


انواع روش های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه



ویژگی های تأمین مالی مبتنی بر بدهی

باالبسیارحجمبامالیتامینامکان

بلندمدتمالیتامینامکان

پایینبسیارریسکدرجهبامطمئنسرمایهگذاری

سررسیددربدهیاصلپرداخت

خریدارانبرایاوراقسودمالیاتیمعافیت

سهامدارانمالکیتحفظ

شرکتهاتامینمالیدرخردسرمایهگذارانمشارکت

اعتباریومالیموسساتوبانکهابراینقدینگیمدیریت

مرکزیبانکبراینقدینگیحجممدیریتابزار

ابنگاههنیازبامتناسبمالیتامینابزارهایتنوع

بهاداراوراقانتشاربربورسسازماندقیقنظارت



ا کنونحجم اوراق بدهی منتشرشده در بازار سرمایه از ابتدا ت

حه صکوک مرابصکوک اجاره اوراق مشارکتسال
صکوک 
سفارش 
ساخت 

صکوک 
رهنی

صکوک 
خرید دین

صکوک 
منفعت

گواهی 
سپرده

درصد به اوراق گاماوراق خزانهاوراق سلف
جمع کلکل

1389290%29
13901203420.1%462
1391365234303600.2%989
13921,030891200.4%1,941
13939807261001100.3%1,916
13945,4781,015501635005631,0001%8,769
13956,4824,9102,6563002,6003,21119,9456%40,103
139611,3865,8854,5385,0001,97034,8239 %63,602
13972,1705,3778002003,1005,08534,2078%50,939

13985,7003,48011,4003091324,1007,90047,77415%100,676

139960012,164131,6661,0005,20025,90843,70032%220,238
14001,6876,87056,528100012,325106,5005,63028%189,640

درصد به 
کل

5%6%31%0%0%0%6%1%8%42%1%100%
679,304

35,99741,922207,7891631,80911337,4003,46057,071287,9495,630جمع کل

مبالغ به میلیارد تومان



حجم اوراق بدهی منتشرشده در بازار سرمایه از ابتدا تا کنون
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اوراق 
مشارکت 

صکوک 
اجاره 

صکوک 
مرابحه 

صکوک 
سفارش 
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صکوک 
رهنی

صکوک 
خرید دین

صکوک 
منفعت

گواهی 
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اوراق سلف اوراق خزانه اوراق گام

مبالغبهمیلیاردتومان

حجماوراقبدهیمنتشرشدهبهتفکیکسالانتشار حجماوراقبدهیمنتشرشدهبهتفکیکنوعاوراق



(اشرانبه تفکیک نوع ن)حجم اوراق بدهی منتشرشده در بازار سرمایه از ابتدا تا کنون 

شهرداریدولتشرکت هاسال
درصد به 

جمع کلکل

1389290%29
1390442200%462
13917492400%989
13921,2117300%1,941
13931,7162000%1,916
13941,8246,0309151%8,769
13957,47731,6271,0006%40,103
13966,22957,2231509%63,602
139711,73239,207-7%50,939
13987,50287,7745,40015%100,676
139945,672173,96660033%220,238
140018,325169,6281,68729%189,64

%100%2%83%15درصد به کل

679,304-102,908565,45510,941جمع کل

مبالغ به میلیارد تومان



حجم اوراق بدهی منتشرشده توسط صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، برق و آب

شرح
سهمازکلاوراق

بدهی
مبلغ

(میلیاردتومان)
سهمدرصنایعنفتوگاز،

پتروشیمیوبرق

679,304%100حجمکلاوراقمنتشرشده

از،حجمکلاوراقمنتشرشدهدرصنایعنفتوگ
پتروشیمیوبرق

8%48,479100%

%30,90464%5حجم اوراق منتشر شده در صنعت نفت و گاز

%12,08825%2حجم اوراق منتشر شده در صنعت پتروشیمی

%5,48711%1حجم اوراق منتشر شده در صنعت برق



حجم اوراق بدهی منتشرشده توسط صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، برق و آب

مبالغ به میلیارد تومان

جمع کلدرصد به کلبرقپتروشیمینفت و گاز سال

1391002000%200

139210401971%301

139320010301%303

1394026501%265

13950300321%332

139607004402%1,140

13974,1001,10013511%5,335

13981,9002,200509%4,150

139924,6006,8002,90871%34,308

140006201,5254%2,145

-%100%11%25%64درصد به کل

30,90412,0885,48748,479جمع کل



حجم اوراق بدهی منتشرشده توسط صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، برق و آب

مبالغ به میلیارد تومان

200 301 303 265 332
1,140

5,335
4,150

34,308

2,145

1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 نفت و گاز  پتروشیمی برق

64%

25%

حجماوراقبدهیمنتشرشدهبهتفکیکسالانتشار حجماوراقبدهیمنتشرشدهبهتفکیکصنعت

11%



(نوع اوراقبه تفکیک)حجم اوراق بدهی منتشرشده توسط صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، برق و آب 

اوراق سلفصکوک منفعتصکوک اجاره مرابحهاوراق مشارکت سال
درصد به 

کل
جمع کل

139100200000%200

139200301001%301

13932000103001%303

1394006502001%265

139500003321%332

13962000009402%1,140

1397001,0003,0001,33511%5,335

1398002,00002,1509%4,150

139904006,0005,00022,90870%34,308

1400001،47006754%2,145

%100%59%17%23%1درصد به کل

40040011,1398,00028,54048,479جمع کل

مبالغ به میلیارد تومان



یک نوع اوراقحجم اوراق بدهی منتشرشده توسط صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، برق و آب به تفک

اوراقمشارکت مرابحه صکوکاجاره صکوکمنفعت اوراقسلف

1%1%

59%

16%

23%



«  ز بازار سرمایهتامین مالی نفت و گاز ا»و « تأمین مالی»برخی مسائل ناظر بر موضوع 
مشکالت،اینرواز.میافتداتفاقثابتدرآمدباصندوقهایاتکاءبهزیادی،حدیتابدهی،ابزارهایطریقازسرمایهبازارمالیتأمین

اهمیتحائزیرزنکاتبهتوجه.استساختهمتاثرراسرمایهبازارطریقازمالیتأمینفرآیندمستقیم،بطورثابت،درآمدصندوقهای

:است

سمتهباقتصادیپروژههایومناسباعتباردارایمالیتأمینجویندگانهدایتدرنظرمورداولیههندسۀکهمیرسدنظربه.1

دردهسپرتوزیعدولتی،اوراقسهام،زمینۀدرنصابهاانواعاعمال).استرفتهدستازدولت،رنگپرحضورباسرمایه،بازار

،(بانکها

،...وتوانیروایراننفتملیشرکتتوسطمنتشرهاوراقبهنسبتدولتیاوراقتعریفشمول.2

بودجه،"ک"بندکمیتۀهاینرخرعایتبه...وتوانیروایراننفتملیشرکتالزام.3

اامهستند،دسترسدرمالینوآوریهای،«پروژهعامسهامشرکت»فعلیمقطعدرو....و«پروژهشرکت»،«پروژهصندوق».4

سرمایههایجذبو(گازونفتصنعتهایپروژهاقتصادیواقعیتهایبهتوجهبا)اوراقبازدهنرخدربودنگشادهدستشاید

.باشدتوصیهقابلخاص،زمانیمقطعایندرسودآور،پروژهبهاشخاص

رایبدولتاجزاءسایرراهسداکنونبدهی،اوراقانتشارمسیرازخودمخارجمالیتأمینبرایدولتنهادازبخشیبرنامۀ.5

است،شدهسودآورموقعیتهایبرایمحوربدهیتأمینمالی

.(بلندمدتسلفبرحدازبیشتمرکز)اوراقطراحیدر(تقاضاسمت)اوراقخریدارانذائقۀبهتوجهیکم.6



فعالیت شرکت تأمین سرمایه سپهر

1399در مشاوره عرضه و پذیرش اوراق بدهی در سال 

محل پذیرشنوع اوراقبانی
مبلغ اوراق

(میلیارد تومان)

5،000اوراق بهادار تهرانبورسمنفعتشرکت ملی نفت ایران

3،000ایرانفرابورساجاره سهامگروه پتروشیمی تابان فردا

4،000بورس انرژی(نفت خام)سلف موازی استاندارد شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند

2،000بورس انرژی(نفت خام)سلف موازی استاندارد شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند

6،000اوراق بهادار تهرانبورساجاره سهامصنایع پتروشیمی خلیج فارس

20،000جمع کل اوراق



فعالیت شرکت تأمین سرمایه سپهر

1399در تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بدهی در سال 

تاریخ انتشارنوع اوراقبانی 
مبلغ اوراق

(میلیارد تومان)

1399/12/173،000منفعتشرکت ملی نفت ایران

1399/12/033،000اجارهشرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

1399/08/201،000سلفشرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند

1399/12/1750سلفشرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند

1399/12/1950سلفشرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند

7،100جمع کل اوراق  



فعالیت شرکت تأمین سرمایه سپهر

1400در مشاوره عرضه و پذیرش اوراق بدهی در سال 

محل پذیرشنوع اوراقبانی 
مبلغ اوراق

(میلیارد تومان)

4،000ایرانفرابورساجاره سهامگروه پتروشیمی تابان فردا

700اوراق بهادار تهرانبورسمشارکتشهرداری مشهد

300بورس اوراق بهادار تهرانمشارکتشهرداری مشهد

500بورس اوراق بهادار تهراناجاره سهامسرمایه گذاری خوارزمی

400ایرانفرابورساجارهشرکت مهندسی تکین

100ایرانفرابورساجارهگروه فرزانگان فارس نیکو

50بورس اوراق بهادار تهرانمشارکتشهرداری شهرکرد

150فرابورس ایرانمرابحهپالستیک پدیدهسپهر

300ایرانفرابورسمرابحهتابلوپارس

75بورس انرژی(برق)سلف موازی استانداردتولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

6،575جمع کل اوراق  



فعالیت شرکت تأمین سرمایه سپهر

1400در تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بدهی در سال 

تاریخ انتشارنوع اوراقبانی 
مبلغ اوراق

(میلیارد تومان)

1400/06/31300مشارکتشهرداری مشهد

1400/06/31700مشارکتشهرداری مشهد

1400/09/1375سلفشرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

1400/06/3150مشارکتشهرداری شهر کرد

1400/11/11200اجاره سهام سرمایه گذاری خوارزمی

1،325جمع کل اوراق  




