الف) تأمین مالی شرکتی
)(Corporate Finance

ب) تأمین مالی پروژهای
((Project Finance

 )1اوراق اجاره
 )7سهام پروژه
داراییمحور

 )2اوراق مرابحه
 )3اوراق استصناع

 )8صندوق

تأمین مالی پروژهای
 )4اوراق منفعت
 )5اوراق مشارکت
پروژهمحور

 )6گواهی سپرده

هدف تأمین مالی

تأمین نقدینگی
 )1وجود داراییهایی متناسب با میزان تأمین مالی

در اختیار گرفتن

ساخت دارایی

دارایی

(استصناع)

(اجاره)
 )2وجود خدمات یا منافع آتی یک دارایی با دوام

(منفعت)

اجارۀ

تملک دارایی

دارایی

(اجاره و

(اجاره)

مرابحه)

جذب مشارکت در
اجرای طرح
(مشارکت)

پیمانکار

فروشندۀ

)بانی و اجارهدار(

تجهیزات و دکلهای حفاری

تجهیزات

5

اجارهبها

قیمت
تجهیزات(پردا
خت نقدی)

6

4

تجهیرات
(تحویل
فیزیکی)
3

نهاد واسط

عامل فروش

شرکت سپردهگذاری مرکزی

وجه

اجارهبها

اوراق
اجاره

نقد

2

7

سرمایهگذاران

1

پیمانکار

فروشندۀ

)بانی و اجارهدار(

تجهیزات و دکلهای حفاری

قیمت
تجهیزات(پردا
خت نقدی)

پرداخت
مدتدار
(قیمت و
سود)

تجهیزات

5

4

6

تجهیرات(تحو
یل فیزیکی)

3

نهاد واسط

عامل فروش

شرکت سپردهگذاری مرکزی

وجه

درآمد ناشی
از فروش
مدتدار

اوراق
مرابحه

نقد

2

7

سرمایهگذاران

1

پیمانکار/پیمانکار فرعی

شرکت ملی نفت ایران/پیمانکار اصلی (بانی)

پرداخت بدهی به
پیمانکار با وجوه
جمعآوریشده از
طریق اوراق استصناع
در سررسیدهای مقرر

قرارداد
استصناع
اول ()EPCF

6

1

قرارداد
استصناع
دوم )(EPC

2

5

نهاد واسط
عامل فروش

شرکت سپردهگذاری مرکزی

مبلغ حاصل
از فروش
اوراق
استصناع

انتشار اوراق
استصناع

اوراق معادل بهای
پروژه

4

7

3

سرمایهگذاران

قرارداد  BOTیا بیع متقابل
1

شرکت ملی نفت ایران

پیمانکار (بانی)

درآمد
حاصل
از فروش
نفت

وجوه
جمعآوری
شده از
سرمایهگذارا
ن

6

5

اسناد تعهد
شرکت ملی
نفت در مورد
پرداخت
درآمد حاصل
از فروش نفت
به پیمانکار

2

نهاد واسط

عامل فروش

شرکت سپردهگذاری مرکزی

پرداخت
سود در
سررسیدها
ی مقرر

7

مبلغ
حاصل
از
فروش
اوراق
منفعت
4

سرمایهگذاران

انتشار
اوراق
منفعت به
میزان
منفعتهای
آتی
پیمانکار از
پروژه
3

تأمین مالی مبتنی بر اوراق منفعت
 )1شرکت ملی نفت ایران ،قرارداد بیع متقابل
یا  BOTبا یک پیمانکار منعقد میکند؛
 )2پیمانکار بر اساس قرارداد منعقد شده با
شرکت ملی نفت ایران ،از طریق یک نهاد واسط،
صکوک منفعت منتشر میکند؛
 4 ،3و  )5نهاد واسط با جمعآوری پول
سرمایهگذاران به وکالت از طرف آنان ،منافع آتی
حاصل از قرارداد پیمانکار با شرکت ملی نفت را
به ارزش فعلی پیشخرید میکند؛
 6و  )7شرکت ملی نفت با عمل به تعهدات
پرداخت خود در سررسیدهای مقرر ،سود این
اوراق از طریق نهاد واسط در اختیار
سرمایهگذاران قرار میدهد؛
دارندگان اوراق میتوانند اوراق خود را قبل از
سررسید در بازار ثانویه بفروشند.
ارزش صکوک منفعت بر اساس ارزش فعلی منافع
آتی حاصل از داراییهای بادوام یا ارزش فعلی
خدمات محاسبه میشود.

• تأمین مالی پروژهای به تأمین مالی
بر مبنای ساختار مالی
؛

•بازپرداخت بدهیها و تسویۀ حقوق صاحبان سهام پروژه از محل درآمدهای
نقدی پروژه انجام میشود .بهعبارت دیگر در این نوع تأمین مالی،

تابعۀ نفنفت
شرکت تابعۀ
شرکت
ت

شرکت ملی نفت

تأسیس صندوق
و خرید واحدهای مدیریتی توسط
شرکت ملی نفت

انتخاب
پیمانکار

قرارداد تضمین
صندوق سرمایهگذاری
در پروژههای نفتی

پیمانکار ساخت

مجمع
هیأت مدیره

متولی

مجری
مجری
پروژه
شرکت
( پروژه
تابعۀ نفت)

مدیر
ساخت
مدیر
ساخت)
(پیمانکار

EPC
نظارت فنی و مالی

مدیر
صندوق

مدیر ثبت

ضامن
حداقل سود

ضامن

نقدشوندگی

مشاور
عرضه

حسابرس

هیأت
ارزشگذاری

شرکت تابعۀ نفت

شرکت ملی نفت
( EPCFیا BuyBack

قرارداد تضمین

به انضمام شرایط)

F
صندوق سرمایهگذاری
در پروژههای نفتی
قرارداد دوم
()EPC

پیمانکار ساخت

تأسیس صندوق و خرید
واحدهای مدیریتی
مجمع
هیأت مدیره

متولی

مجری
پروژه

مدیر
مدیر
ساخت
(ساخت
پیمانکار)

نظارت بر اساس
 EPCFیا BuyBack
اولیه

مدیر
صندوق

مدیر ثبت

ضامن
حداقل سود

ضامن

نقدشوندگی

مشاور
عرضه

حسابرس

هیأت
ارزشگذاری

هدف از تأسیس صندوق

قرارداد
با صندوق
قرارداد شرکت ملی نفت

ساختار اول

ساختار دوم

اجرای پروژههای شرکت ملی نفت

اجرای پروژه پیمانکار

قرارداد تضمین
به انضمام شرایط زیر:

قرارداد
با پیمانکار

 EPCFیا BuyBack
به انضمام شرایط زیر:

شرکت ملی نفت تضمینهای الزم برای کف و سقف سود را بهصورت
زیر ارائه میکند:
• حداقل سود تضمین شده به صورت درصد یا مبلغ ریالی مشخص؛
• سقف سود بر اساس تعداد مشخصی بشکه نفت.

شرکت ملی نفت تضمینهای الزم برای کف و سقف سود را
بهصورت زیر ارائه میکند:
• حداقل سود تضمین شده به صورت درصد یا مبلغ ریالی
مشخص؛
• سقف سود بر اساس تعداد مشخصی بشکه نفت.

ماهیت صندوق و فرآیند دریافت مجوز

صندوق به عنوان یک صندوق پروژهای فعالیت میکند و شرکت ملی
نفت جزو موسسین صندوق است.

صندوق به عنوان یک صندوق پروژهای فعالیت میکند.

آوردۀ موسسین

شرکت ملی نفت به عنوان موسس باید بخشی از سرمایه صندوق (20
درصد) را بهطور نقدی تامین کند 10 .درصد سرمایه نیز توسط پیمانکار
تامین میشود.

پیمانکار به عنوان موسس باید حداقل  30درصد از سرمایه
صندوق را تامین کند.

ویژگیها

•در صورت تغییر پیمانکار (مدیر ساخت) و یا فسخ قرارداد شرکت ملی
نفت با پیمانکار مربوط ،مجری ،مدیر ساخت دیگری جایگزین کرده و
صندوق به فعالیت خود ادامه میدهد.
•بدلیل مشارکت شرکت ملی نفت به عنوان موسس ،اطمینان خاطر
بیشتری برای مشارکت گروههای مختلف سرمایهگذار وجود دارد.
•به دلیل دسترسی شرکت ملی نفت بر همه منابع پس از استخراج نفت،
بازپرداخت منابع تامین شده با سرعت بیشتری انجام میشود.

•در صورت فسخ قرارداد شرکت ملی نفت با پیمانکار و یا عدم
امکان ادامه پروژه توسط پیمانکار صندوق منحل میشود.
•به دلیل عدم مشارکت نقدی شرکت ملی نفت ،اطمینان کمتری
برای سرمایهگذاری توسط گروههای مختلف سرمایهگذار وجود
دارد.
•به دلیل دسترسی پیمانکار بر بخشی از منابع پس از استخراج
نفت ،بازپرداخت منابع تامین شده با سرعت کمتری انجام میشود.

پیمانکار یا صندوق

واحدهای سرمایهگذاری صندوق برای  4گروه سرمایهگذذار
به شرح زیر طراحی شده است:
الف) واحدهای سرمایهگذاری مدیریتی
ب) واحدهای سرمایهگذاری پیمانکاری
ج) واحدهای سرمایهگذاری مشارکتی

د) واحدهای سرمایهگذاری عادی

واحدهای سرمایهگذاری
صندوق سرمایهگذاری در
پروژههای نفتی

مدیریتی ( 20درصد)

مدیریتی (20درصد)

شرکت ملی نفت

پیمانکار پروژه

پیمانکاران پروژه ( 10درصد)

پیمانکاران پروژه ( 10درصد)

سایر پیمانکاران
و سرمایهگذاران ( 50درصد)

عادی ( 20درصد)

واحدهای سرمایهگذاری

صندوق سرمایهگذاری در
پروژههای نفتی

سایر پیمانکاران
و سرمایهگذاران (50درصد)

عادی ( 20درصد)

قراردادهای BOT
قراردادهای بیع متقابل

صکوک منفعت
صکوک استصناع

قراردادهای EPCF

صکوک استصناع

همۀ قراردادهای به شرط تملک
سرمایهگذاران بر داراییهای
پروژه یا تعریف پروژه به عنوان
خرید تجهیزات

سهام پروژه

همۀ قراردادهایی که خرید
تجهیزات ،بخش عمدهای از
سرمایۀ موردنیاز را تشکیل
میدهد.

صندوق پروژه

صکوک اجاره با هدف تملک دارایی
صکوک اجاره با هدف تأمین نقدینگی
صکوک مرابحه

پایان

دستورالعمل
مصوب
بانک مرکزی

روش

دستورالعمل
مصوب
سازمان بورس

صکوک
اجاره


ارکان شامل بانی،
فروشنده ،ضامن،
متعهد
پذیرهنویس،
بازارگردان ،عامل
عامل
پرداخت،
فروش ،حسابرس
و نهاد واسط
است.

شامل
ارکان
بانی ،فروشنده،
ضامن ،متعهد
خرید،
بازارگردان،
امین ،عامل و
ناشر است.

صکوک
استصناع





صندوق
پروژهای


(صندوقهای زمین
و ساختمان)



همۀ انواع قراردادها

سهام پروژه





همۀ انواع قراردادها

صکوک
منفعت


(مصوب کمیتۀ
فقهی)





نوع قرارداد

حوزۀ تأمین مالی

مواعد
پرداخت سود

هزینۀ تأمین مالی

اجاره مصوب سازمان بورس :مواعد پرداخت منافع مرتبط
با اوراق اجاره با تقاضای بانی باید در اعالمیه پذیرهنویسی ذکر
شود .پرداختهای مرتبط با اوراق اجاره به دو صورت زیر مجاز
است :پرداخت کامل مبلغ اجارهبها در مواعد پرداخت تا سررسید
نهایی ،پرداخت بخشی از اجارهبها در مواعد پرداخت تا سررسید
نهایی و تصفیۀ مابقی منافع اوراق اجاره در سررسید نهایی.
سود اوراق اجارۀ نباید از سود
خرید تجهیزات مرابحه مصوب سازمان بورس :مواعد پرداخت اقساط
سپردهگذاری مشابه در بانکها کمتر
همۀ انواع قراردادها موردنیاز پیمانکار بهای دارایی مرتبط با اوراق مرابحه باید در اعالمیۀ پذیرهنویسی
مورد تأیید سازمان ذکر شود .دورۀ عمر اوراق نمیتواند بیش از باشد.
باقیماندۀ عمر اقتصادی دارایی باشد .دورۀ عمر اوراق مرابحه به
منظور خرید مواد و کاال حداکثر دو سال خواهد بود.
مصوب بانک مرکزی :مواعد پرداخت اجارهبها با تقاضای بانی
و موافقت ناشر میتواند به صورت ماهانه ،سه ماهه ،شش ماهه و
حداکثر یک ساله باشد.

اقدامات الزم
برای اجراییشدن
راهکار تأمین مالی



EPCF
(با توجه به الزامات
اجرای کل پروژۀ مصوب بانک مرکزی :سررسیدهای پرداخت پیشاجاره با سود اوراق استصناع نباید از سود تصویب دستورالعمل
دستورالعمل میتوان
توسعۀ میدان تقاضای بانی و موافقت ناشر میتواند میتواند به صورت ماهانه ،سپردهگذاری مشابه در بانکها کمتر اجرائی توسط سازمان
قراردادهای
از
بورس
باشد.
سه ماهه ،شش ماهه و حداکثر یک ساله باشد.
نفتی
 BOTیا بیع متقابل
نیز استفاده کرد)

BOT )1؛
 )2بیع متقابل.

اجرای کل پروژۀ
توسعۀ میدان
نفتی

اجرای کل پروژۀ
توسعۀ میدان
نفتی

اجرای کل پروژۀ
توسعۀ میدان
نفتی

انتهای عمر پروژه با (بدون) ضمانت حداقل سود

انتهای عمر پروژه با (بدون) ضمانت حداقل سود

سررسیدهای مشخص

در صورت تضمین سود در
صندوقهای پروژهای در زمان
تصویب دستورالعمل
تکمیل پروژه ،سود وادحدهای
اجرائی توسط سازمان
سرمایهگذاری صندوق نباید از سود
بورس
سپردهگذاری مشابه در بانکها کمتر
باشد.
در صورت تضمین سود در سهام
پروژه در زمان تکمیل پروژه ،سود
وادحدهای سرمایهگذاری صندوق
نباید از سود سپردهگذاری مشابه در
بانکها کمتر باشد.

-

سود اوراق منفعت نباید از سود تصویب دستورالعمل
سپردهگذاری مشابه در بانکها کمتر اجرائی توسط سازمان
بورس
باشد.

ابزارهای شرکتی

شخصیت حقوقی
بانی و فروشنده

هدف از انتشار

پروژهای

اوراق مشارکت

گواهی
سپرده خاص

اوراق اجاره
(مصوب سازمان بورس)

اوراق مرابحه
(مصوب سازمان
بورس)

اوراق منفعت
(مصوب کمیتۀ فقهی)

اوراق استصناع
(مصوب بانک مرکزی)

سهام پروژه

صندوق پروژهمحور
(مصوب سازمان بورس)

-

-

میتواند یکی باشد.

مستقل

-

-

-

-

تأمین نقدینگی
تملک دارایی

تنها تملک
دارایی

تأمین مالی طرح
تامین مالی طرحهای
دارای توجیه
نوسازی و توسعه
سودآوری

مالکیت دارایی

در اختیار بانی
در اختیار نهاد واسط در رهن نهاد
واسط

دورۀ سررسید

کمتر از
کمتر از
عمر اقتصادی
عمر اقتصادی دارایی
دارایی

تأمین مالی یک پروژۀ خاص؛
• شرکت پروژه ،شرکتی تکمنظوره که بهمنظور انجام یک
تامین مالی پیمانکارانی است که وارد
مرحله بهرهبرداری در قراردادهای
پروژه تشکیل میشودو با اختتام پروژه فعالیت شرکت خاتمه
مشارکت بخش خصوصیدولتی
مییابد .در این نوع تأمین مالی ،پشتوانۀ دریافت وام،
شدهاند و برای ورود به پروژههای
داراییها و عایدات خود پروژه است و سهامدار یا وامدهنده
برای بازپرداخت حق رجوع به داراییهای شرکت مادر را
جدید نیاز به تامین مالی جدید دارند.
تأمین مالی پروژههای ساخت
ندارد.
در صورت عقد قرارداد  BOTبا
اوراق استصناع ،سند پرداخت
پیمانکار پروژه در صنعت نفت قابل
•سهامداران مالک پروژه محسوب میشوند محدودیت
شرکت ملی نفت به پیمانکاران
استفاده از این روش در صنعت نفت باید در قالب پروژۀ
اجراست.
بابت توسعۀ میادین نفتی است.
اوراق منفعت ،نشاندهندۀ مالکیت
خرید تجهیزات حل شود؛
مشاع دارندگان آن در منافع حاصل
•سهام پروژه بازار ثانویه ندارد ،اما صندوقهای پروژهای
از پروژه است ،به عبارت دیگر منافع
ساختمان میتوانند در بورس یا فرابورس معامله شو.ند؛
پروژه تضمینکنندۀ پرداخت به موقع
•عدم مواجه شرکت ناشر با کمبود نقدینگی در طی عمر
پروژه ،زیرا سود سرمایهگذاری سهامداران تا زمان تکمیل
سود اوراق است.
پروژه و بازخرید توسط ناشر ،تعهد پرداخت ندارد.

پروژهای

ابزارهای شرکتی
اوراق اجاره
(مصوب سازمان بورس)

اوراق مرابحه
(مصوب سازمان بورس)

دارایی پایه

زمین؛
ساختمان و تأسیسات؛
ماشینآالت و تجهیزات؛
وسایل حمل و نقل.

زمین؛
ساختمان و تأسیسات؛
ماشینآالت و تجهیزات؛
وسایل حمل و نقل؛
مواد و کاال.

شرایط ناشر

شخص حقوقی دارای
سهامی یا تعاونی؛
طرح یا طرحهای با توجیه
مجموع جریان نقدی مثبت در دو سال سهامی یا تعاونی؛
شخص حقوقی
سودآوری؛
مجموع جریان نقدی مثبت در دو سال مالی
مالی اخیر؛
سهم ناشر حداقل  50دارای طرح یا
حداکثر نسبت بدهی به دارایی  90اخیر؛
درصد سرمایهگذاری ریالی طرحهای با توجیه
حداکثر نسبت بدهی به دارایی  90درصد؛
درصد؛
سودآوری
پروژه؛
صورتهای مالی حسابرسی شده صورتهای مالی حسابرسی شده معتبر.
حداقل دو دوره مالی
معتبر.
سودآوری.

سقف تأمین مالی پروژه

با توجه به ویژگیهای
متقاضی ،سودآوری
طرح و با نظر بانک برابر با ارزش داراییهای مورد تأیید با
برابر با ارزش داراییهای مورد تأیید با توجه به
حداکثر تا  70درصد ارزش
توجه به ارزشگذاری کارشناسان
عامل
ارزشگذاری کارشناسان رسمی دادگستری
ویژه شرکت
(حداکثر  70درصد از
رسمی دادگستری
سرمایهگذاری مورد
نیاز طرح)

نرخ سود اوراق

ضمانت بانکی :حداکثر نرخ
در اختیار بانکها
ضمانت بانکی :حداکثر نرخ سود علی ضمانت بانکی :حداکثر نرخ سود علی الحساب
سود علی الحساب 20
با مجوز بانک مرکزی
 20درصد
الحساب  20درصد
درصد
جمهوری
ضمانت غیربانکی :بیش از
ضمانت غیربانکی :بیش از  20درصد ضمانت غیربانکی :بیش از  20درصد
اسالمیایران
 20درصد

ارکان انتشار

ناشر ،مشاور عرضه،
ناشر ،مشاور عرضه ،بانک
بانک عامل -ضامن ،بانی ،مشاور عرضه ،عامل فروش ،بانی ،مشاور عرضه ،عامل فروش ،ضامن،
عامل -ضامن ،امین،
حسابرس ،ضامن ،حسابرس ،بازارگردان ،متعهد حسابرس ،بازارگردان ،متعهد پذیرهنویس ،نهاد
امین،
بازارگردان،
حسابرس،
واسط (ناشر)
بازارگردان ،متعهد پذیرهنویس ،نهاد واسط (ناشر)
متعهد پذیرهنویس
پذیرهنویس

اوراق مشارکت

گواهی
سپرده خاص

اوراق
منفعت
(مصوب
کمیتۀ
فقهی)

اوراق استصناع
(مصوب بانک
مرکزی)

سهام پروژه

صندوق پروژهمحور (مصوب
سازمان بورس)

مدیر صندوق ،مدیر ساخت،
متعهد پذیرهنویس ،بازارگردان،
متولی ،حسابرس ،مدیرناظر،
هیأتمدیره.

