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انرژیتقسیم بندی انواع 

برق 
بادیآبی

زغال گازنفت
سنگ

خورشیدی

انرژی های فسیلی

انرژ های نو

...سایر موارد 

...سایر موارد 
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بررسی صنعت نفت
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(میلیون بشکه در سال)میزان تولید نفت ایران

:منابع
نیرووزارت انرژی، ترازنامه 

(OPEC)سازمان اوپک 



نفت و نیروو ظرفیت های بازار سرمایه در حوزه مالیتأمین نگاهی به روش های  7

هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو تأمین سرمایه تمدن

:شماره صفحه

نفت و گازبررسی صنعت 

تانامهبراولسالازتخمین زده شده در این برنامه، نیازموردسرمایه

.استالردیلیاردم١6٠جمعاسالهشت

میلیون بشکه در 5.7میلیون بشکه به 4طبق برنامه ارائه شده در وزارت نفت، افزایش تولید نفت از 

١4٠8میلیارد متر مکعب در روز تا سال ١.5روز و افزایش تولید گاز از یک میلیارد متر مکعب به 
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(به میلیون دالرمبالغ)نفتبرنامه های آتی شرکت ملی 

34،233
توسعه میادین گازی

1

4

2

3

توسعه میادین نفتی

15،450

توسعه میادین گازی دریایی

18،797

میادین گازی خشکی نفت مناطق مرکزیتوسعه 

3،633

1400بهمن 5نشست هم اندیشی شرکت ملی نفت و فعاالن بازار پول و سرمایه، سه شنبه : منبع
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بررسی صنعت برق

سبت این در حالی است که کل ظرفیت تولید برق در کشور ن

.درصد افزایش داشته است1به سال گذشته به میزان 

12مصرف برق در ایران به طور میانگین 

.درصد افزایش داشته است

۱۴۰۰آبان  ۱۳۹۹

21۷،402 2۹0،۸4۷ مصرفیبرق 

2۷،1۷5 24،23۷ هر ماهمیانگین مصرفی برق کشور در 

(کیلووات ساعتواحد بر حسب میلیون )

:منبع
گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق، وزارت نیرو
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بررسی صنعت برق
(انرژی های تجدید پذیر)انرژی های سبز 

ذاری هیای  و همچنیین سیرمایه گی   های جغرافیایی ظرفیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و با توجه به اهمیت
ی بیه  برخی از کشورهای همسایه از جمله امارات و عربسیتان، ضیرورت توجیه بیشیتر فعیاالن حیوزه انیرژ       کالن صورت گرفته توسط

.سرمایه  گذاری در نیروگاه های انرژی پاک احساس می گردد

مجموعتوربین انبساطییبازیافت تلفات حرارتزیست تودهبرقابی کوچکفتوولتائیکبادینوع نیروگاه های منصوبه

٠7.564١9.29٠4.2455.5١٠4.7١٠.3١٠(MW)ظرفیت 

مگاوات بوده که این مییزان بیه   9٠4انرژی های تجدیدپذیر و پاک برابر کل ظرفیت نصب شده
. می باشد( مگاوات86،2١5)از کل ظرفیت نصب شده ی نیروگاهی در کل کشور% ١اندازه 

1400نصب شده تا پایان آذر ( دولتی و غیردولتی)نیروگاهی تجدیدپذیر و پاک ظرفیت 

گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق، وزارت نیرو:منبع
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(مبالغ به میلیارد تومان)تامین مالی در صنعت انرژی 

1396 1397 1398 1399 1400

3% 17% 10% 16% 9%

تاکنون١396درصد صکوک منتشر شده در حوزه انرژی نسبت به کل صکوک منتشره  از سال 

تاکنون١396درحوزه انرژی نسبت به کل صکوک منتشره از سال شده مقایسه حجم صکوک منتشر 

1,640 
8,427 9,600 

34,308 

19,145 

63,602 

50,939 

100,676 

220,238 

209,449 

1396 1397 1398 1399 1400

صکوک حوزه انرژی کل صکوک منتشره
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(مبالغ به میلیارد تومان)تامین مالی در صنعت انرژی 

1396 1397 1398 1399 1400

55% 19% 23% 10% 0%

تاکنون١396در حوزه انرژی از سال شده درصد سهم تامین سرمایه تمدن از کل صکوک منتشر 
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1396 1397 1398 1399 1400

صکوک حوزه انرژی تمدن صکوک حوزه انرژی

تاکنون١396مقایسه حجم صکوک منتشر شده توسط تامین سرمایه تمدن نسبت به کل صکوک حوزه انرژی از سال 
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(مبالغ به میلیارد تومان)تامین مالی در صنعت انرژی 

اجاره

۱۴,562

مشارکت

۴۰۰

مرابحه

۴۰۰

سلف 

۴۹,758

منفعت

8,۰۰۰
پتروشیمی

۱8,۴7۰

برق

۳,7۰8

نفت و گاز

5۰,۹۴2

تاکنون  1396نوع از سال منتشر شده در حوزه انرژی به تفکیک صکوک  تاکنون1396صکوک منتشر شده در حوزه انرژی به تفکیک بخش صنعت از سال 
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(مبالغ به میلیارد تومان)تامین مالی در صنعت انرژی 

ارومیه اقدام شرکت تامین سرمایه تمدن در سه سال اخیر نسبت به عرضه اولیه شرکت های پتروشیمی تندگویان،نوری و
.درصد از سهم بازار در عرضه های اولیه حوزه انرژی برای این شرکت می باشد28نموده است که در این بین حدود 

تاکنون١396عرضه های اولیه انجام شده در حوزه انرژی در بازار سرمایه از سال 

814 

2,080 

4,425 

187 

1396 1397 1398 1399 1400
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سرمایه تمدن درحوزه تأمین مالیاصلی تامین خدمات 

انواع روش های تامین مالی

تامین مالی سرمایه ای تامین مالی بدهی

اوراق اجاره
اوراق مرابحه
اوراق منفعت

اوراق سلف
اوراق مشارکت
اوراق استصناع

اپذیرش شرکت ه
افزایش سرمایه

انتشار
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تمدنتامین سرمایه سایرخدمات 

ادغام و تملیک، ارزشگذاری و ارزیابی اقتصادی

رتبط بیا  شرکت تأمین سرمایه تمدن با اتکا به نیروهای بیا تجربیه و آشینا بیه مسیائل روز می      
. استخدمات نوین مالی، پذیرای انجام اقدامات فوق در بازارهای مرتبط با حوزه نفت و نیرو

بازارگردانی اوراق و سهام
ان و در صورت پذیرش شرکت های حوزه انرژی در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایر

نیدی از  یا انتشار اوراق صکوک توسط این شرکت ها، شرکت تأمین سیرمایه تمیدن بیا بهیره م    
وک نیروهای مجرب و متخصص در زمینه معامله گری، اقدام به بازارگردانی سهام و اوراق صک

اد همچنین در صورت وجود چند شرکت متقاضیی خیدمت بیازارگردانی امکیان ایجی     . می نماید
. صندوق بازارگردانی برای این صنعت امکان پذیر است

ی شیرایط  شرکت تأمین سرمایه تمدن با خلق برند درمانگری مالی، بیا در نظیر گیرفتن تمیام    
رکت ها، سایر شرکت های متقاضی برای تأمین مالی، در کنار ارائه و معرفی بهترین راهکار به ش

. نیازمندی ها در خصوص ساختار بهینه فعالیت شرکت را نیز مرتفع می کند

طراحی راهکار تأمین مالی

قراردادهای آتی

ت طراحی سامانه واسط معامالت آتی به منظور راه اندازی معامالت آتیی نفیت توسیط شیرک    
)تمدنسرمایه تامین OMSشرکت )صحرا 
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تمدنتامین سرمایه سایرخدمات 

صندوق پروژه و صندوق جسورانه
می توانید  شرکت تأمین سرمایه تمدن به عنوان مدیر صندوق جسورانه توسعه فن آوری آرمانی

در طرح های دانش محور در حوزه انرژی سرمایه گذاری کرده تا از این طریق عالوه بیر تیأمین  
ندوق مالی طرح های سرمایه گذاری در صنعت انرژی، بازده مناسبی را برای سرمایه گذاران صی 

ت کیه  صندوق آرمان پرند مپنا صندوق پروژه فعال در صنعت انرژی اسهمچنین . ایجاد نماید
. شرکت تأمین سرمایه تمدن سمت متولی را در ان در اخیار دارد

تأمین مالی جمعی
 توانید اقیدام   شرکت تأمین سرمایه تمدن با مدیریت سکوی تأمین مالی جمعی آی بی کراد می

جمعیی  به تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری که در راستای سیاست های سکوی تأمین میالی 
الی جمعیی  عالوه بر تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری از طریق سکوی تأمین م. باشد بپردازد

دل میالی  می توان از ظرفیت این سکو جهت تأمین مالی شرکت های فعال در صنعت انرژی با م
. جدیدی اقدام نماید

شیرکتهای  شرکت های پروژه می تواند به صورت بسته ترکیبی از پروژه های نیمه تمام و سیهام 
ه به صورت بورسی با مشارکت هلدینگ های تخصصی ایجاد شود که بخشی از آن قابلیت عرض

کت های بزرگ به این ترتیب دولت می تواند از ظرفیت شر. پذیره نویسی عمومی را داشته باشد
.نددجهت توسعه طرح های باالدستی استفاده کند و مشارکت عموم مردم را نیز به کار ب

(PDPC)استفاده از ظرفیت شرکت پروژه 

اوراق گام

بازارهای پول گواهی اعتبار مولد گام، به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در
که بر اساس و سرمایه، تسهیالت جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه های تولیدی فراهم می کند
ت انتشیار و  آن تولیدکنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواس
. یل می دهندتضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه اقتصادی مواد اولیه تحو
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حوزه ی توسعه ی خدمات تامین مالیدر پیشنهادات 

ارزی-صندوق هیبریدی
ور که با تکییه  تأسیس صندوق به صورت ترکیب ریالی و ارزی خصوصاً برای صنعت نفت کش

ار بکیر  بر حجم عظیم منابع گازی، منابع ارزی موجود در خارج از کشور و بیازار بیالقوه و بسیی   
نعت گذاران خیارجی جهیت توسیعه صی    انرژی منطقه موقعیت بسیار خوبی برای جذب سرمایه

ق نیروگاه گازی و صادرات برق آن دارد که به اصطالح از آن با عنوان صیادرات گیاز از طریی   
. سیم یاد می شود

استفاده از مدل اوراق گواهی ظرفیت در سایر حوزه های انرژی

جاد ظرفیت اوراق گواهی ظرفیت سندی است قابل مبادله، که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ای
. ودنیروگاهی قابل اتکای جدید و یا کاهش قدرت قراردادی مشیترکان موجیود صیادر میی شی     

شرکت تأمین سرمایه تمدن در نظر دارد از مدل مالی اوراق گیواهی ظرفییت جهیت طراحیی    
مین مالی اوراق در دیگر حوزه های انرژی خصوصاً حوزه نفت و گاز استفاده نماید تا عالوه بر تأ

أمین نیروگاهی، استفاده کنندگان از این اوراق نیز از فرصیت سیرمایه گیذاری در اوراق و ییا تی     
.انرژی بهره مند شوند

روژه می توان اوراق مشترک بلند مدتی طراحی نمود که در آن آحاد جامعه جهت تأمین مالی پ
ی سیازی  این اوراق می تواند از یک دوره تنفس تا زمان انجام پیروژه کیفی  . ملی مشارکت نمایند

باشد و پس از آن بازپرداخت اصل و سود اوراق بیر اسیاس عاییدی پیروژه بیا نیر       برخودار 
. درصد آغاز گردد2٠تضمین 

اوراق مشارکت بلند مدت

(ETN)کاالییسپردهگواهیبرمبتنیبدهیاوراق

الهیایی  به طیوری کیه کا  . ایجاد شاخصی در مورد یک یا چند کاال می باشدمکانیزم این اوراق 
ی بیر آن  همجنس، هم وزن و با کیفیت یکسان به عنوان شاخص در نظر گرفتیه شیده و مبتنی   

از تامین سرمایه تمدن در حال طراحیی ایین نیوع   شرکت . می شوداوراق گواهی سپرده ایجاد 
.ردابزاری جهت تأمین مالی شرکت ها مورد استفاده قرار گیاوراق می باشد تا به عنوان 
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هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو تأمین سرمایه تمدن

:شماره صفحه

میلیارد تومان یعنی  3475میلیارد تومان می باشد که مبلغ 9345مبلغ ١399حجم کل صکوک منتشر شده توسط تامین سرمایه تمدن در سال 
.درصد در حوزه ی انرژی بوده است37

1399منتشر شده توسط تامین سرمایه تمدن در سال صکوک

(میلیارد تومان)اوراق ارزشسررسیدتاریختاریخ انتشارنام اوراقردیف

1399/06/101403/06/101000اجاره نفت و گاز پارسیان1

1399/07/131403/07/131300اجاره صنایع پتروشیمی خلیج فارس2

1399/07/281401/07/221125یسلف موازی نفت خام سنگین صادرات3

0211399/11/291400/11/2950سلف آرین ماهتاب گستر سماه 4
١399/٠3/٠6١4٠2/٠3/٠6200مرابحه کرمان موتور5

63١1399/09/261403/09/261,000مرابحه وزارت اقتصاد و دارایی6

751399/11/261404/02/261,000مرابحه وزارت اقتصاد و دارایی اراد7

7١399/١2/28١4٠3/١2/28270اصفهان  مشارکت شهرداری 8

3١399/١2/28١4٠3/١2/28500تبریز مشارکت شهرداری 9

4١399/١2/28١4٠3/١2/28100تبریز مشارکت شهرداری 10

4١399/١2/28١4٠3/١2/281850تهران مشارکت شهرداری 11

5١399/١2/28١4٠3/١2/28450تهران مشارکت شهرداری 12

١399/١2/28١4٠3/١2/28500شیرازمشارکت شهرداری 13

9345کل
3475حوزه انرژی

حوزه نفت و انرژی
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هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو تأمین سرمایه تمدن

:شماره صفحه

1399افزایش سرمایه شرکت ها از طریق تامین سرمایه تمدن در سال 

ه سرمایه قبل از افزایش سرماینمادنام اوراقردیف
میلیون ریال

مبلغ افزایش سرمایه 
ریالمیلیون 

سرمایه بعد از افزایش 
سرمایه میلیون ریال

 3,990,000 3,115,509 874,491فروسفروسلیسشرکت 1

 12,000,000 3,000,000 9,000,000ارفعآهن و فوالد ارفع2

25,000,000 5,000,000 20,000,000پترولایرانیانسرمایه گذاری پتروشیمی 3

29،874،4918،1980،00040،990،000کل

20،000،0005،000،00025،000،000انرژیحوزه
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هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو تأمین سرمایه تمدن

:شماره صفحه

.میلیارد تومان می باشد64١٠مبلغ ١4٠٠حجم کل صکوک منتشر شده توسط تامین سرمایه تمدن تا ابتدای بهمن ماه

1400منتشر شده توسط تامین سرمایه تمدن تا ابتدای بهمن ماه صکوک

(میلیارد تومان)اوراق ارزشسررسیدتاریختاریخ انتشارنام اوراقردیف
14/01/140014/01/1404500(4٠١صخود)ایران خودرو مرابحه ١
١4٠٠/٠3/3١١4٠4/٠3/3١500(٠4دیزل )مرابحه بهمن دیزل 2
١4٠٠/٠4/١3١4٠4/٠4/١3500مرابحه بهمن موتور3
891400/05/201404/11/202,200مرابحه عام دولت اراد 4
٠3١4٠٠/٠6/١4١4٠3/٠6/١4350مرابحه کرمان موتور 5
1400/07/111404/07/1160شهرداری اردبیل6
39١4٠٠/٠9/١5١4٠3/٠9/١71,000مرابحه کرمان موتور 7
951400/10/141402/05/14800اراد 8
4١١١4٠٠/١١/٠2١4٠4/١١/٠2500صخود ایران خودرو مرابحه 9

6410کل
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هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو تأمین سرمایه تمدن

:شماره صفحه

1400ن ماه افزایش سرمایه شرکت ها از طریق تامین سرمایه تمدن اوراق منتشر شده توسط تامین سرمایه تمدن تا ابتدای بهم

ه  سرمایه قبل از افزایش سرماینمادنام اوراقردیف
میلیون ریال

مبلغ افزایش سرمایه 
ریالمیلیون 

سرمایه بعد از افزایش  
سرمایه میلیون ریال

 1,500,000 1,378,000 122,000وحافظبیمه حافظ1

 681,919 628,466 53,453غدشتدشت مرغاب2

175،4532،006،4662،181،919کل



با تشکر از حسن توجه شما


