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ساختار انتشار اوراق
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شرکت تامین سرمایه آرمان

(وکیل)

نهاد واسط

(ناشر، موکل)
سرمایه گذاران

خرید و نگهداری اوراق بهادار اسالمی
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روند انتشار اوراق
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مرحله اول

را از نهاد واسط با انتشار اوراق بهادار اسالمی دارای سررسید و نرخ سود مشخص، منابع مالی

یه گذاری در اوراق بهادار اسالمی منتشر شده در بازار سرماگذاران به منظور سرمایهسرمایه

کندآوری میجمهوری اسالمی ایران، جمع

شرکت تامین سرمایه آرمان

(وکیل)

نهاد واسط

(ناشر، موکل)
سرمایه گذاران
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مرحله دوم

نهاد واسط وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار را پس از انعقاد قرارداد عقد وکالت در اختیار

.دهدشرکت قرار می
مرحله سوم

 (لموک)واسط ضمن عقد وکالت با نهاد "( شرکت"از این پس )آرمان شرکت تامین سرمایه ،

مایه گذاری در اوراق بهادار اسالمی منتشرشده در بازار سروکیل نهاد واسط در زمینه سرمایه

.گرددجمهوری اسالمی ایران می



روند انتشار اوراق
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مرحله چهارم
هشرکت، وجوه در اختیار خود را در اوراق بهادار اسالمی منتشر شده در بازار سرمایه، سرمای-

.نمایدگذاری می

مرحله پنجم

ابت الوکاله ثای پس از کسر حقگذاری را به صورت دورهشرکت، منافع حاصل از این سرمایه

.کندخود به نهاد واسط پرداخت می
مرحله ششم

 شرکت طی یک قرارداد، تمامی منافع اوارق بهادار خریداری شده از محل وجوه حاصل از

ند و کبه نهاد واسط منتقل می( به عنوان دارایی پشتوانه اوراق بهادار)انتشار اوراق بهادار را

.متعهد به نگهداری آن تا سررسید اوارق بهادار منتشرشده می گردد

شرکت تامین سرمایه آرمان

(وکیل)

نهاد واسط

(ناشر، موکل)

خرید و نگهداری اوراق بهادار اسالمی
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روند انتشار اوراق
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مرحله هفتم
یهالوکاله ثابت خود به سرمانهاد واسط، منافع دریافت شده از شرکت را پس از کسر حق-

.کندگذاران پرداخت می

مرحله هشتم

نهاد واسط آن را به سرمایه گذران پرداخت می کند.
مرحله نهم

 می کنددر سررسید اوراق، شرکت اصل مبلغ در اختیار خود را به نهاد واسط منتقل.

شرکت تامین سرمایه آرمان

(وکیل)

نهاد واسط

(ناشر، موکل)
98سرمایه گذاران 7



مبانی فقهی عقد وکالت

6

تعریف قرارداد وکالت
و در وکالت در لغت به معناي تفویض و واگذاري کاري به کسی و اعتمادکردن به وي است

ود اصطالح عقدى است که به سبب آن یکی از طرفین، دیگرى را براى انجام امرى نایب خ

. قرار می دهد

ارکان قرارداد وکالت

 باطل فوت یا جنون یکی از طرفین، عقد وکالتکه با استوکالت از جمله عقدهاي جایز عقد

اقی می توانند در ضمن عقد الزم خارجی، شرط کنند تا زمانی که آن عقد بطرفین . شودمی 

.است عقد وکالت هم باقی باشد و طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند

ماهیت عقد وکالت

ایجاب و قبول؛ طرفین عقد؛ مورد وکالت

وکالت خاص؛ وکالت عام؛ وکالت مطلق
اقسام وکالت



• Investment Highlights

اهمیت پروژه انتشار صکوک بین المللی

توضیحاتمعیار کلیدی

اولین انتشار اوراق 

صکوک ایرانی

عدم استفاده ایران از تامین مالی از بازار سرمایه بین المللی و عدم حضور ایران در بازار تامین مالی اسالمی

اولین پروژه حضور در بازار سرمایه بین المللی مبتنی بر انتشار اوراق صکوک

راهبردیاهمیت 

کاهش هزینه تامین 

مالی

7

شکسته شدن فضای ناشی از سالها تحریم و نشان دادن قابلیت عملی حضور ایران در بازارهای بین المللی

ر و کاهش ایجاد ساختارهای نوین تامین مالی با هدف حفظ و افزایش سرمایه ایرانی، کاهش ریسک سیستماتیک کشو

تنگناهای اعتباری و هزینه های آن

ثری از آنارتقا دانش مالی و اقتصادی با هدف تطبیق با شرایط بازارهای بین المللی و امکان بهره برداری سریع و حداک

 کالن و سیاستهای مربوط به اجرای اقتصاد مقاومتیکمک به رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد

راهکار موثر و بلند مدت جهت کاهش نرخ تامین مالی در کشور

استفاده بهینه از منابع کشور در جهت تامین مالی بلند مدت پروژه ها

امین مالی ارائه راهکار های مربوط به پوشش ریسک سیستماتیک کشور که عامل اصلی بلند مدت در باال بودن هزینه ت

است


