


معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

دفتر برنامه ریزی تلفیقی و راهبردی

گروه تامین منابع مالی

:  انتشار اوراق مشارکت در صنعت آب و برق
بررسی چالش ها

1390سیزدهم بهمن 



:اوراق مشارکت

قانون(2)مادهموجببهکهاستنامیبییابانامبهاداراوراقمشارکت،اوراق
قیمتبهاسالمی،شورایمجلس1376شهریورمصوبمشارکتاوراقانتشارنحوه
قصدکهگذارانیسرمایهبهوشودمیمنتشرمعینمدتبرایمشخصاسمی

ساالنهبودجهقوانیندرمندرجدولتعمرانیانتفاعیطرحهایاجرایدرمشارکت
میواگذاردارندراخدماتیوساختمانیتولیدی،سودآورطرحهایوکشورکل

سوددرمشارکتزمانمدتواسمیقیمتنسبتبهاوراقایندارندگان.گردد
.بودخواهندشریکمربوططرحاجرایازحاصل



:هدف انتشار اوراق مشارکت

ابزار سیاست پولی

یانقباضسیاستابزارهایجملهازمرکزیبانکمشارکتاوراقعرضهوانتشار
موجباتمجموعدراوراقاینعرضهکهبطوریمی باشد؛بازبازارعملیاتاجرایو

تاایدمی نمقادرراپولیسیاستگذارواقعدر.می سازدفراهمرانقدینگیرشدکاهش
. سازدرمیسراپایینتورمنرخبهدستیابینقدینگی،کنترلطریقازلزوممواقعدر

شددادهاجازهمرکزیبانکبهسومبرنامهقانون91مادهبراساسبار،اولینبرای
.نمایدابزاراستفادهاینازاعتبار،وپولشورایتصویبباکه

مالیابزار تامین 

مالیتامینمنظوربهابزاراینربا،بدونبانكیعملیاتقانوناجرایازبعد
یهسرماآوریجمعطریقازتااستشدهگرفتهکاربهالزمشرایطحایزهایپروژه
درمنابعاینتولیدی،هایبخشبسویهدفمندهدایتوجامعهدرموجودخردهای

.گیردقرارخاصهایپروژهاختیار



:سابقه انتشار اوراق مشارکت

شهرداریبهمربوط1373سالدرکشوردرشدهمنتشرمشارکتاوراقاولین
سودنرخبانواببزرگراهپروژهاجرایوفرسودهبافتنوسازیهدفباتهران

.یافتانتشارریالمیلیارد75میزانبهساله4وسالدردرصد20الحسابعلی

بهمشارکتاوراقریالمیلیاردهزار295جمعا1389سالپایانتا1373سالاز
،انتفاعیعمرانیآبی،برقهایپروژهبهآنازاعظمیبخشکهاسترسیدهفروش
افتهیاختصاصگازیمیادینتوسعهوپتروشیمیشهری،فرسئدههایبافتاحیای
.است

انتشارات اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: ماخذ



نسبت فروش به (میلیارد ریال)میزان فروش(المیلیارد ری)میزان انتشارسال انتشار
سود علی الحساب اوراق(درصد)انتشار

1373757510020

137422522510020

137540140110020

1376254824729720

13773130313010020

1378245023779719

13792380238010019

13806100609910017

1381610053778817

138211885117969917

138319700185909417

1384170001700010017

138519200157758215/5

138633050235107115/5

138711800112999618

1388177001769710016

13891794201568058716-17

33316429500889جمع



9 

45 

46 

به       نا  ا      و   ت انتشار اوراق مشارکت  ر سا  

شهرداری ها شرکت های دولتی بانک مسكن

درصد از کلاوراق فروش رفتهناشر

146139شهرداری ها

7084145شرکت های دولتی

7135146بانک مسکن

156805100جمع



ارد میلی)میزان انتشارسال انتشار
(ریال

میلیارد)میزان فروش
(ریال

نسبت فروش به 
(درصد)انتشار

سود علی الحساب 
اوراق

1385

11001100بخش آب

10015/5 17001700بخش برق

28002800جمع

1386

145085359بخش آب

15/5 50005000100بخش برق

6450585391جمع

1387

50005000بخش آب

100

18 48004800بخش برق

98009800جمع

1388

50005000بخش آب

16 55005500بخش برق

1050010500جمع

1389

100001000017بخش آب

17-105001050016بخش برق

-2050020500جمع

-33316429500889جمع



عنوان طرحدستگاه متقاضیردیف
مبلغ اوراق 

مشارکت
(میلیارد ریال)

مجوزدرخواست مصوبه
مالحظاتهیئت دولت

1
شرکت توسعه

منابع آب و نیروی 
ایران

4.000نیروگاه آبی بختیاری

100/20/8442/90
90/03/10

58102/46749
90/03/18

بامزبوراوراقازبخشی
منتشرسپهبانکعاملیت
استقبالعدمباکهگردید
.شدمواجهعمومی

300نیروگاه آبی روذبار لرستان
3.400نیروگاه آبی گتوند علیا
31.000سد و نیروگاه خرسان 
500نیروگاه آبی سیمره

500ساختمان سد و نیروگاه سردشت
300سد مخزنی تنگ معشوره

10.000:              جمع

2
سازمان

توسعه برق ایران

4.600توسعه و ساخت نیروگاه بخاری

100/20/8443/90
90/03/04

58118/46750
90/03/18

فروشمجوزاخذرغمعلی
پیشبدلیلاوراق،ازبخشی
عمومیاستقبالعدمبینی

صورتتاخیربااوراقعرضه
.گرفتخواهد

500اجرای نیروگاه ذغال سنگی طبس
100(فاز اول)مگاوات نیروگاه گازی6000

6.000احداث نیروگاههای سیكل ترکیبی
600نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد

6.500مگاوات توربین گازی6000فاز دوم طرح 
500نیروگاههای گازی کوچک

1.200طرح انتقال برق ایران
1.000توسعه پستهای فشار قوی

21.000:جمع



عنوان طرحدستگاه متقاضیردیف
مبلغ اوراق 

مشارکت
(میلیارد ریال)

مجوزدرخواست مصوبه
مالحظاتهیئت دولت

3
شرکت آب 

منطقه ای اصفهان

300ساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ

100/20/7514/90
90/03/04

79205/46799
90/04/15

هبارسالیتوجیحیگزارش
بررسیحالدرملیبانک
.است

200...آبرسانی به شهرهای کاشان و 
مطالعه و اجرای انتقال آب به 

فالت مرکزی ایران
1.300

2.100:جمع

شرکت های4
برق منطقه ای

253انتقال نیروی برق آذربایجان
100/20/8443/90

90/03/10
70335/46783

90/04/04

گزارش های توجیهی ارساالی 
به بانک ملی در حاال بررسای

.است

000000
120انتقال نیروی برق یزد

5.397:جمع

طرحهای آبهای 5
مرزی و مشترک

1.600ساختمان سد آزاد و سامانه انتقال
100/20/8442/90

90/03/10
79241/46684

905/04/15

عرضه بخشی از این اوراق باا 
عاادم اسااتقبال عمااومی مواجااه 

.شد

000000
100ساختمان سد ماشگید

10.000:جمع

6
سازمان آب و برق 

خوزستان

350ساختمان سد باالرود

100/20/15750/90
90/05/04

47133/153734
90/08/02

هبارسالیتوجیحیگزارش
بررسیحالدرملیبانک
.است

100ساختمان سد جره
آبرسانی به شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر و 

شادگان
4.000

30ساختمان شبكه آبیاری و زهكشی مارون
600بهینه سازی نیروگاه دز
100نیروگاه آبی سد مارون

200عالج بخشی و کنترل رسوب سد دز
5.600جمع کل

7
آب و فاضالب کشور،
مدیریت منابع آب 

ایران
20.000طرحهای بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی

90/17216/20/100
90/05/15

46684/107893
90/05/25

تاییدجهتطرحهافهرست
لارساریزیبرنامهمعاونتبه
عاملهاببانکبامكاتبهو

.استانجامحالدر

74.097جمع کل شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو





موانع و مش الت انتشار اوراق مشارکت ریالی  ر سا  جاری

جملهازناشرینتوسطمشارکتاوراقانتشارفرآیندطیدرتاخیروریزیبرنامهضعف.1
...وعمومیمجامعمصوبهاخذطرحها،توجیهیهایگزارشتهیهدرتاخیر

1390سالدرکشوربانكینظامنظارتیواعتباریپولی،هایسیاست.2

بانکتوسطمشارکتاوراقعاملیتپذیرشوهاطرحتوجیهیهایگزارشبررسیدرتاخیر.3
(ایرانملیبانکبویژه)ها

کشوربانكیشبكهبهنیرووزارتمجموعهزیرهایشرکتبدهی.4

(...وارزطال،مسكن،زمین،)رقیبهایداراییبازاربازدهی.5

در اخذ تضمین دولت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاخیر. 6

قانون بودجه سال جاری مربوط به طرح های 49عدم تخصیص بهینه تسهیالت موضوع بند. 7
آب، کشاورزی و منابع طبیعی و مشكالت مربوط به انتخاب ناشر



س است های پولی، اعتباری و نظار ی نظام بان ی کشور

:اهمیتوضرورت
موادبهاداستنبامختلفسالهایدرکشوربانكیشبكهنظارتی-سیاستیضوابط

بانكداریعملیاتقانون20مادهوکشوربانكیوپولیقانون14ماده)مربوطهقانونی
یجمهورمرکزیبانکسویازوتصویببهاعتباروپولشورایتوسط(ربابدون

دولتی،غیرهایبانکدولتی،هایبانک)اعتباریموسساتبهایراناسالمی
ریاعتباموسساتسایرومرکزیبانکنظارتتحتبانكیغیراعتباریموسسات

افزایشومالینظامثباتحفظمنظوربه(اندشدهتاسیسقانونموجببهکه
.گرددمیابالغسپرده گذارانبرایریسککاهشطریقازآنبهاعتماد

:پولیهایسیاست
oبانكیهایسپردهساالنهالحسابعلیسودنرخ

oریالیمشارکتاوراقانتشارضوابط



 یکاهش ن خ سو  علی الحساب ساالنه سپ  ه های بلندمدت بان

عنوانردیف
نرخ سود علی الحساب

(بسته اولیه)1390سال 1389سال 

1412/5سپرده سرمایه گذاری یک ساله1

14/513سپرده سرمایه گذاری دو ساله2

1514سپرده سرمایه گذاری سه ساله3

1614/5سپرده سرمایه گذاری چهار ساله4

1715سپرده سرمایه گذاری پنج ساله5



تهنسبت به سنوات گذ      غ     وابط انتشار اوراق مشارکت ریالی  ر بسته اول ه سا  

تعیین حداکثر نرخ سود اوراق مشارکت، یک واحد درصد باالتر از نرخ سود 
فصل دوم بسته مذکور4علی الحساب سپرده متناظر موضوع ماده 

ممنوعیت بازخرید اوراق قبل از سررسید توسط بانک عامل و انجام معامالت 
فصل دوم بسته مذکور6مربوطه در بورس یا فرابورس موضوع بند ب ماده 



انجام  ده  ر خصوص رفع موانع و مش الت راه ارها و اقدامات 

1390سالدرکشوربانكینظامنظارتی-سیاستیبستهاصالحدرخواست

راقاوانتشارعاملیتپذیرشجهتعاملبانكهایبافشردهجلساتومكاتباتانجام

کشوربانكیشبكهبهنیرووزارتمجموعهزیرهایشرکتبدهیتسویه

مشارکتاوراقتهاتروواگذاریبرمبنیوزیرانهیئتمصوبهاخذوپیشنهاد

مربوطهپیمانكارانمطالباتباناشراننرفتهفروشوشدهعرضه



    نظار ی نظام بان ی کشور  ر سا  -اصالح اول ه بسته س استی

پولی،هایسیاستمجموعه4ماده1390/07/26مورخجلسهدراعتباروپولشورای
انتشارشرایطخصوصدر1390سالدرکشوربانكینظامنظارتیواعتباری

:نموداصالحزیرشرحبهرامشارکتاوراق

oعلیسودنرخازباالتردرصدواحد2/5مشارکت،اوراقسودنرخحداکثرتعیین
.متناظرسپردهالحساب

oبودخواهدسال4مشارکتمدتحداکثر.

oالحسابعلیسودنرخبرابروعاملبانکتوسطسررسیدازقبلاوراقبازخرید
درمربوطهمعامالتانجامامكانبرعالوهمتناظردارمدتگذاریسرمایهسپرده
.فرابورسیابورس

oبجز)ناشرینشدهمنتشرمشارکتاوراقکلارزشازدرصد10نگهداری
نزداوراقاحتمالیبازخریدجهتناشرداخلیمنابعمحلاز(درصد5شهرداریها

عاملبانک



    نظار ی نظام بان ی کشور  ر سا  -اصالح ثانویه بسته س استی

شدهاصالحوجدیدممجموعه1390/11/05مورخجلسهدرمرکزیبانککلرئیس
بهرسمارا1390سالدرکشوربانكینظامنظارتیواعتباریپولی،هایسیاست
:نمودابالغبانكهاعاملمدیران

oكهاباناختیاردربانكیدارمدتهایسپردهساالنهالحسابعلیسودنرختعیین
.گرفتقرار

oلتیدوغیردولتی،هایشرکتمشارکتاوراقالحسابعلیسودنرخحداکثرتعیین
.درصد20حداکثرمیزانبهشهرداریهاو

oآنازپسودرصد18معادلانتشارزمانازسالیکتااوراقبازخریدسودنرخ
.بودخوادالحسابعلیسودنرخبهنسبتجریمهدرصدواحد./5مشمول

o70انمیزبههادولتیوشهرداریهابانكها،انتشارقابلمشارکتاوراقسقفتعیین
1391سالدرریالمیلیاردهزار




