت
  مالی به پشتوانه طرحتأمین،  

 قابل تبدیل به سهام، 

  وجود رکن امین و مصارف وجوه براساس
  ،پیشرفت پروژه تنها براساس تأیید امین

  سوی ناشرنیاز به آورده نقدی از، 

  مالی نسبتی از تأمین حجم کل
  ،صاحبان سهمحقوق

  کنترل کامل بر طرح توسط ناشر و الزام
 ،به مالکیت طرح توسط ناشر

  محاسبه و پرداخت سود قطعی پس از
  ،سررسید

 به پشتوانه برنامه خرید   جهت خرید کاال از فروشنده مرابحه
  مالی در خصوص خرید تأمین محدودیت

 ،کاالی خارجی

 پرداخت به فروشنده، 

 در طرح ارائه شده استصناع
  طرح  %100مالی تأمین 

  عدم نیاز به آورده نقدی بانی 

  مصرف وجوه و پرداخت به بانی بر اساس
  ،پیشرفت پروژه

 ،بهای تمام شده باالتر 

  عدم سهولت پذیرش رکن ضمانت توسط
 ،ضامن اوراق

 آزاد رهنی
 آوری شدهپرداخت یکجا وجوه جمع، 

 زایش نقدینگی شرکت متقاضیاف، 
  میزان مالی در حد تأمین حداکثر

  ،شرکت مطالبات

 آزاد منفعت
 آوری شده،پرداخت یکجا وجوه جمع 

 ،مبتنی بر دارایی موجود 
  مالی در حد میزان منابع تأمین حداکثر

 حاصله از دارایی بادوام،

 

 وجوه حاصلشرایط ابزار مالی و  . به عبارت دیگرشودمیشرکت سهامداران ثروت( )سبب افزایش ارزش افزوده  تواندانتخاب صحیح ابزار مالی می

توان گردد. به عبارت دیگر می و رعایت بازده مورد انتظار ذینفعان هایی با خالص ارزش فعلی مثبتگذاری در پروژهتواند صرف سرمایهمی از انتشار

 د.یاب بهبودو ثروت سهامداران را داده هایی با سودآوری بیشتر تخصیص وجوه حاصله را به طرح
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 لیست صکوک منتشره

 مبلغ اوراق نوع اوراق بانی سال انتشار ردیف
مدت 

 اوراق

 توسعه اعتماد مبین 1397 1
 5,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 پدیده شیمی قرن 1397 2
 500,000 مرابحه

 میلیون ریال
 ساله 2

 برز نیروتجهیزات ناوگان ریلی ال 1397 3
 1,050,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 5

 ریل سیرکوثر 1397 4
 300,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 شرکت سایپا 1397 5
 3,900,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 صنعت غذایی کورش 1397 6
 500,000 مرابحه

 میلیون ریال
 سال 2

 شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 1397 7
 12,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 سال 3

 شرکت مخابرات ایران 1397 8
 8,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 سال 4

 شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت 1397 9
092 اجاره ,000 

 میلیون ریال
 سال 4

 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1396 10
 20,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 سال 3

 قتصادی و داراییوزارت امور ا 1396 11
 20,000,000 منفعت

 میلیون ریال
سال و  3

 نیم

 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1396 12
 10,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 سال 1
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 مبلغ اوراق نوع اوراق بانی سال انتشار ردیف
مدت 

 اوراق

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1396 13
 30,000,000 منفعت

 میلیون ریال
سال و  3

 نیم

 ایران خودرو 1396 14
 7,000,000 مرابحه

ریالمیلیون   
 سال 4

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 1396 15
 3,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 سال 4

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1396 16
 17,380,000 مرابحه

 میلیون ریال
 سال 4

 کرمان موتور 1396 17
 1,000,000 مرابحه

 میلیون ریال
 سال 2

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1396 18
 20,000,000 مرابحه

 میلیون ریال
 ساله 4

 سایپا یدک 1396 19
 850,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 سایپا 1396 20
 3,500,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 وزارت علوم 1395 21
 4,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 بنا گستر کرانه 1395 22
 500,000 مرابحه

 میلیون ریال
 ساله 4

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت 1395 23
01 مرابحه ,000,000 

 میلیون ریال
 ساله 4

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1395 24
 20,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 سایپا 1395 25
 5,000,000 مرابحه

 میلیون ریال
 ساله 4
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 مبلغ اوراق نوع اوراق بانی سال انتشار ردیف
مدت 

 اوراق

 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 1395 26
 10,000,000 مرابحه

ون ریالمیلی  
 ساله 2

 لوتوس پارسیان 1395 27
 480,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 فوالد مبارکه اصفهان 1395 28
 1,000,000 مرابحه

 میلیون ریال
 ساله 2

 بانک مسکن 1395 29
 3,000,000 رهنی

 میلیون ریال
 ساله 2

 هواپیمایی ماهان 1395 30
 2,100,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

31 5139  خدمات ارتباطی رایتل 
 2,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 شرکت جوپار 1395 32
 518,500 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 سیمان شرق 1395 33
میلیون  64,000 مرابحه

 ریال
 ساله 4

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1394 34
 5,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 معدنی توسعة ملیشرکت صنعتی و  1394 35
سفارش 
 ساخت

1,629,314 

 میلیون ریال
 ساله 3

 شرکت مخابرات ایران 1394 36
 4,500,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 بنا گستر کرانه 1394 37
میلیون  500،000 مرابحه

 ریال
 ساله 2

 خدمات ارتباطی رایتل 1394 38
 3,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4
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 مبلغ اوراق نوع اوراق بانی سال انتشار ردیف
مدت 

 اوراق

 تروریگ کیشدانا پ 1394 39
 650,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا 1393 40
 1,000,000 مرابحه

 میلیون ریال
 ساله 2

 شرکت پترو امید آسیا 1393 41
 529,184 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 فوالد کاوه جنوب کیش 1393 42
 2,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

34  کاشی و سنگ پرسپولیس یزد 1393 
 300,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 شرکت بوتان 1393 44
 928,600 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 شرکت قائد بصیر 1393 45
 500,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 دانا پتروریگ کیش 1392 46
 775,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 شرکت گلوکوزان 1392 47
 200,000 مرابحه

 میلیون ریال
 ساله 2

 خدمات ارتباطی رایتل 1392 48
 3,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 سپهر صادرات 1392 49
 400,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 2.5

 شرکت مپنا 1392 50
 1,970,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 شرکت چادرملو 1392 51
 1,500,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4
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 مبلغ اوراق نوع اوراق بانی سال انتشار ردیف
مدت 

 اوراق

 نفت پارس 1392 52
 1,040,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 لیزینگ رایان سایپا 1392 53
 227,892 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 شرکت صنعتی بوتان 1391 54
 301,703 مرابحه

 میلیون ریال
 ساله 2

 شرکت مپنا 1391 55
 2,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 شرکت لیزینگ جامع سینا 1391 56
 100,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 گروه سرمایه گذاری مسکن 1391 57
,238 اجاره 000  

 میلیون ریال
 ساله 4

 شرکت جوپار 1390 58
 415,250 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 هواپیمایی ماهان 1390 59
 914,250 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 دسرمایه گذاری امی 1390 60
 1,087,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 بانک سامان 1390 61
 1,000,000 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

 هواپیمایی ماهان 1389 62
 291,500 اجاره

 میلیون ریال
 ساله 4

  (  www.sukuk.irشرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه         ) آدرس سایت:    منبع:
 

ثبت اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و گروه صنعتی بوتان و شرکت پیوست بیانیه به 

 .می گردد ارائههواپیمایی ماهان 
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 ذیرش سهام شرکت در بازار سرمایه ایرانبخش دوم: پ

تأمین اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آنها در جهت بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور نقش مهمی در جذب پس

مالی در گرو تأمین از و کارهای سهای بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترشمالی طرح

ها به بورس ضمن کمک به رشد بازار سرمایه به تعالی و رشد آنها در رشد بازار سرمایه به تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است. ورود شرکت

 .بخشدها را در جامعه ترقی میفضای رقابتی و شفاف منجر شده و نام و اعتبار آن

هایی اند با اتخاذ رویهتهران به همراه شرکت فرابورس ایران به عنوان ارکان مهم اجرایی بازار سرمایه همواره کوشیدهشرکت بورس اوراق بهادار 

های ها بیانجامد و نیز به کارگیری حداکثر مساعی و همکاری در فرآیند پذیرش، زمینه حضور شرکتترین زمان ممکن به پذیرش شرکتکه در سریع

های بورسی شدن را فراهم آورند. لذا، علیرغم باالتر بودن سطح الزامات ها از مزیتها در بازار سرمایه و برخورداری آنرکتتر شبیشتر و پررنگ

پذیرش در بورس در مقایسه با فرابورس، تشریک مساعی و همت پرسنل واحد پذیرش و همکاری تنگاتنگ مدیران ارشد مجموعه بورس اوراق 

 .ای معقول استها در بازهگشای پذیرش شرکتایران، راهبهادار تهران و فرابورس 

 پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

 معرفی بورس اوراق بهادار تهران 

ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت یبورس اوراق بهادار به معنی بازار

گیرد. وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای ابط و قوانین و مقررات خاصی صورت میخصوصی، تحت ضو

 داد و ستد اوراق بهادار پذیرفته شده و نیز سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان داد و ستد، عملیات بازار و اعضای آن است.

حضور بازار سرمایه در اقتصاد کشور، بورس اوراق بهادار تهران به شکل جدید و به صورت شرکت سهامی عام  علیرغم سابقه نزدیک به نیم قرن از

( بر عهده گرفت. اداره بورس 01/10/1385، تشکیل شد و عملیات اجرایی را )از 1384انتفاعی، بر پایه قانون جدید بازار اوراق بهادار مصوب آذر 

ت مدیره منتخب مجمع عمومی شرکت هستند و شود. اعضای هیئت مدیره است که از هفت عضو تشکیل میئبهادار تهران بر عهده هی اوراق

 شود.ت مدیره انتخاب میه مدیر عامل شرکت است که توسط هیئشوند. اداره امور اجرایی شرکت هم به عهدبرای دو سال انتخاب می
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بوده و در  2اروپای -های آسیاییای بورسو نیز فدراسیون منطقه 1ورس اوراق بهاداردراسیون جهانی ببورس اوراق بهادار تهران هم اکنون عضو ف

 های نام آشناست.صحنه جهانی جزو بورس

 مزایای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

انجامد، دارای ها میشرکتمالی تأمین ها در بورس اوراق بهادار، عالوه بر اینکه به گسترش بازار سرمایه و تقویت بدون تردید پذیرش شرکت

 مزایای متعددی برای ناشر متقاضی پذیرش، سهامداران آن و نیز کل اقتصاد و جامعه است، که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

 مزایای مرتبط با ناشر متقاضی

  ها از طریق بورسمالی شرکتتأمین سهولت، 

 افزاش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه، 

 های دولت و بورس مانند معافیت مالیاتیرخورداری از مشوقب، 

 تعیین قیمت سهام و اوراق بهادار شرکت، 

 پذیری مالکیتسهولت در تغییر ترکیب سهامداران و انتقال، 

 المللیافزایش اعتبار داخلی و بین، 

 آشنایی جامعه با واحدهای اقتصادی و ابزار بازاریابی محصوالت شرکت، 

 گذاری سهام توسط سهامدارانتسهیل وثیقه، 

  های غیربورسیمالی از سامانه بانکی در مقایسه با شرکتتأمین سهولت، 

 ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت، 

 های داخلی شرکت به تبع استقرار نظام راهبری شرکتیهای اطالعات حسابداری و کنترلارتقاء سیستم، 

 رکتامکان استفاده از مشارکت عمومی در توسعه ش، 

 ها در صنعت مشابه و نیز در مقایسه با وضعیت کل صنایع در بین استفاده از معیاری مناسب برای مقایسه شرکت با سایر شرکت

 ،های پذیرفته شده در بورسشرکت

 بهبود ساختار مالی و اقتصادی شرکت در نتیجه رعایت الزامات پذیرش اوراق بهادار، 

 های واگذاری اوراق بهادار،رحایجاد انگیزه در کارکنان از طریق ط 

 بهبود سالمت شرکت با رعایت مقررات بورس و حسابرسی مستقل، 

 هازنی شرکتافزایش قدرت چانه. 

 

                                                           
1 . WFE. 
2 . FEAS. 
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 مزایای مرتبط با سهامداران

 هاتعیین قیمت منصفانه دارایی، 

 کسب بازده مناسب و پوشش نسبی در مقابل تورم، 

 یتگذاری به دلیل ارتقاء شفافکاهش ریسک سرمایه، 

 نقدشوندگی باال به دلیل وجود بازار منسجم، 

 های مالیاتیمعافیت، 

 انتخاب متنوع اوراق بهادار با ریسک و بازده متفاوت و توزیع و انتقال ریسک، 

 ها و قوانین بازار سرمایهها در قالب قواعد، روشنظارت بر فعالیت شرکت، 

 هاپاسخگویی بیشتر مدیران شرکت. 

 اقتصادمزایای مرتبط با کل 

 های بزرگاندازها و منابع مالی کوچک مردم برای انجام طرحتجهیز پس، 

 رشد و توسعه اقتصادی کشور، 

 تخصیص بهینه سرمایه، 

 افزایش ثروت و رفاه اقتصادی جامعه، 

 کنترل حجم نقدینگی اقتصاد و آثار ضد تورمی، 

 رشد تولید ناخالص ملی و افزایش اشتغال، 

 ریق فراهم نمودن توزیع عادالنه ثروتگسترش عدالت اجتماعی از ط، 

 مردم ساالری اقتصادی از طریق گسترش مالکیت و ایجاد احساس مشارکت مردمی، 

 هانظارت عمومی بر شرکت، 

 گسترش اقتصاد بازار محور، 

 گذاریانداز و سرمایهکمک به افزایش آهنگ رشد پس. 

 پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

العمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق م تطبیق وضعیت و شرایط اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در دستورپذیرش در بورس به مفهو

(، به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بورس است. براساس 24/02/1390اصالحیه مصوب  01/10/1386بهادار تهران )مصوب 

ایی که متقاضی پذیرش اوراق بهادار خود در بورس هستند، تمام یا بخشی از وظایف خود در فرآیند پذیرش را از همقررات بازار سرمایه، شرکت

دهند. به عبارت دیگر، مشاوران پذیرش، به عنوان رابط طریق مشاوران پذیرش که دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، انجام می

 کنند.ها عمل میی پذیرش و بورسمیان ناشران اوراق بهادار متقاض
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پذیرد. متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادی در بورس، صرفاً در یکی از تابلوهای بازار اول یا در بازار دوم صورت می

در تابلوی اصلی یا فرعی بازار  پذیرش سهام عادی، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، بایستی تقاضای پذیرش خود

 اول یا در بازار دوم را به بورس ارائه نماید.

 شرایط عمومی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

 شروط عمومی پذیرش ردیف
 بازار اول

 بازار دوم
 تابلو فرعی تابلو اصلی

 * * * (1ثبت نزد سازمان ) 1

 * * * (2تقال یا اعمال حق رای توسط صاحبان سهام )نبود محدودیت قانونی موثر برای نقل و ان 2

 * * * (3سهام با نام و دارای حق رأی باشد و تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد ) 3

 ایرانی تابعیت شرکت 4

 سهامی عام (4شخصیت حقوقی شرکت ) 5

 10گذاری با سرمایه بیش از های سرمایهیا شرکتهای سهامی عام براساس ضوابط سازمان بورس و  اوراق بهادار، ثبت کلیه شرکت (1)

میلیارد ریال نزد آن سازمان الزامی است. همچنین عدم ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مانع از قبول درخواست پذیرش و بررسی 

 های بورس مستلزم ثبت نزد سازمان است. آن نیست، ولی درج در فهرست نرخ

ها، بازداشت به دلیل حکم مراجع قضایی به عللی از سهام شرکت به دالیلی مثل وثیقه بودن نزد بانکای در صورتی که بخش عمده (2)

 مثل بدهی مالیاتی و یا سایر موارد، از محدودیت در نقل و انتقال برخوردار باشد، پذیرش در بورس ممکن نیست. 

روزه در روزنامه  5د، مراتب در قالب سه نوبت آگهی با فاصله نام باشقانون تجارت، در صورتی که سهام شرکت بی 46تا  44طبق مواد  (3)

رسد و طی آن در مهلتی که کمتر از شش ماه نیست از شود به اطالع عموم میهای شرکت در آن درج میاالنتشار که آگهیکثیر

شود که پس از  انقضای صریح میشود تا برای تبدیل سهام خود به مراکز شرکت مراجعه نمایند. در آگهی تصاحبان سهام خواسته می

 گردد.نام شرکت باطل شده تلقی میمهلت مقرر کلیه سهام بی

در صورتی که شخصیت حقوقی شرکت متقاضی پذیرش، سهامی خاص باشد، تغییر شخصیت حقوقی به سهامی عامل قبل از درج نام  (4)

ی خاص بودن شخصیت حقوقی شرکت مانع از ارائه های بورس اوراق بهادار الزامی است. به عبارتی سهامشرکت در فهرست نرخ

 توان تغییر شخصیت را به موازات فرآیند پذیرش پیش برد.درخواست پذیرش نیست و می
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 پذیرش در فرابورس ایران

 معرفی شرکت فرابورس ایران

از ماده یک  8یش بینی شده است و بر اساس بند پ( 1/9/1384مصوب ) تأسیس و راه اندازی بازارهای خارج از بورس در قانون بازار اوراق بهادار

بر پایه مذاکره،  قانون بازار اوراق بهادار، بازار خارج از بورس، بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک برای معامالت اوراق بهادار

های بازارهای خارج از بورس بر عهده شورای عالی بورس نهاده الیتقانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو فع 4معرفی شده است. طبق ماده 

ها و نهادهای مالی منوط به ثبت نزد سازمان بورس این قانون نیز تأسیس بازارهای خارج از بورس همانند تأسیس بورس 28شده است و در ماده 

رتیب، به موجب دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس، مصوب ها تحت نظارت سازمان انجام شود. بدین تو اوراق بهادار است و فعالیت آن

و مجوز شماره  1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  4ماده  5شورای عالی بورس و در اجرای بند  12/6/1386

در اداره ثبت  332483تحت شماره  22/8/1387در تاریخ  سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران 19/8/1387مورخ  52946/121

های مورد نیاز جهت پذیرش ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد. پس از تدوین و تصویب دستورالعملشرکت

به طور رسمی  1388مهرماه  6رابورس ایران در تاریخ های الزم، بازار فو دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت فرابورس و ایجاد زیر ساخت

 .فعالیت خود را آغاز کرد

 ها در فرابورس ایرانمزایای پذیرش شرکت

  مالی آسان و ارزانتأمین، 

 افزایش نقد شوندگی سهام، 

 های پذیرفته شده در فرابورسمندی از معافیت مالیاتی شرکتبهره، 

 و کم هزینه سریع ،نقل و انتقال سهام به صورت آسان، 

 شفافیت و اعتبار قیمت سهام به واسطه مبادله در فرابورس، 

 گذاران بالفعل و بالقوهرسانی هماهنگ و عادالنه به سرمایهاطالع، 

 تر تسهیالت بانکیگذاری سهام و اخذ سادهگیری از امکان وثیقهبهره، 

 بار شرکتمعرفی شرکت و محصوالت به طیف وسیعی از اقشار جامعه و افزایش اعت، 

 صدور اوراق مشارکت و گواهی سپرده، 

 بینی فرایند ساده خروج از فرابورسپیش. 
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 ها در فرابورسشرایط عمومی پذیرش سهام شرکت

 ت مدیره و مدیر عامل شرکت دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی موثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار ئاعضای هی
 .ای نباشندسوء شهرت حرفهاوراق بهادار یا 

  مطابق اظهار نظر حسابرسی، از سیستم اطالعات حسابداری )از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده( مطلوب و تناسب
 .با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس، جهت افشاء مناسب اطالعات برخوردار باشد

 بهادار به ثبت رسیده باشدبایست نزد سازمان بورس و اوراق شرکت می. 

  باشد« با نام»سهام شرکت باید. 

 محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال سهام شرکت وجود نداشته باشد. 

 های مالی له یا علیه شرکت وجود نداشته باشدعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت. 

 ها و نامهگری مالی و آئیننداردهای حسابداری و گزارشبایست مطابق مقررات قانونی، استاهای مالی شرکت میآخرین صورت
 .های اجرایی ابالغ شده توسط سازمان تهیه شده باشددستوالعمل
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 هیت لند -کوتوال  –درباره کنسرسیوم تهران ستورز 

و پیشرفت های زیادی گردیده اند با پیشرفت چشمگیر تکنولوژی در دنیا، تجهیزات پزشکی، بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز دستخوش تغییرات 

 که صنعت درمان را در دنیا دگرگون کرده اند.

سال سابقه در درمان و آموزش پزشکی یکی از قطب های  150سال در مبحث طب سنتی و بالغ بر  1000کشور ایران با سابقه ای در حدود  

عقب مانده و فقط به ، یریت و کمبود نقدینگی از کشورهای پیشرفته درمانی دنیا محسوب میشود که متاسفانه به دالیل متعدد از جمله سوء مد

رزی دلیل عدم داشتن بیمارستان و مراکز درمانی استاندارد در سطح بین المللی امکان خدمات رسانی مناسب را به شهروندان درون مرزی و برون م

 از دست داده است.

 سالمت را هم از دست داده است. ماخالل کرده بلکه بازار جهانی توریس این موضوع نه تنها درمان استاندارد را در کشور دچار

که  یکی از توانمندی های بسیار مهم کشور ایران در مباحث پزشکی و درمانی وجود پزشکان و کادر درمانی بسیار متبحر در سطح بین المللی بوده

جهانی موجب خارج شدن کشور ایران از بازار جهانی توریسم سالمت علیرغم عدم وجود بیمارستان ها و مراکز درمانی با استاندارد و رتبه بندی 

 وجود پتانسیل باالی درمانی شده است. 

رستان ها نبود مراکز درمانی با استاندارد به روز جهانی در ایران و کمبود بیش از یکصد و ده هزار تخت بیمارستانی در کشور و لزوم بازسازی بیما

و مهندسین  1355شرکت ساختمانی هیت لند تاسیس  – 1347ه و ناکارآمد، مدیران شرکت های تهران ستورز تاسیس و مراکز درمانی فرسود

را که در زمینه طراحی ، ساخت بیمارستان ، تهیه لوازم و تجهیزات پزشکی سابقه درخشانی دارند بر آن داشت تا با  1356مشاور کوتوال تاسیس 

و موثری در راه از میان برداشتن فاصله سطح کیفی بیمارستان ها و مراکز درمانی در سطح کشور با  ایجاد یک کنسرسیوم، گام های جدی

 بردارند.، استانداردهای جهانی است 

ازبینی این کنسرسیوم با بهره گیری از مشاوران و شرکت های پیمانکار بین المللی عالوه بر باال بردن توانمندی های خود در زمینه طراحی و یا ب

، امکان اجرای پروژه با سرعت و کیفیت بسیار باال را فراهم آورده FGIو  JCIو  AIAطرح های بیمارستانی مطابق با استانداردهای جهانی مانند 

 که موجب پایین آمدن هزینه های تامین سرمایه و افزایش حاشیه سود خواهد شد.

 

 

 شرح خدمات:

پذیر باشد، این کنسرسیوم خدمات کاملی برای تکمیل زنجیره اجرای  هاندارد بین المللی توجیبه جهت اینکه طرح احداث بیمارستان های با است

 پروژه به شرح زیر ارائه می نماید.
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 تهیه طرح توجیهی تخصصی  -1

 مشاوره و تامین سرمایه از منابع داخلی و خارجی -2

کشور  HCPبا همکاری شرکت  FGIو  JCIو  AIAطراحی تخصصی فضاهای درمانی با توجه به استاندارد های روز دنیا مانند  -3

 لبنان

 طراحی تخصصی ساختمان و تاسیسات بیمارستان بر اساس اصول پزشکی روز دنیا -4

 .F.B.Mترین زمان ممکن با بهره گیری از در کم ساخت بیمارستان با همکاری شرکت های بین المللی -5

 ات پزشکی بیمارستان ناد و برگزاری مناقصات تامین تجهیزات و ملزومساستعالم تهیه ا -6

 طییمح طمشاوره تخصصی در فروش سهام بیمارستان با تکیه بر اعمال شرای -7

 به بندی جهانیتتامین کادر پزشکی  و آموزش پرسنل درمانی جهت امکان اخذ گواهینامه های بین المللی و کسب ر -8

 اعتبار سنجی و اخذ گواهینامه های تخصصی بین المللی -9

 ستان مشاوره در راهبری بیمار -10
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 سرمایه کاردانتأمین درباره شرکت 

مجوز فعالیت خود را  1392در سال  برابر،سرمایه کاردان، با سرمایه دو هزار میلیارد ریالی توسط دو بانک تجارت و سامان  با سهم تأمین شرکت 

 است. از سازمان بورس اوراق بهادار کسب نموده

های یروهای متخصص و مجرب در بازار سرمایه کشور، نوآوری و پویایی خود را در اجرای پروژهسرمایه کاردان با برخورداری از نتأمین شرکت 

های سرمایه، توانسته است در تمامی رشتهتأمین های رغم سابقه کمتر در بین سایر شرکتاست به طوری که علیمتعدد قبلی به اثبات رسانده 

منافع حداکثری تأمین شناخته شود و در این راستا ضمن جلب رضایت کامل مشتریان، در  های پیشروتخصصی این صنعت به عنوان یکی از شرکت

ای گام بردارد. برخی از ابزارهای مالی کاردان که سرآمد ابزارهای بازار سهام و بدهی هستند شامل ها با درنظر گرفتن انصاف و اخالق حرفهآن

و مشهد  9612کاردان، صندوق شاخصی کاردان و بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری مشهد ، صندوق درآمد ثابت بوتان یاوراق اجاره گروه صنعت

 14رد تیرآهن ، اوراق اجاره آموزش و پرورش، اوراق مرابحه بیمه سالمت در دو مرحله، اوراق اجاره لوتوس پارسیان، اوراق سلف موازی استاندا995

 اجتماعی و اوراق سلف موازی مرغ و تخم مرغ بهپرورتأمین اوراق اجاره سهام  ن سایپا،آهن اصفهان، اوراق مشارکت لیزینگ رایاشرکت ذوب

 باشد.می

 اعضای هیئت مدیره

  

 موظف/غیرموظف سمت اعضای هیئت مدیره
 غیرموظف رییس هیئت مدیره مصطفی امیدقائمی

 غیرموظف نایب رییس هیئت مدیره ولی ضرابیه

 غیرموظف هیئت مدیرهعضو  مقدم نودهی محمد ابراهیم

 غیرموظف عضو هیئت مدیره پرویز عقیلی کرمانی

 غیرموظف عضو هیئت مدیره ازانرز امیرمسعود

 غیرموظف عضو هیئت مدیره مجید زمانی

 موظف مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علی شریفییوسف

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEmcnhvb7QAhXBESwKHfZODr8QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B2_%25D8%25B9%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258C_%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C&usg=AFQjCNHhS6IpjL59O9c2PJzsBgdTN4Fxdg&sig2=DBNbFQtQEbqgkYsesuvsWA&bvm=bv.139782543,d.bGg
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 خدمات کاردان

نماید. این های متنوعی فعال بوده و مجموعه جامعی از خدمات مالی را به صاحبان کسب و کار ارایه میسرمایه کاردان در حوزهتأمین شرکت 

 شوند.بندی و معرفی میدر پنج حوزه زیر دستهخدمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تأمین مالی

ضمانت و 
 بازارگردانی

 مدیریت دارایی

گذاریارزش  

 ادغام و تملیک

 ؛ها از طریق پذیرش سهام در بورس و فرابورستأمین مالی شرکت •

 ؛یافتهتأمین مالی از طریق طراحی معامالت و ابزارهای ساخت •

 ؛های ساختمانی از طریق تاسیس صندوق زمین و ساختمانتأمین مالی پروژه •

 ؛محورگذاری پروژهای صنعتی از طریق تاسیس صندوق سرمایههتأمین مالی پروژه •

 .گذاری خصوصیتأمین مالی خارج از بورس از طریق تاسیس صندوق سرمایه •

 ؛بازارگردانی اوراق بدهی مبتنی بر مذاکره یا حراج •

 ؛گذاریهای سرمایهصندوق گذاری انواعبازارگردانی سهام یا گواهی سرمایه •

 ؛نویسی انواع اوراق بهادارتعهد خرید، بازخرید یا تعهد پذیره •

 ؛گذاریهای سرمایهضمانت نقدشوندگی انواع صندوق •

 .ضمانت حداقل سود اوراق بهادار •

 ؛گذاری مشترکهای سرمایههای تجمیع شده از طریق تاسیس و مدیریت صندوقمدیریت سرمایه •

 ؛گذاری خصوصیهای زمین و ساختمان، صندوق پروژه و صندوق سرمایهقصندوگری و متولی مدیریت •

 ؛های کارکنانتاسیس و مدیریت صندوق •

 .گذارانتشکیل سبد اختصاصی و مدیریت آن برای انواع سرمایه •

 ؛هاارزشیابی سهام و حق تقدم شرکت •

 ؛مین مالیأارزشیابی انواع اوراق بدهی مبتنی بر نرخ موثر ت •

 .های در جریان تکمیلهای مندرج در ترازنامه از جمله پروژهع داراییارزشیابی انوا •

 ؛آزماییانجام مطالعات جامع راستی •

 ؛مشاوره در طراحی ساختار سرمایه برای دستیابی به باالترین ارزش •

 ؛هاها و بدهیمدیریت و اصالح سبد دارایی •

 ؛عاملهمو تعیین حقوق متقابل شرکای  Term sheetتنظیم  •

 .سازیمدیریت و نظارت بر فرآیند یکپارچه •
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 های کاردان تاکنونفعالیت

 1392مشهد  شهرداری مشارکت نظیر بازارگردانی اوراق بدهی بر مبتنی مالیتأمین  متعدد هایپروژه در تاکنون کاردان سرمایهتأمین  شرکت

به مبلغ  1399اوراق مشارکت شهرداری مشهد  میلیارد ریال، 928.6 مبلغ به بوتان صنعتی گروه اجاره وراقا انتشار ریال، میلیارد 1،000 مبلغ به

ایران طی میلیارد ریال، اوراق مرابحه سازمان بیمه سالمت  480سرمایه لوتوس پارسیان به مبلغ تأمین میلیارد ریال، اوراق اجاره شرکت  2،000

 14میلیارد ریال، اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن  1،000ریال، اوراق اجاره وزارت آموزش و پرورش به مبلغ میلیارد  5،000به مبلغ  دو مرحله

نویسی به عنوان متعهدپذیره میلیارد ریال 1،500اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا به مبلغ  و میلیارد ریال 1،000آهن اصفهان به مبلغ شرکت ذوب

 میلیارد 1،412 مبلغ به سامان بانک سرمایه افزایش نظیر سرمایه بر مبتنی مالیتأمین  هایپروژه در همچنین،. است نموده قشن و بازارگردان ایفای

 فعالیت نویسیپذیره متعهد عنوان به ریال میلیارد 2،000 مبلغ بهو بانک حکمت  ریال میلیارد 1،000 مبلغ به خاورمیانه بانک سرمایه افزایش ریال و

و شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در بازار سرمایه از ( وب های) نوین عصر گستر داده شرکتمتعهد خرید در عرضه اولیه است.  نموده

های متعدد در طیف وسیعی از صنایع کشور از جمله مالی شرکتتأمین این شرکت در حال حاضر های تامین سرمایه کاردان است. دیگر فعالیت

 را از طریق اوراق بهادار مبتنی بر بدهی بر عهده دارد. پتروشیمی و بانکی 

 آرمان آتیه درخشان مس، ETF صندوق آگاه، بخشهستی گذاریسرمایه صندوق بازارگردان نقش حوزه بازارگردانی، این شرکت در همچنین

 .دارد عهده به را سرمایه کاردانتأمین شرکت  ETF صندوق
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گردد. این شرکت برای سرمایه کاردان به شیوه متفاوتی انجام میتأمین  اوراق بدهی در بازارگردانی فعالیت

اولین بار در ایران، تجربه بازارگردانی با نرخ شناور را برای اوراق مشارکت شهرداری مشهد اجرایی نمود. در این 

ها، قیمت گردند، به دلیل شفافیتها بر اساس عرضه و تقاضای بازار مشخص میشیوه بازارگردانی که قیمت

گذار به گذاری و حذف اثر مالیات، بهای تمام شده ناشر به حداقل رسیده و بازده سرمایهایجاد رقابت در قیمت

رسد. فعالیت بازارگردانی با نرخ شناور مطابق با دستورالعمل بازارگردانی مبتنی بر حراج از طریق حداکثر می

 شود. ایران انجام میدر سامانه معامالت فرابورس  TEMIX57افزار نرم

گذاری از نوع درآمد ثابت، سهام، توان از یک سو به مدیریت سه صندوق سرمایهمیمدیریت دارایی در حوزه 

و از سوی دیگر به مدیریت وجوه تجمع یافته از طریق سبدگردانی اختصاصی  (ETF)و شاخصی قابل معامله 

 دوق کارگزاری تجارت اشاره نمود. سبد اختصاصی و همچنین مشاور سبدگردانی صن 27برای 

ها از تجربیات متنوعی برخوردار بوده است. این تجربیات شرکتگذاریارزشسرمایه کاردان در حوزه تأمین 

گذاری گذاری شرکت فوالد اکسین، صنعت سیمان برای ارزشصنابع مختلفی را مانند صنعت فوالد برای ارزش

گذاری گذاری برای ارزشن و شرکت سیمان مازندران، صنعت سرمایهشرکت سیمان خوزستان، شرکت سیمان قائ

گذاری گذاری آتیه دماوند، صنعت شیمیایی برای ارزشگذاری صنعت و معدن و شرکت سرمایهشرکت سرمایه

گذاری شرکت لیزینگ صنعت و معدن و سایر صنایع شرکت صنایع شیمیایی ایران، صنعت لیزینگ برای ارزش

وشش داده است. عالوه بر این، مطالعات صنعت در این شرکت به طور گسترده در صنایع مطرح مطرح در کشور پ

 گیرد.کشور از جمله مخابرات به طور مستمر انجام می

گذاری خصوصی، اقدامات مهمی با همکاری ها نیز با تشکیل صندوق سرمایهشرکت ادغام و تملکدر حوزه 

ها صورت گرفته که بر اساس مطالعات رابورس ایران جهت تدوین اساسنامه و امیدنامه این نوع صندوقسازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت ف

های مطرح در صنعت تجارت الکترونیک و دستیابی به ارزش افزوده انجام شده است. کارشناسی و تجربه عملی این شرکت در تملک شرکت

های متعددی در خصوص ادغام تملیک ، بیمه و حوزه فناوری اطالعات با شرکتداریهمچنین شرکت کاردان در صنایعی همچون دارو، هتل

 باشد.ها همچنان در دست انجام میهمکاری نموده که برخی از این پروژه

توان به آزمایی بوده است که از این بین میها و راستیاین شرکت در حوزه اصالح ساختار، تحلیل کسب و کار شرکت خدمات مشاورهسایر 

 مشاوره جهت تاسیس کسب و کار تولید شرکت دارویی کوشان فارمد و اصالح ساختار گروه نرم افزاری ورانگر اشاره نمود.

 

  



 
 

 مایه ابزارهای نوین مالی در بازار سر 30
 

 مجوزهای کاردان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجوز فعالیت
 مشاور پذیرش اوراق بهادار

 مجوز فعالیت
گذاریمشاور سرمایه  

 مجوز فعالیت
 شرکت تأمین سرمایه

 مجوز فعالیت
 سبدگردانی

 مجوز فعالیت
 مشاور عرضه

مجوز تأسیس و فعالیت 
گذاری صندوق سرمایه  

مد ثابت کاردانبا درآ  

 مجوز فعالیت
مشاور پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر 

 کاال در بورس انرژی

 مجوز فعالیت
مشاور پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی 

 بر کاال در بورس کاال

مجوز تأسیس و فعالیت صندوق 
گذاری تجارت شاخصی سرمایه

 کاردان

مجوز تأسیس و فعالیت 
ری سهام گذاصندوق سرمایه

 بزرگ کاردان



 
 

 

 ارائه دهندگان            
 شهرام شنطیا، شاپور فخری      

  کنسرسیوم              

 هیت لند –کوتوال  –تهران ستورز   


