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Today, Iran provides an unprecedented opening for investment. Based 
on provisions of the Sixth Five-Year Economic, Cultural and Social 
Development Plan for 202  –  2016)  1400-1396 (the “Sixth 
Development Plan”), the Government is looking for introducing the 
necessary economic, legal and policy directives to provide 
transparency and clarity of information to ensure Iran remains an 
attractive foreign investment destination and becomes the third most 
attractive foreign investment destination in the region. The 
Government is to place a particular emphasis on attracting US30$bn 
in the form of project finance (especially Islamic finance), US15$bn in 
the form of foreign direct investment and US20$bn in the form of joint 
investment agreements. 

Additionally, "Policies of Resistance Economy" regarding the need 
to secure investment and support for foreign investment as well 
as "new government and parliament approvals for improving 
rank of Iran in the Index of competitiveness and business 
environment indicators ", all ensure that the upstream laws in 
Iran have transformed substantially and there is a serious 
determination to create a legal framework for attracting and 
supporting foreign investors. 

WHY
IRAN?

•New notable deals in different sectors with international companies 
including total SA, Airbus, Boeing Co and etc.
•Improving relations with the world post JCPOA
•The latest OECD’s risk classification table updated, Iran’s ranking 
improved one notch, moving from 7 to 6 and Negotiation in order to 
further improvement is in progress.
•Recovery of GDP (Based on Word bank statistics, Iran’s Gross 
Domestic Product (GDP) in current USD in 2016 is US412.2$b and 1.5 
trillion on a PPP international dollar basis) 

Positive Trends
•Monetary and fiscal discipline 
•Reduction of inflation (from highs of %40 to below %10) 
•Stability of FX market and variation between free exchange
 rate and official rate (from highs of %40 to %15)
•Market stability and inflationary expectation management 
•Reduction of interbank rate 
•Planning currency unification, countercyclical policies 

(2016 – 2021) 1396 -1400 

Amin Investment Bank
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Iran by 2035
has the potential to grow GDP by

$1 trillion
create nine million jobs nine million

9,000,000

•18th largest economy 
•2th largest economy in MENA region, similar in size to that of 
Spain, Turkey or Canada on a GDP PPP basis, despite having 
suffered from the impact of sanctions and high inflation in recent 
years
•Diversified economy (oil only %15 , Service %53 of GDP) 
•GDP growth predicted to be around %5 to %8 until 2020 
•Very low foreign debt & Low government debt 
•Historical surplus in all sections of BOP 
•Impeccable payment track record despite revolution, war, 
sanctions etc. 
•Strong infrastructure (need for modernisation) 
•Market size, High GDP growth and return potentials 

•FIPPA protection
•Privatisation & deregulation plans 
•Strategic location, 16 neighbouring countries, land and see 
access 
•Sizeable & capable banking sector 
•Stable in a turbulent region 
•Undervalued companies compared to peers in MENA region
•Competitive advantage in production cost, utilities and 
labour cost
•Capacity utilization %60-50 in the oil & gas sector which 
indicates considerable opportunity in expansion plans and 
green fields.

Iran Investment Hub

This implies an economic growth rate of %6.3 per year in 
projected real exchange rates gradually increasing over the 
next two decades. Such growth would require investment of 
about $3.5 trillion and would increase global GDP by 
more than %1 .

Mckinsey report
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Health Expenditure
~7 (% of GDP)

Oil Reserves
Ranked 4th globally

%7 of global resources

Mineral 
Resources

Population Profile
•  80 million population
•  %65 under 35
•  Highly skilled and cost competitive labour force
•  Unemployment Rate of about %12

Mobile
Penetration

%99

Banking Penetration
%+90

Stock Market
• More than 400 listed companies across 41 
sector with lower than regional average
• Minimum fixed income return of %20

Gas Reserves
Ranked 2nd globally

ECM & DCM

Amin Investment Bank

3



Driving and capturing investment opportunity in Iran

Amin works closely with local and international companies and investors to help unlock and capture the vast potential that exits within 
the Iranian market. Our investment and advisory activities support the development of Iranian companies, helping them to build 
enterprise and shareholder value, and also assist in the inflow of international capital into the Iranian economy. As a market leading 
advisor, Amin is at the forefront of helping companies and investors build on the country’s positive economic dynamics and growth and 
help them to realise the sizeable deal potential that exists in Iran today.

Brilliant Future: Major Analysts are forecasting considerable GDP growth

•Iran is expected, by Goldman Sachs, to join the world’s 12 fastest growing economies over the next 20 years. 
•Mckinsey reported that Iran has the potential to grow GDP by 1$ trillion and create nine million jobs by 2035. This implies an economic 
growth rate of 6.3 percent per year in projected real exchange rates gradually increasing over the next two decades. Such growth would 
require investment of about 3.5$ trillion and would increase global GDP by more than 1 percent.
•International Monetary Fund (IMF) forecasts a robust growth for Iran 2021–2016 of around %4 per annum on a “GDP constant prices 
in IRR” basis and around %7–6 on a “GDP PPP current prices” basis. The relatively healthy growth prospects are largely attributable to 
the anticipated continued effect of the 2016 easing of EU sanctions and US secondary sanctions and implementation of more market 
and technology friendly government policies and Iran’s favourable demography.
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Amin Investment Bank is a leading provider of investment banking services for the Iranian market and was the first fully 

fledged investment bank to be licenced in Iran in 2007.

Building on our first mover advantage, Amin has gone on to develop and maintain an unmatched track record of 

investment, advisory and execution. Leveraging our extensive market knowledge, networks and expertise, Amin offers a 

comprehensive range of expert financial services and advice that help clients implement some of their most critical 

business and investment decisions and financial transactions. Our core services comprise of ECM&DCM, corporate finance 

advisory (transaction services, strategy consulting, project finance/PPP, FDI advisory, consulting services), asset 

management and private equity in addition to brokerage services and research & market intelligence.

Who We Are?

Amin Investment Bank

5



Amin’s Shareholders
The strength of Amin’s services and expertise lies in the depth and diversity of the seasoned management team and investment 
banking professionals we employ and their unparalleled knowledge of the Iranian economy and companies across private and public 
markets.
This is further supplemented by the strength and backing of Amin’s shareholders, which include a strategic and diversified group of 
Iran’s leading banks, pension funds and investment holding companies which majority of its share belongs to the main pension funds 
of the country. Assets under management of shareholders are about more than 30 percent of the total economy. Amin also enjoys 
being major banks affiliates in its shareholders. Mellat bank, Refah Bank and Sepah Bank are indirect shareholders of Amin.
Underscoring the importance of its relationship with its shareholders and the value Amin provides them, is the Bank’s position, since 
inception, as a gateway for its shareholders into Iran’s public and private equity markets. In particular, for the holding companies 
among them, Amin is the primary source of investment banking and advisory services for these organisations and their vast portfolios 
of subsidiary companies, which include some of Iran’s largest and most dynamic corporates across sectors. Leveraging its expertise and 
its close working relationship with shareholders, Amin plays a critical role in helping them to develop and implement growth strategies, 
effectively capitalise on market opportunities and, ultimately, achieve sustainable value creation.

%14.3
Social Security Investment Company (SSIC)

%14.25

Omid Investment Management Group Co.
 (Sepah Bank Financial Holding)

%14.3
Social Security Pension Fund of Nomads and Villagers

%10
Mellat Financial Group 
(Mellat Bank Financial Holding)

%4.25
Behsaz Mosharekathaye Mellat

%14.3

Civil Servants Pension Organization  (CSPO)

SabaTamin Investment Company
   (Financial Holding of SSIC) 

%14.3

Tadbir Investment Company 

* Amin, its shareholders and their activities, as of OFAC’s 1 January 2016 notice, are fully sanctions compliant and not subject to any 
international sanctions that remain in place on Iran or Iranian entities.
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Unsurpassed Track Record
for Advisory and Execution 

OthersPower & 
Energy TMT*

TMT*: Tecnology, Media & Telecomunication

Health

No. of Right Underwriting

Volume of equity and right
underwriting (m$)

Amin Investment Bank
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1 27133

2,3841,36429896

Asset under management

more than US$ 1b

1 25

2509

No. of Debt Advisory

Volume of Debt Market making 
and Underwriting (m$)



No. of Listing  AdvisoryNo. of  Project Fund

No. of  VC & PE Fund

Fairness Opinion

No. of Capital Raising Advisory

8
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OthersPower & 
Energy TMT Health

3 42

3 3003210

More than

12 5364

1
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AMIN’S SERVICES
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VC/Private
Equity

Asset
 Management

Corporate 
Finance 

ECM & DCM

Research
& Market

  Intelligence

Brokerage 
Services

Equity Capital
 Markets

Debt Capital Markets  
(Sukuks)

Public 
Company 

Establishment 
Advisory

Capital
Raising

Advisory

Equity & Right 
underwriting 

Listing
Advisory

Project
Fund

Debt
Advisory

Debt 
Underwriting 
and Market 

Making 

Transaction
 Services

Strategy 
Consulting

Project 
Finance/PPP FDI Advisory Consulting

Services

Mutual
Funds

Managed 
Accounts

VC/PE Fund

Market/Industry/
Company Research

Reports on Company 
Financial/

Trading Data and News

Portfolio Performance 
Reports

Trading
Listed

Securities 

Managed 
Accounts

Negotiable 
Certificate
of Deposit

Musharakah
Sukuk

Amin Investment Bank
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Equity and Debt Capital 
Markets
Amin provides clients with the most comprehensive offering of 
investment banking services for the Iranian market. Our equity 
and debt market services allow companies to access the capital 
necessary to pursue and achieve their operational and growth 
objectives. To date, Amin has successfully advised on more 
equity and debt transactions by number and value than any 
other single player in the Iran market. As a leading advisor and 
underwriter, Amin works closely with management teams to 
devise strategies and set foundations for successful capital 
raising processes. We are the leading player in Iran’s debt 
capital markets with an unmatched track record as an advisor, 
underwriter and market maker for corporate and sovereign 
debt issuance in Iran.

•Corporate Development
•Merger & Acquisition
•Divestiture Advisory Services
•Lead Advisory
•Operational Transaction Services
•Transaction Support
•Transaction Tax
•Valuation
•Due Diligence
•Capital Raising 

Strategy consulting; Our advice, Your edge
We advise our clients on key strategic issues, leveraging on 
our industry knowledge and analytical rigor, to help them 
make informed decisions. Our services enable clients to 
achieve business objectives by capitalizing on opportunities 
and being to mitigate potential risks.
•Feasibility study
•Business Planning
•Strategic option evaluation
•Business Modeling
•Strategy Formulation (Entry, Growth and Restructuring)
  
PPP-Project Finance; Step through Growth
We support the public sector in structuring and procuring 
individual PPPs, as well as developing PPP governance 
frameworks and national PPP policies. Helping private 
sector clients to access global markets and opportunities, as 
well as advising consortia on bid development, deal 
structuring, debt raising for project finance, and contract 
negotiation are other services which are provided in this 
sector. 
•Policy Framework
•Advising on various options of PPP model
•Developing PPP framework
•Project feasibility assessment
•Partner Identification
•Bid Process Management

Amin provides local and international corporates with a full 
spectrum of advisory services enabling them to effectively 
assess, value and act on opportunities across sectors and asset 
classes. We consistently deliver tailored and impactful 
strategies, structures and solutions to successfully transact or 
implement other milestone corporate actions. We have deep 
and market leading expertise in the following areas: 

Transaction Services; Safe Smart Contract
We advise on strategies to raise, invest, optimize and preserve 
capital. Leading companies consider investment/divestments 
as fundamental to their business strategy. We can help you 
assess the strategic fit of a business by evaluating potential 
synergies, project-managing the steps, assisting in negotiations 
and financial models, and in measuring transaction 
implications. Our focus is on helping you improve your 
outcomes.

10
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Specialty services-FDI; Trust your investment
With a new government approach to attract foreign direct 
investments, Amin will bring its expertise in supporting foreign 
investors to invest and manage its portfolio in an optimized 
manner.
•Advisory Services for FDI
•Support in obtaining licenses
•Finding suitable partners
•Capital raising assistance

Consulting services; Smart Changes, Sustainable development
we offer a broad range of services that are tailored to your 
individual situation to help you evaluate opportunities, put 
together the most effective restructuring plan, post-merger 
integration plan , program management services to improve 
transactions and achieve your strategic goals.
•Post-merger integration services
•Restructuring services
•Program management Services

Amin develops and manages a series of funds allowing 
domestic and international investors to access opportunities 
and seamlessly invest in Iran’s public equity and debt markets. 
Since 2009, Amin has raised and managed funds with a total 
value of over US500$ million. Amin’s funds, over this period, 
have consistently delivered strong returns ranging between 20 
to %22 per annum with a number of funds ranking among the 
top performers in the market. Amin’s approach to fund 
management is steeped in the deep market knowledge of our 
portfolio managers, proprietary research and unsurpassed 
access to information on listed Iranian companies. We 
currently offer six local equity, debt and exchange traded 
funds in addition to tailored, managed accounts for corporate 
and individual clients.

Based on compounding in-depth local market knowledge 
with international experience, our specialised, experienced 
team is able to provide the highest level of private equity 
services in different sectors specially power & energy, TMT 
and health improve portfolio companies' standards of 
governance and transparency by actively engagement of 
Amin. Amin is currently planning to launch VC/PE fund in 
health sector. This fund would directly invest in private 
companies and provide capital to fund new technology, 
make acquisitions and other services to accelerate their 
growth, in health sector.

Asset Management

VC/Private Equity

www.aminfarda.com
Amin Yekom Farda Mutual Fund

Amin Mellat Mutual Fund
www.aminmellat.com

Amin Investment Bank
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Amin, through its wholly owned subsidiary Noavaran Amin Data 
Processing Company (NA-DPCO), has the most comprehensive 
intelligence gathering and analysis capability in the market. These 
services are utilised internally to support Amin’s proprietary research, 
due diligence and valuation activities. They can also be leveraged by 
third parties, in particular, international investors seeking access to 
credible and comprehensive information that allows them to better 
understand Iran’s capital markets. Combining local market expertise 
and benchmarked industry standard information, NADPCO provides 
international quality, dual language (Persian/English) research and 
comprehensive financial and trading data on all listed companies and 
other key capital market participants.

Research and Market Intelligence

Brokerage
Amin, through its majority held Amin Avid Brokerage, provides 
individual and institutional clients with a full range of services for 
trading in Iranian securities on the Tehran Stock Exchange and Iran 
Fara Bourse as well as various products and commodities listed on the 
Iran Mercantile Exchange (IME). Among Iran’s 107 brokerage houses, 
Amin Avid consistently ranks among the top 10 in terms of volumes 
and value of traded securities and is known for our strong access to 
information, research and the necessary tools to effectively trade a 
wide array of listed financial products. 

Amin’s Subsidiaries 

www.aminavid.com

www.nadpco.com
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Notable Transactions

DCM

•Holding 34 trillion cubic meters (tcm) of proven reserves, Iran possesses the largest recoverable 
natural gas resources in the world
•Besides fossil energy resources, Iran has a significant potential for renewable power.
•In 2015, Iran produced 25.3 million tons of petrochemicals with a total market value of 14.5$B from 
49 petrochemical plants.
•Iran's nominal capacity to produce electricity has reached about 77,000 megawatts (MW) following 
the linkage of a number of power plants to the national grid.
 

Musharaka Sukuk
Abadan Oil Refining 

Book Runner
2009

Musharaka Sukuk
Imam Khomeini 

Shazand Oil Refining 
Book Runner

2010

Musharaka Sukuk
Bandarabbas Oil 

Refining 
Book Runner

2010

~255$ million ~358$ million ~146$ million

  
Musharaka Sukuk

 Tehran oil refining
Book Runner

2010

Ijarah Sukuk
Mapna

Book Runner
2012 & 2013

Ijarah Sukuk
 Dana Petro Rig

Book Runner
2013

~49$ million 243$ million 31$ million

Power &
Energy 

Amin Investment Bank
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Power &
Energy 

DCM

Ijarah Sukuk
Pars oil 

Book Runner
2013

Musharaka Sukuk
Persia oil& gas 

industry development 
Book Runner

2014

Ijarah Sukuk
Ghaed Bassir 

Petrochemical 
Products 

Book Runner 2014

42$ million 75$ million 19$ million

Salam Sukuk
National Iranian Oil

Book Runner
2015

Salam Sukuk
Pardis Petrochemical

Book Runner
2015

Salam Sukuk
Sanandaj Power Plant

Book Runner
2015

~34$ million ~50$ million ~64$ million

•Iran is now exporting around 12 billion kilowatt-hours (kWh) of electricity to its neighbors each year and 
Iran's electricity industry ranks 14th in the world and first in the Middle East in terms of power generation.
•Guaranteed Renewable Electricity Purchase Tariffs
•Iran is among the top five oil producers in the world, accounting for %6-5 of world production. Iran 
produces roughly 3.6 million barrels per day.

14
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ECMECM

Iranol Oil 
Ilam Petrochemical 
Kvian Petrochemical 
Ghadir Petrochemical 
Khorasan Petrochemical 
Bandar Imam Petrochemical 
Pars Petrochemical 
Nouri Petrochemical 
Buali Sina Petrochemical 
Fanavaran Petrochemical 
Farabi Petrochemical 
Amir Kabir Petrochemical 
Pardis Petrochemical 
Shiraz Petrochemical 
Morvarid Petrochemical 

Fairness Opinion

IPO Advisory
Pasargad Oil

2013

IPO Advisory
 Jam Petrochemical

2013

63$ million 131$ million
Capital Raising 

Advisory
Tamin Petroleum and 

Petrochemical 
Investment (TAPPICO)

2017

Embeded Put Option 
Capital Raising

Tamin Petroleum and 
Petrochemical 

Investment (TAPPICO)
2017

1,148$ million 30$ million

Persian Gulf Petrochemical Industries 
Ta’min Petroleum and Petrochemical Investment (TAPPICO)
Pasrsian Oil & Gaz development Group
Iranian Investment Petrochemical Group (IIPGC)
Jam Petrochemical 
Marun Petrochemical Complex
Bandar Abbas Oil Refining 
Esfahan Oil Refining 
Tehran Oil Refining 
Tabriz Oil Refining 
Shiraz Oil Refining 
Lavan Oil Refining 
Sahar Oil Refining of Qeshm
Pasargad Oil
Iranain A ssociation of Polymer and Chemical Engineers
 

Amin Investment Bank
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ECMECM

DCM

TMT

•13.5 million households (%55.5 of the population) in Iran have access to internet. Iranians are now using 40 
million smartphones.
•In the past three years (2017-2014), US$ 3.7 billion has been invested on ICT infrastructure. The Iranian 
government plans investments of US$ 18.5 billion in the ICT sector.
•ICT sector could more than quadruple its value added to the economy, growing from 7$ billion in 2014 to 
more than 30$ billion in 2035.
•Currently, around 700 towns and cities of Iran have access to 3rd generation and around 350 cities have 
access to 4th generation mobile internet access.
•The telecommunications market revenue is about US$ 8 billion.
•7 million households (%51.9) have access to fixed high-speed internet connection and 10.7 million 
households (%79) have access to wireless high-speed internet.

Ijarah Sukuk
Rightel

Book Runner
2013, 2014 & 2016

IPO Advisory
Telecommunication 

Company of Iran (TCI)
Book Runner

2008

Capital Raising 
Advisory

First Mobile Operator 
2014 & 2016

298$ million

341$ million 327$ million
IPO Advisory
First Mobile 

Operator (MCI) 
Book Runner

2010

386$million

Telecommunication Company of Iran
First Mobile Operator (MCI) 
Rightel 
Turkcell 
TST Online 
Rightel 
Fanava Group
Aryacell Telecommunication Development
Wimax Project
Afranet 

Fairness Opinion
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ECMECM
Capital Raising 

Advisory
Rouz Darou

Advisor
2012 & 2013

Capital Raising 
Advisory

& Right Underwriting
Razi glass group

2012

~512$ million~9$ million

IPO Advisory
 Alborz Distribution

Company
2013

~8$ million

Murabahah Sukuk
Ministry of 

Cooperatives, 
Labour and Social 

Welfare
2016

~96$ million

DCMDCM

Capital Raising 
Advisory

Alborzdarou 
Pharmaceutical 

2012 & 2010

~5$ million

•Healthcare expenditure reached IRR800,604bn (USD22.24bn) and %6.89 of GDP. 
•The value of Iran's pharmaceutical market in 2015 was IRR69,545bn (USD1.93bn). 
•Iran medical device market will register a 2020-2015 CAGR of %12.5 in local currency terms, which will take 
expenditure to IRR48.7trn by 2020. 
•Iran is 21st in the world in terms of scientific productions in the field of biotechnology, by offering 3,957 products 
in the field of biotech. 
•Based on the government’s estimates, USD17bn worth of investment is required in healthcare sector in the next 
five years.
•Iran has one of the largest capacity of production of generic medicines in the Middle East and MENA region. 

Health

Amin Investment Bank
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Tamin Pharmaceutical Investment 

Tanzania Pharmaceutial Industries (TPI)

Caspian Tamin Pharmaceutial 

ECMECM
 Capital Raising

Advisory
 Caspian Tamin

 Pharmaceutical
2014

IPO Advisory
Tamin Pharmaceutical 
Investment Company 

(TPICO)
2014

~6$ million ~71$ million
Capital Raising 

Advisory
Darou Pakhsh 

Pharmaceutical
2010, 2014  & 2016

 

IPO Advisory
 Caspian Tamin
 Pharmaceutical

 Company
2016

~37$ million ~7$ million

Fairness Opinion
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DCMDCM

Musharaka Sukuk
 Urban Renewal

 Organization of Tehran
Book Runner

2009

Musharaka Sukuk
IMIDRO

Book Runner
2009 & 2010

Musharaka Sukuk
Iran Khodro

Book Runner
2010

~102$ million ~996$ million 146$ million

Musharaka Sukuk
Shiraz Municipality

Book Runner
2010 & 2015

Musharaka Sukuk
 Mashhad 

Municipality
Book Runner

2011, 2015 & 2016

Salam Sukuk
Esfahan Steel
Book Runner

2016

~78$ million ~317$ million ~50$ million

... Other Industries

Amin Investment Bank
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ECM

Capital Raising
 Social Security

 Investment
Advisor

2014 & 2017

Capital Raising
Sadr Tamin 
Investment

Advisor
2013, 2014 & 2017

~2,777$ million ~1,444$ million

Establishment and
Capital Raising 

 Kosar Finance and Credit
Institute

 Advisor & Equity & Right
Underwriter

2012, 2013 & 2015

Establishment and
Capital Raising
Ayandeh Bank

 Advisor & Equity
Underwriter
2013 & 2016

Capital Raising
 Mining and Metals

 Development
 Investment

Advisor
2012, 2013 & 2015

~44$ million ~44$ million ~776$ million

20
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Fairness Opinion
Bank Mellat

Bank Saderat Iran

Parsian Bank

Ansar Bank

Sarmayeh Bank

Sina Bank

EN Bank(Eghtesade Novin Bank)

Tourism Bank

Mehr Eghtesad Bank

Alborz Insurance 

Mihan Insurance 

Moalem Insurance 

Dana Insurance 

Power Plant Investment Company of Iran (SENA)

National Development Investment Group

Behshahr industrial development 

Rana Industrial

Italran 

Alumatek 

Baghmisheh Urbanism 

Industries Development Holding 

Mahd-e-Tage Group 

Giti Pasand Industrial Group

Iran Landowners Project

Esfahan Prestigeland 

Homa Hotel Group

Homa Aviation Training Center

Bonab Steel Industry Complex 

Khuzestan Oxin Steel

Torbat E Heydarieh Steel Complex 

Iran National Steel Industrial Group

Iron and Sreel Company of Sanikaveh Tehran

Mobarakeh Steel Company Stones

Tabas Parvarde Coal 

Iran Centeral Iron Ore 

Khuzestan Cement 

Abyek Cement Factory

Fars Nov Cement 

 

Amin Investment Bank
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Contact Us

No.51, Ghobadiyan St., Valiasr Ave., Tehran, Iran

(+98 21) 43692000

19689-17173

(+98 21) 88788509

info@aminib.com

www.aminib.com

www.linkedin.com/company/amin-investment-bank

طراحی و اجرا : ایده پردازان به نگار قرن
 www.ibgco.ir

Amin Investment Bank



تماس با ما

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پالک ٥١

(+٢١ ٩٨) ٤٣٦٩٢٠٠٠   

١٧١٧٣-١٩٦٨٩

(+٢١ ٩٨) ٨٨٧٨٨٥٠٩ 

info@aminib.com

www.aminib.com

www.linkedin.com/company/amin-investment-bank

Designed by : IBGCO
 www.ibgco.ir

تأمین سرمایه امین



١٩

ارزشگذاری
بانک ملت

بانک صادرات

بانک پارسیان

بانک انصار

بانک سرمایه

بانک سینا

بانک اقتصاد نوین

بانک گردشگری

بانک مهراقتصاد

بیمه البرز 

بیمه میهن 

بیمه معلم 

بیمه دانا

سرمایه گذاری نیروگاهی سنا

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

شرکت توسعه صنایع بهشهر

سرمایه گذاری رنا

شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سرمایه گذاری مهدتاژ

هلدینگ گیتی پسند

پروژه سیاحان ایران زمین

شرکت پرستیژلند اصفهان

گروه هتل های هما

هواپیمایی هما

شرکت فوالد بناب

فوالد اکسین

فوالد تربت حیدریه

گروه ملی و صنعتی فوالد

اهن و فوالد صنایع کاوه

فوالد سنگ مبارکه اصفهان

زغال سنگ پروده طبس

سنگ آهن مرکزی

سیمان خوزستان

سیمان آبیک

سیمان فارس نو

شرکت ایتالران

شرکت آلومتک

سایر صنایع...

تأمین سرمایه امینتأمین سرمایه امین



تأمین مالی از بازار سرمایه به روش های مشارکتی

مشاور عرضه در افزایش سرمایه 
شرکت سرمایه گذاری تامین 

اجتماعی (شستا)
١٣٩٣ و ١٣٩٦

مشاور عرضه در افزایش سرمایه 
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

١٣٩٢ و ١٣٩٦

٨٢,٠٠٠ میلیارد ریال ٤١،١٠٠ میلیارد ریال

تاسیس و مشاور عرضه در افزایش سرمایه 
موسسه مالی و اعتباری کوثر
مشاور و متعهد پذیره نویسی

١٣٩١، ١٣٩٢ و ١٣٩٤

تاسیس و مشاور عرضه در افزایش سرمایه 
بانک آینده

مشاور و متعهد پذیره نویسی
١٣٩٢ و ١٣٩٥

مشاور عرضه در افزایش سرمایه 
شرکت سرمایه گذاری توسعه 

معادن و فلزات
١٣٩٢، ١٣٩٤ و ١٣٩٥

٨٤٧ میلیارد ریال  ١,٢٨٠ میلیارد ریال ٢١,٥٢٥ میلیارد ریال

سایر صنایع...
تأمین سرمایه امین

١٨

سایر صنایع...



تأمین مالی از بازار سرمایه به
روش های قرضی و فروش دارایی یا منافع

تأمین سرمایه امین

اوراق مشارکت
نوسازی شهرداری تهران

بازارگردان و متعهد پذیره نویسی
١٣٨٨

اوراق مشارکت
ایمیدرو

بازارگردان و متعهد پذیره نویسی
١٣٨٨ و ١٣٨٩

اوراق مشارکت
ایران خودرو 

بازارگردان و متعهد پذیره نویسی
١٣٨٩

١,٠٠٠ میلیارد ریال ١٠،٠٠٠ میلیارد ریال ١,٥٠٠ میلیارد ریال

اوراق مشارکت
شهرداری شیراز

بازارگردان و متعهد پذیره نویسی
١٣٩١ و ١٣٩٤

اوراق مشارکت
شهرداری مشهد 

بازارگردان و متعهد پذیره نویسی
١٣٩٠، ١٣٩٤ و ١٣٩٥

سلف موازی استاندارد
ذوب آهن اصفهان

بازارگردان 
١٣٩٤

٢,٢٦٠ میلیارد ریال ٩,٢٤٧ میلیارد ریال  ١,٥٠٠ میلیارد ریال

سایر صنایع...

تأمین سرمایه امین

١٧



تأمین مالی از بازار سرمایه به روش های مشارکتی

داروسازی کاسپین تامین
مشاور عرضه در افزایش سرمایه 

١٣٩٣

تیپیکو
مشاور پذیرش و عامل عرضه

١٣٩٢

١٥٠ میلیارد ریال ١,٧٥١ میلیارد ریال
کارخانجات داروپخش

مشاور عرضه در افزایش سرمایه 
١٣٨٩، ١٣٩٣ و ١٣٩٥

داروسازی کاسپین تامین
مشاور پذیرش و عامل عرضه

١٣٩٤

٩٠٠ میلیارد ریال ١٩٨ میلیارد ریال

هلدینگ دارویی تامین (تیپیکو)

صنایع دارویی تانزانیا

دارویی کاسپین تامین

ارزشگـذاری

سالمت

١٦

تأمین سرمایه امین

سـالمـت



تأمین مالی از بازار سرمایه به روش های مشارکتی

 تأمین مالی از بازار سرمایه به
روش های قرضی

روز دارو
مشاور عرضه در افزایش سرمایه 

١٣٩٣ و ١٣٩٤ 

کارخانجات شیشه دارویی رازی
مشاور عرضه در افزایش سرمایه 

و متعهد پذیره نویسی
١٣٩١

١١٣ میلیارد ریال١٣,٦٦١ میلیارد ریال

پخش البرز 
مشاور پذیرش و عامل عرضه

١٣٩١

١٠٣ میلیارد ریال

صکوک مرابحه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بازارگردان و متعهد پذیره نویسی

١٣٩٥

٣,٠٠٠ میلیارد ریال

البرز دارو
مشاور عرضه در افزایش سرمایه 

١٣٨٩ و ١٣٩١

٥٣ میلیارد ریال

•در ١٠ سال اخیر در ایران، نرخ رشد مرکب صنعت سالمت ٣٠ درصد بوده است که این نرخ در سال ١٣٩٣ به دلیل اجرای «طرح تحول سالمت»، به ٤٠ درصد رسید.
•ارزش بازار دارویی ایران در سال ٢٠١٦ حدود ٤ میلیارد دالر بوده است. از این میزان حدود ١٫٥ میلیارد دالر به واسطه واردات دارویی و مابقی آن ناشی از تولید داخلی است.

•سهم ایران از حجم بازار تجهیزات پزشکی دنیا حدود ٢ میلیارد دالر است که ٦٠ درصد از آن را واردات تشکیل می دهد.
•شرکت های دانش بنیان حدود ٤٠ درصد صنعت تجهیزات پزشکی ایران را در اختیار دارند.

•صنعت دارو با داشتن ٣٨ شرکت فعال در بازارهای بورس، فرابورس و بازار پایه فرابورس با نسبت P/E معادل ٧، حدود ٢/٥ درصد از ارزش کل بازار سهام را در اختیار دارد.
•٣٠ تا ٤٠ درصد تجهیزات پزشکی ایران توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می شود که ارزش این میزان تجهیزات تولیدشده ٤٠٠ میلیون دالر است و در مقابل ٦٠ تا ٧٠ درصد 

تجهیزات پزشکی، وارداتی است.

سالمت

تأمین سرمایه امین تأمین سرمایه امین

١٥

سـالمـت



 تأمین مالی از بازار سرمایه به
روش های قرضی

تأمین مالی از بازار سرمایه به روش های مشارکتی

فناوری،
رسانه و

مخابرات

•بازار فناوری    اطالعات ایران باید ارزشی حدود ٣٥ میلیارد دالر یا ١٤٠ هزار میلیارد ناموت داشته باشد. هم اکنون سهم ایران از این بازار، حدود ٣٠ تا ٣٥ هزار میلیارد 
ناموت است.

•از سال ١٣٩٤ تا ١٣٩٥ بیشترین رشد در شرکت های دانش بنیان صنعتی بخش فناوری اطالعات، ارتباطات و میکروالکترونیک رخ داده است که رشد حدود ٣ برابری 
را نشان می دهد.

•ایران از نظر درصد خانوارهایی که در سال ٢٠١٥ به اینترنت دسترسی داشته اند، بین ١٣٨ کشور در حال توسعه، رتبه ٣٩ را کسب کرده است (٥٢/١٨ درصد از 
خانوارهای ایرانی به اینترنت دسترسی دارند).

•تا پایان شهریورماه سال ١٣٩٥، بالغ بر ١٥٠ میلیون و ٢٣٨ هزار و ٤٣٩ سیم کارت در کشور واگذار شده است که از این تعداد، ٧٨ میلیون و ٨٠٥ هزار و ٦١٧ خط فعال 
است و ضریب نفوذ موبایل، به ٩٨/٩ درصد رسیده است.

•تا پایان شهریور ١٣٩٥، ٢٣ میلیون و ٤٤٠ هزار نفر به عنوان مشترک پهن باند موبایل و بیش از ٨ میلیون و ٩٧٩ هزار نفر کاربر اینترنت پهن باند ثابت بوده اند.
•تعداد شرکت های دانش بنیان نوپای بخش فناوری اطالعات، ارتباطات و میکروالکترونیک در سال ١٣٩٤، از ٢٤٦ به ٣٦١ شرکت نوپا تا خرداد سال ١٣٩٥ رسیده است.

مشاور پذیرش و عامل عرضه
مخابرات ایران

١٣٨٧

ارتباطات سیار ایران
مشاور عرضه در افزایش سرمایه 

١٣٩٣ و ١٣٩٥

٣,٣٤٥ میلیارد ریال ٩,٩٣٥ میلیارد ریال

مشاور پذیرش و عامل عرضه
ارتباطات سیار ایران

١٣٨٩

٣,٩٥٨ میلیارد ریال

شرکت مخابرات ایران
شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)

شرکت رایتل
مخابراتی کرون ترکیه

شرکت تراشه سبز
شرکت رایتل
گروه فن آوا

مخابراتی آریاسل
پروژه وایمکس
شرکت افرانت

صکوک اجاره
رایتل

بازارگردان و متعهد پذیره نویسی
١٣٩٢، ١٣٩٣ و ١٣٩٥

٨,٠٠٠ میلیارد ریال

ارزشگذاری

١٤

تأمین سرمایه امین

تی ام تی



شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

شرکت پتروشیمی جم
شرکت پتروشیمی مارون

شرکت پاالیشگاه بندرعباس
شرکت پاالیشگاه اصفهان

شرکت پاالیشگاه تهران
شرکت پاالیشگاه تبریز
شرکت پاالیشگاه شیراز
شرکت پاالیشگاه الوان

شرکت پاالیشگاه نفت سحر قشم
شرکت نفت پاساگاد
شرکت نفت ایرانول

شرکت پتروشیمی ایالم
شرکت پتروشیمی کاویان

شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت پتروشیمی خراسان
شرکت پتروشیمی بندرامام

شرکت پتروشیمی پارس
شرکت پتروشیمی نوری

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی فناوران
شرکت پتروشیمی فارابی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر
شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی شیراز
شرکت پتروشیمی مروارید

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران

ارزشگذاری

تأمین مالی از بازار سرمایه به روش های مشارکتی

نفت پاسارگاد
مشاور پذیرش و عامل عرضه

١٣٩١

پتروشیمی جم
مشاور پذیرش و عامل عرضه

١٣٩٢

٧٧٦ میلیارد ریال ٣,٢٤٧ میلیارد ریال

تاپیکو
مشاور عرضه در افزایش سرمایه 

١٣٩٦

تاپیکو
مشاور عرضه در انتشار اوراق تبعی

١٣٩٦

٣٨,٠٠٠ میلیارد ریال ١,٠٠٠ میلیارد ریال

برق و انرژی

تأمین سرمایه امین تأمین سرمایه امین

١٣

انــرژی



صنعت پتروشیمی ایران در سال ١٣٩٥ ،٥٠ میلیون تن محصوالت پتروشیمی را با استفاده از ٧٧ درصد ظرفیت، تولید کرده است.
منابع عظیم گاز طبیعی، از جمله عوامل مؤثر در پتانسیل افزایش ارزش افزوده ناخالص صنعت پتروشیمی ایران از حدود ٧ میلیارد دالر در سال ٢٠١٤ 

به ٣٠ میلیارد دالر در سال ٢٠٣٥ است.
ایران هم اکنون ظرفیت تولید بیش از ٢٦٠میلیارد مترمکعب گاز را دارد که با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش میزان دسترسی به گاز، 

تولید و صادرات نفت در سال ٢٠١٧ به حدود ٢٠٠ هزار بشکه در روز خواهد رسید. 

 تأمین مالی از بازار سرمایه به
روش های قرضی و فروش دارایی یا منافع

صکوک اجاره
نفت پارس

متعهد پذیره نویسی
١٣٩٢

اوراق مشارکت
توسعه نفت و گاز پرشیا

بازارگردان 
١٣٩٣

صکوک اجاره
قائد بصیر
بازارگردان 

١٣٩٣

١,٠٤٠ میلیارد ریال ٢٠٠٠ میلیارد ریال ٥٠٠ میلیارد ریال

سلف موازی استاندارد
شرکت ملی نفت

بازارگردان 
١٣٩٤

سلف موازی استاندارد
پتروشیمی پردیس

بازارگردان 
١٣٩٤

سلف موازی استاندارد
نیروگاه برق سنندج
متعهد پذیره نویسی

١٣٩٥

١,٠٠٠ میلیارد ریال ١,٥٠٠ میلیارد ریال ٢,٠٠٠ میلیارد ریال

برق و انرژی

١٢

تأمین سرمایه امین

انــرژی



برق و انرژی
صنعت برق ايران با ظرفيت حدود ٧٠ گيگاوات پس از كره جنوبي در رتبه ١٤ جهان، از نظر توليد خالص در رتبه ١٨ جهان، مصرف در رتبه ١٩، اتالف 

انرژی برق در رتبه ٨ و صادرات در رتبه ٩ قرار دارد.
 ٣٦/٣ درصد از قدرت اسمی نیروگاه های تولید برق ایران در اختیار نیروگاه های گازی با راندمان٣١/٢ درصد و٢١/٤ درصد در اختیار نیروگاه های بخاری 

با راندمان ٣٥/٧ درصد و ٢٥ درصد در اختیار چرخه ترکیبی با راندمان ٤٦/١ درصد است.
و هدف مصوب وزارت نیرو، نصب ٥ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ایران است که خرید برق تولیدی آنها توسط سازمان انرژی های نوی ایران 

تضمین می شود.
ایران به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک، حدودًآ ١٠ درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد. میانگین تولید نفت ایران در سال های اخیر 

بیش از ٣/٩ میلیون بشکه در روز بوده است.

 تأمین مالی از بازار سرمایه به
روش های قرضی و فروش دارایی یا منافع

اوراق مشارکت
پاالیشگاه نفت آبادان

بازارگردان و متعهد پذیره نویسی
١٣٨٨

اوراق مشارکت
پاالیشگاه نفت امام خمینی شازند
بازارگردان و متعهد پذیره نویسی

١٣٨٩

اوراق مشارکت
پاالیشگاه نفت بندر عباس

بازارگردان و متعهد پذیره نویسی
١٣٨٩

٢,٥٠٠ میلیارد ریال ٣,٦٧٠ میلیارد ریال ١,٥٠٠ میلیارد ریال

اوراق مشارکت
پاالیشگاه نفت تهران

بازارگردان و متعهد پذیره نویسی
١٣٨٩

صکوک اجاره
مپنا

بازارگردان و متعهد پذیره نویسی
١٣٩١ و ١٣٩٢

صکوک اجاره
پترو ریگ کیش

بازارگردان و متعهد پذیره نویسی
١٣٩٢

٥٠٠ میلیارد ریال ٣,٩٧٠ میلیارد ریال ٧٧٥ میلیارد ریال

تأمین سرمایه امین تأمین سرمایه امین

١١

انــرژی



برق و انرژیسایر فناوری، رسانه
و مخابرات

سالمت
(دارو، خدمات و 
تجهیزات پزشکی)

تجربه بی نظیر در ارائه و اجرای مشاوره مالی

تأمین سرمایه امین

١٠

تعداد صندوق پروژهتعداد مشاوره پذیرش

تعداد صندوق های جسورانه/خصوصی

ارزشگذاری

تعداد مشاور ه عرضه در افزایش سرمایه

٣ ٤٢

٣ ٣٠٠٣٢١٠

بیش از

١٢ ٥٣٦٤

١

١

٢



تجربه بی نظیر در ارائه و اجرای مشاوره مالی

برق و انرژیسایر فناوری، رسانه
و مخابرات

سالمت
(دارو، خدمات و 
تجهیزات پزشکی)

تأمین سرمایه امین

٩

حجم تعهدپذیره نویسی سهام و حق تقدم سهام

حجم تعهدات پذیره نویسی سهام
(میلیارد ریال)

١ ٢٧١٣٣

٣٥،٩٥٥٢٠،٩٥٥٨،٠٠٠٣،٠٠٠

دارایی تحت مدیریت

بیش از ٣٠،٠٠٠ میلیارد ریال

١ ٢٥

٥،٦٠٧١١٣

تعداد انتشار اوراق بدهی

حجم تعهدات پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بدهی
(میلیارد ریال)



صندوق های سرمایه گذاری مشترک
تأمین  است.  سرمایه گذاری  و  مالی  دانش  و  تخصص  نیازمند  سرمایه  بازار  در  سرمایه گذاری 
سرمایه امین از طریق تأسیس و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درجات متفاوت
ریسک پذیری، امکان دسترسی عموم سرمایه گذاران داخلی و خارجی، به فرصت های سرمایه گذاری 

بازار سرمایه ایران را فراهم کرده است. 
تأمین سرمایه امین در سال های اخیر نقش مدیر و مؤسس را در انواع مختلف صندوق های
سرمایه گذاری اعم از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، در سهام و مختلط داشته است. با 
رشد حجم دارایی های تحت مدیریت تأمین سرمایه امین از طریق صندوق های سرمایه گذاری از 
سال ١٣٨٨ تاکنون، هم اکنون ارزش دارایی های تحت مدیریت امین، حدود ده هزار  میلیارد ریال 

است.
صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت امین همواره با کسب بازدهی مناسب در رتبه بندی

صندوق های سرمایه گذاری در جایگاه صندوق های برتر قرار می گیرند.

سبدگردانی
سبدگردانی عبارت است از تشکیل مجموعه ای اختصاصی از اوراق بهادار برای یک مشتری خاص 
با توجه به ویژگی ها و ترجیحات فردی، سطح ریسک پذیری و حجم سرمایه گذاری وی و مدیریت 
انجام کامل مشتری  کنترل  و  نظارت  تحت  که  ممکن  بیشترین سود  ایجاد  برای  آن  مستمر 
می شود. مزایای سرمایه گذاری از طریق سبدهای اختصاصی (در مقابل سرمایه گذاری در صندوق های 
سرمایه گذاری عمومی)، می توان به امکان تسهیم سود بین سرمایه گذار  و مدیر صندوق اشاره کرد که 
منجر به افزایش انگیزه مدیر صندوق می شود. تأمین سرمایه امین همچنین با کسب مجوز فعالیت 

سبدگردانی، اداره سبدهای سرمایه گذاری اختصاصی را نیز در دستور کار قرار داده است.

از حلقه های مفقوده مهم در زنجیره تأمین مالی کارآفرینی در ایران، نهادهای سرمایه گذاری جسورانه 
هستند که با توسعه آن می توان ضمن ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، رشد علم و فناوری را تسریع 
کرد. صندوق سرمایه گذاری جسورانه با هدف سرمایه گذاری فعال و هوشمند در شرکت های کارآفرین

فناوری محور، منابع مالی را از سرمایه گذاران واجدشرایط جمع آوری می کند و به واسطه داشتن تخصص 
مدیریتی، تجربه عملیاتی و شبکه ارتباطات سازمانی قوی، عالوه بر تأمین مالی به ارائه راهکارهای مدیریتی، 

بازاریابی و حقوقی به شرکت های نوپای فناوری محور می پردازد.
صندوق سرمایه گذاری خصوصی، منابع مالی را از سرمایه گذاران دارای افق سرمایه گذاری طوالنی مدت 
جمع آوری می کند و در سهام شرکت های خصوصی یا سایر ابزارهای مرتبط با سهام این شرکت ها که در 
بازار بورس پذیرفته نشده اند، سرمایه گذاری می کند. در واقع، کارکرد اصلی این صندوق ها سرمایه گذاری 
در سهام غیرعمومی شرکت ها یا سهام شرکت های لغوپذیرش شده از بورس و نیز نگهداری درازمدت این 

سرمایه گذاری ها با هدف ارزش افزایی از محل اصالح ساختار و ارزش آفرینی آنهاست.
تأمین سرمایه امین در حال تأسیس نخستین صندوق سرمایه  گذاری جسورانه/خصوصی با همکاری 

بازیگران اصلی در حوزه سالمت است.

مدیریت دارایی

سرمایه گذاری جسورانه/خصوصی

www.aminfarda.com

www.aminmellat.com
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مدیران تصمیم سازی  تسهیل  زمینه  در  خدمات  از  وسیعی  طیف  شرکتی،  مالی  تأمین  مشاوره 

شرکت ها در حوزه های مختلف مرتبط به ساختار مالی شرکت و مؤثر بر هزینه ها و درآمدها را شامل

 می شود. مشاوره تأمین مالی پروژه ها از طریق ساختارهای طراحی شده با هدف حداقل کردن هزینه

  تأمین مالی یا دریافت تسهیالت بانکی داخلی یا استقراض از منابع بین المللی، ارائه مشاوره در انجام 

معامالت مربوط به خرید یا فروش و واگذاری سهام شرکت ها به خریدار یا فروشنده در قالب ارزش

 گذاری و برآورد ارزش واقعی سهام موردمعامله از طریق تحقیقات بازار و انجام بررسی های موشکافانه 

(که به واسطه سابقه تأمین سرمایه امین در ارزش گذاری صنایع متنوعی مانند برق و انرژی، فناوری، 

رسانه و مخابرات، سالمت، بانک و بیمه، معادن و فلزات، سیمان و ساختمان و غیره در کنار ارزش گذاری

شرکت های مختلفی از جمله شرکت های تازه تأسیس،  پروژه های پیش از بهره برداری، شرکت های 

خارجی و شرکت های دارای وضعیت خاص شامل شرکت های نوظهور، شرکت های زیان ده، شرکت 

های با سیستم حسابداری پیچیده و نامتعارف، پروژه ها و غیره از جمله خدمات متمایز امین به عنوان 

پیشروی بازار در این حوزه است) و ارائه مشاوره در زمینه انتخاب بهترین استراژی در موقعیت انجام 

معامله، خدماتی است که با هدف کاهش هزینه های شرکت و افزایش درآمد و فراهم کردن پتانسیل 

رشد درآمدهای آتی، به شرکت ها ارائه می شود. 

ارائه خدمات مشاوره اصالح ساختار و بهبود ساختار مالی شرکت ها از طریق مشاوره اصالح ساختار و 

تعریف استراتژهای قابل پیاده سازی در شرکت، شامل بهینه سازی عملیات، مدیریت، امور مالی و مالیاتی 

و غیره از جمله خدمات تأمین سرمایه امین در حوزه مشاوره تأمین مالی شرکتی است. 

ارائه مشاوره در زمینه معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در انواع بازارها و 

دارایی ها از جمله بازار سرمایه ایران در قالب گزارش های کارشناسی از خدمات دیگری است که فرآیند 

تصمیم سازی بهینه برای مدیران را تسهیل می کند.

مشاوره استراتژی
•مطالعه  امکان سنجی

•برنامه کسب وکار
•ارزیابی گزینه راهبردی
•مدل سازی کسب وکار

•تدوین استراتژی (ورود، رشد و اصالح  ساختار)

تأمین مالی پروژه ها و مشارکت عمومی-خصوصی
•چارچوب سیاست

•مشاوره در مورد گزینه های مختلف مدل مشارکت عمومی-خصوصی
•توسعه چهارچوب مشارکت عمومی-خصوصی

•ارزیابی امکان سنجی پروژه
•یافتن شریک

•مدیریت فرآیند مزایده
•بررسی و نظارت

مشاوره سرمایه گذاری مستقیم خارجی
•خدمات مشاوره برای سرمایه گذاران مستقیم خارجی

•مشاوره برای دریافت مجوزها
•یافتن شرکای مناسب

•مشاوره برای تأمین سرمایه

سایر خدمات مشاوره ای
•خدمات مشاوره ای پس از ادغام

•خدمات اصالح ساختار
•خدمات مدیریت

خدمات مشاوره معامالت
•توسعه شرکت
•ادغام و تملیک

•خدمات مشاوره واگذاری
•مشاوره راهبری سمت خریدار یا فروشنده

•مشاوره معامله عملیاتی
•پشتیبانی معامله
•مالیات معامالت

•ارزشگذاری
•راستی آزمایی

•افزایش سرمایه

مشاوره تأمین مالی شرکتی
خدمات قابل ارائه در حوزه مشاوره تأمین مالی به اختصار عبارتند از:

تأمین سرمایه امین
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اوراق مرابحه
شرکت ها به منظور خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه درگردش یا خرید دارایی که منابع مالی موردنیاز 
آن (حداقل معادل ١٠ میلیارد ریال) را در اختیار ندارند و در صورتی که خرید اقساطی دارایی موردنظر 
از فروشنده میسر نباشد، با انتشار اوراق مرابحه و انجام عملیات خرید نقدی توسط نهادواسط،
 می توانند در قالب خرید اقساطی از نهادواسط نیاز خود را برآورده کنند. مابه التفاوت قیمت اقساطی 
و نقدی دارایی موردنظر در مقاطع زمانی معین (درحال حاضر سه ماهه) پرداخت می شود. اصل مبلغ 
اوراق در پایان دوره، اگر اوراق به منظور تأمین مواد اولیه منتشر شود حداکثر چهار سال و اگر به منظور 

خرید دارایی ثابت منتشر شود پیش از اتمام عمر اقتصادی دارایی، پرداخت می شود.

اوراق سفارش ساخت
شرکت هایی که قصد انجام پروژه مشخص یا ساخت دارایی معینی (حداقل ارزش معادل ١٠٠ میلیارد 
ریال) را دارند و برای این منظور با شرکت های پیمانکاری قرارداد ساخت منعقد می کنند؛ اگر با معضل 
کمبود نقدینگی مواجه شوند، می توانند با انتشار اوراق سفارش ساخت و پرداخت مبلغ قرارداد 
سفارش ساخت متناسب با پیشرفت ساخت پروژه از محل انتشار اوراق توسط نهاد واسط، ریسک 
کمبود نقدینگی طی دوره ساخت را پوشش دهند. سود اوراق در قالب مبلغ معین و در مواعد زمانی 
مشخص متناسب با شرایط بازپرداخت شرکت متقاضی، پرداخت می شود. اصل بدهی در انتهای 
دوره ساخت به صورت یکجا بازپرداخت یا به نوع دیگری از اوراق (اجاره یا مرابحه) تبدیل می شود.

اوراق منفعت
اوراق منفعت اوراق بهاداری است که حق استفاده از منافع یک دارایی مشخص یا خدمات معین یک 
شرکت در آینده را به ازای مبلغ معینی به دارندگان اوراق منتقل می کند. شرکتی که از دارایی های بادوام 
برخوردار است یا خدمات معینی را ارائه  می دهد، اگر با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شود، می تواند 
برای تأمین آن، بخشی از منافع حاصل از دارایی های بادوام یا خدمات معین قابل ارائه خود را از پیش 
واگذار کند. ازآنجاکه یافتن شخصی که حاضر باشد به ازای مبلغ معینی، استفاده آتی از دارایی معین یا 
دریافت خدمات مشخص را بپذیرد، تقریبًا غیرممکن است، انتشار اوراق منفعت این فرآیند را تسهیل 

می کند.

اوراق رهنی
اعطای تسهیالت رهنی توسط بانک ها یا فروش اقساطی کاالهای تولیدی توسط شرکت ها در قبال 
ترهین اسناد مالکیت دارایی موردنظر، به رغم ایجاد جریانات نقدی مستمر ناشی از وصول اقساط، 
بانک یا شرکت را با کسری نقدینگی الزم برای استمرار عملیات موضوع فعالیت بانک یا شرکت مواجه 
می سازد. انتشار اوراق رهنی و واگذاری اسناد دریافتنی دارای پشتوانه وثایق رهنی با نرخ تنزیل معین 
به نهادواسط و تبدیل به نقد هم زمان اسناد دریافتنی پیش از موعد سررسید، فرصت تأمین نقدینگی 

موردنیاز را فراهم می کند.

اوراق خرید دین
شرکت هایی که با فروش مدت دار محصوالت خود به دنبال افزایش حجم فروش و به تبع آن رشد درآمد 
هستند، اگر به منابع نقدی کافی دسترسی نداشته باشند با مشکل کسری سرمایه درگردش مواجه

می شوند که کاهش تولید در بلندمدت را به دنبال دارد. تنزیل حساب های دریافتنی بدون وثیقه رهنی 
اما باکیفیت و دارای حداقل ریسک نکول و واگذاری آنها به نهاد واسط از طریق انتشار اوراق خرید 

دین، راهکاری است که پیش روی شرکت ها قرار دارد.

سلف موازی استاندارد
شرکت های تولیدی که سرمایه درگردش الزم برای انجام فعالیت تولیدی را در اختیار ندارند، می توانند 
با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد از طریق پیش فروش محصوالتی که در مدت زمان معینی در 
آینده تولید می کنند، سرمایه درگردش موردنیاز خود را تأمین کنند. شرکت متعهد می شود که در زمان 
تحویل کاال که از ابتدا تعیین کرده است، کاالی موردنظر را به همان قیمت زمان پیش فروش، به دارنده 
اوراق واگذار کند یا معادل قیمت روز تحویل را به صورت نقدی بپردازد. با توجه به ریسک نوسان قیمت 
برای فروشنده و خریدار، اعمال حق اختیارهای تبعی بر روی اوراق و تعیین دامنه قیمت، به میزان

قابل توجهی ریسک فروشنده و خریدار را پوشش می دهد. در این نوع از اوراق عدم ضرورت وجود 
ضمانت بانکی و پذیرش اعتبار شرکت عرضه کننده و تضامینی که نزد شرکت سپرده گذاری تودیع

می کند، به عنوان ضمانت اوراق، هزینه های انتشار را کاهش می دهد.

• تعهدپذیره نویسی و بازارگردانی 
موفقیت تأمین مالی شرکت ها از طریق انتشار انواع صکوک در گروی تکمیل فرآیند پذیره نویسی 
عمومی و تجمیع منابع مالی موردنیاز است. تعهدپذیره نویسی در قالب انفرادی یا سندیکایی به  عنوان 
یکی از خدمات مهم تأمین سرمایه امین، متضمن موفقیت شرکت ها در انتشار اوراق بهادار و تکمیل 

پذیره نویسی است. 
نقدشوندگی و قابلیت معامالت ثانویه نیز یکی از معیارهای اساسی در جذابیت انواع صکوک است. 
تأمین سرمایه امین به واسطه دسترسی به شبکه گسترده ای از بنگاه ها و نهادها عالوه بر بازارگردانی 
اوراق بهادار، با حداکثر تالش خود برای بازاریابی و فروش اوراق بهادار در بازارهای داخلی و بین المللی، 
در راستای موفقیت انتشار اوراق بهادار تالش می کند. به رغم پرداخت کارمزد تعهدپذیره نویسی و 
بازارگردانی در کنار کارمزد ضمانت بانکی برای انتشار اوراق، هزینه انتشار اوراق تأمین مالی همچنان 
می تواند قابل رقابت با شبکه بانکی باشد؛ از طرف دیگر، موفقیت تأمین مالی بدین ترتیب تضمین 

می شود.
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تأمین مالی از بازار سرمایه 
تأمین مالی از (الف) روش های مشارکتی و (ب) روش های قرضی و فروش دارایی یا منافع از حوزه های 
اصلی فعالیت تأمین سرمایه امین است. تأمین سرمایه امین تالش می کند با توجه به ساختار سرمایه، 
وضعیت عملکرد و سودآوری متقاضی و نیز برنامه های آتی شرکت ها در مورد بهره برداری از طرح ها 
و پروژه ها، مناسب ترین و کم هزینه ترین روش تأمین مالی را به متقاضی پیشنهاد دهد. هر کدام از 

روش های باال در ادامه به طور خالصه توضیح داده می شود.

(الف) روش های مشارکتی
•تأسیس شرکت سهامی عام

تأسیس شرکت سهامی عام و جلب مشارکت عموم مردم در تأمین سرمایه اولیه شرکت، یکی از راهکارهای 
تأمین مالی طرح ها یا راه اندازی کسب وکار است. اگر تأمین منابع مالی الزم برای راه اندازی کسب وکار 
موردنظر از طریق استقراض ممکن نباشد یا توجیه نداشته باشد، می توان به تأسیس شرکت سهامی عام 
بر اساس قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و پذیره نویسی عمومی سهام اندیشید و فرآیند 

تأسیس شرکت سهامی عام و اخذ مجوز پذیره نویسی عمومی سهام انجام شود.

•مشاور عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه و تعهد پذیره نویسی حق تقدم های اسـتفاده نشده در افزایش سرمایه
افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید و جذب منابع مالی جدید یا جلوگیری از خروج منابع داخلی با 
هدف اجرای طرح های توسعه شرکت یا تأمین نقدینگی و افزایش حجم تولید یا افزایش امکان دریافت 
اعتبار از بانک ها، انجام می شود. شرکت های بورسی که بر اساس ساختار سرمایه آنها، شرایط پروژه مدنظر 
یا شرایط انتشار اوراق بدهی از جمله عدم داشتن وثایق الزم، جریانات نقدی نامناسب و غیره، نمی توانند 
به روش های قرضی در بازار سرمایه تأمین مالی کنند، می توانند از طریق افزایش سرمایه مبالغ الزم برای
کسب وکار خود را فراهم کنند. مبالغ حاصل از افزایش سرمایه می تواند به اصالح ساختار مالی شرکت و 

بهبود ساختار سرمایه از طریق اصالح ترازنامه یا توسعه کسب وکار شرکت کمک کند. 

•مشاوره پذیرش
شرکت ها به دالیل متعددی مانند الزام سهامداران عمده، دولت یا نهادهای قانونی، افزایش اعتبار داخلی 
و بین المللی و تقویت برند محصوالت، استفاده از تسهیالت اعتباری با وثیقه گذاری سهام پذیرفته شده در 
بورس یا تعیین ارزش بازاری سهام شرکت در بورس و غیره، به دنبال پذیرش در بورس ها هستند. مالکان 
شرکت هایی که دوران بلوغ را سپری کرده اند و در مرحله تثبیت عملیات و روند رشد درآمد قرار دارند، اگر 
از شفافیت مالی مناسب برخوردار باشند، متناسب با سایز و شرایط شرکت موردنظر می توانند از طریق 
پذیرش شرکت در یکی از بازارهای بورس و واگذاری سهام خود به سایر سرمایه گذاران، بخشی از سرمایه 

خود را نقد کنند و فرصت سرمایه گذاری در طرح های جدید و سودآور را بدست آورند. 

•اوراق مشارکت
شرکت ها به منظور تأمین منابع مالی موردنیاز برای راه اندازی طرح های جدید یا توسعه طرح های موجود، 
درصورتی که حداکثر کسری منابع مالی موردنیاز آنها معادل ٥٠ درصد هزینه پروژه (حداقل معادل ١٠٠ میلیارد 
ریال) باشد؛ می توانند با انتشار اوراق مشارکت و پرداخت سود علی الحساب پروژه در مقاطع زمانی سه ماهه 

و بازپرداخت اصل در پایان دوره (بین ٢ تا ٥ سال)، تأمین مالی کنند. 

•گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص
گواهی سپرده در مقابل افتتاح سپرده سرمایه گذاری با هدف تجهیز منابع مالی برای طرح های 
مشخص جدید سودآور، تولیدی، ساختمانی و خدماتی، توسط بانک منتشر می شود. اگر شرکتی 
شرایط الزم برای انتشار انواع اوراق تأمین مالی مرتبط با بازار سرمایه را نداشته باشد، اما امکان 
تأمین وثایق را دارد، می تواند با انتشار گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص، نیاز مالی 

خود را مرتفع کند.

•صندوق پروژه
تأمین مالی اجرای برخی از پروژه ها شامل پروژه های راه سازی، پروژه های نفتی، استخراج و حفاری 
و سایر پروژه های زیرساختی از محل استقراض توجیه پذیر نیست. صندوق پروژه ابزار مناسب 
تأمین مالی برای پروژه های بزرگ مقیاس به دلیل امکان بهره مندی از مزایای اقتصادی ناشی از 
صرفه جویی نسبت به مقیاس، است (هزینه های این صندوق از جمله هزینه های ارکان در مقایسه با 
ابزارهای پروژه محور دیگر مانند اوراق مشارکت (امین)، اوراق استصناع (ناظر فنی) و گواهی سپرده
مدت دار (امین) بیشتر است). از طرفی تأمین مالی چنین پروژه هایی در ساختار شرکتی نه تنها 
از طریق استقراض بلکه از طریق جذب سرمایه و مشارکت نیز، فرآیند ساده ای نخواهد بود.
ازاین رو به دلیل ساختار شفاف تر صندوق پروژه برای نظارت بر حسن هزینه کرد و حسن اجرای 
پروژه به دلیل وجود ارکان نظارتی متعدد شامل متولی، ناظر فنی، حسابرس و هیئت مدیره نسبت 
به ابزارهای مشابه و در نتیجه کاهش ریسک های غیرسیستماتیک، این صندوق ابزار مناسبی 
برای تأمین مالی پروژه های با نظارت و اجرای پیچیده است. ساختار صندوق های پروژه محور 
عالوه بر ایجاد شخصیت حقوقی مستقلی که به صورت متمرکز مدیریت پروژه معین را انجام
می دهد، امکان جذب مشارکت عمومی و تأمین مالی زمان بندی شده پروژه را فراهم می کند. صندوق 
پروژه به واسطه حسابداری متمرکز و معین هزینه  های ساخت پروژه و برآورد پیشرفت ساخت و
 ارزش افزوده ایجادشده در هر مرحله، نقدشوندگی الزم را از طریق تعیین ارزش روز سرمایه گذاری 
انجام شده، برای سرمایه گذاران فراهم می کند و ریسک کسری نقدینگی در دوران ساخت پروژه را 

برای متقاضی ساخت پوشش می دهد.

(ب) روش های قرضی و فروش دارایی یا منافع
•مشاور عرضه انواع صکوک

اوراق اجاره
اوراق اجاره با هدف نقدکردن دارایی های ثابت شرکت ها به منظور هدف تأمین نقدینگی یا تأمین 
مالی پروژه انتشار می یابد. اگر ارزش دارایی های ثابتی که در جریان فعالیت شرکت مورد استفاده قرار 
می گیرند و جریان نقدی برای شرکت ایجاد می کنند، حداقل معادل ٥٠ میلیارد ریال باشد و هیچ منع 
قانونی برای انتقال مالکیت آنها وجود نداشته باشد؛ شرکت ها می توانند با فروش این دارایی ها به 
نهاد واسط و اجاره مجدد آن مبالغ مورد نیاز برای خرید دارایی های جدید یا تأمین کسری نقدینگی 
خود را فراهم کنند. اجاره بهای مرتبط با دارایی موردنظر مبلغ معینی است که در مقاطع زمانی معین 
(درحال حاضر سه ماهه) پرداخت می شود. اصل مبلغ اوراق هم زمان با تملک مجدد دارایی در پایان 

دوره (پیش از اتمام عمر اقتصادی دارایی) پرداخت می شود.
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خدمات امین

سرمایه گذاری

 جسورانه / خصوصی

مدیریت دارایی

مشاوره تأمین
 مالی شرکتی

تأمین مالی
از بازار سرمایه 

پردازش 

اطالعات مالی

کارگزاری

اوراق بهادار

روش های مشارکتی

روش های قرضی و

 فروش دارایی یا منافع

مشاوره تأسیس 
شرکت 

سهامی عام

مشاوره عرضه
 در

 افزایش سرمایه

تعهد
پذیره نویسی سهام
 و حق تقدم سهام

مشاوره پذیرش اوراق مشارکت

مشاوره عرضه
 انتشار صکوک

تعهد  پذیره نویسی
 و

بازارگردانی صکوک

مشاوره  معامالت مشاوره  استراتژی
تأمین مالی 

پروژه ها و مشارکت 
عمومی-خصوصی

مشاوره سرمایه گذاری
مستقیم خارجی

سایر خدمات مشاوره ای

صندوق های 

سرمایه گذاری مشترک
سبدگردانی

صندوق

جسورانه/خصوصی

معامالت اوراق بهادار  

بورسی و فرابورسی
مديريت وجوه نقد

گواهی سپرده

 مدت دار ویژه

 سرمایه گذاری خاص
صندوق پروژه

تحليل بازار/صنعت/شركت
گزارش های مالی، آمار معامالت

و اخبار شركت ها
گزارش های عملكرد سبد سهام
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شرکت پردازش اطالعات و مشاوره سرمایه گذاری نوآوران امین، بازوی اجرایی تأمین سرمایه امین در جمع 

آوری، طبقه بندی، پردازش و تحلیل اطالعات بازار است. نوآوران امین عالوه بر تأمین اطالعات پردازش شده 

موردنیاز امین در تحقیقات بازار، ارزیابی های موشکافانه و ارزشگذاری سهام شرکت ها، طیف وسیعی از اطالعات

پردازش شده را به مشتریان خود ارائه می کند. نوآوران امین با تهیه گزارش های تحلیلی بازار به زبان فارسی و انگلیسی 

مطابق با استانداردهای بین المللی، اطالعات جامعی به سرمایه گذاران خارجی با هدف آشنایی و جذب آنها به سمت 

بازار سرمایه ایران، عرضه می کند. 

• نخستین شرکت پردازش اطالعات مالی ایران و بزرگ ترین شرکت پردازش اطالعات مالی به لحاظ سرمایه ثبتی 

• دارنده مجوز مشاور سرمایه گذاری

• ثبت شرکت پردازش اطالعات مالی به منظور فعالیت در حوزه بین المللی در لندن

• دارنده بزرگترین و غنی ترین سامانه اطالعات مالی و بازاری شرکت های بازار سرمایه کشور

• تنها نهاد مالی دارنده بزرگ ترین سامانه اطالعات مالی و بازاری شرکت های بازار سرمایه کشور به زبان ا نگلیسی

پردازش اطالعات و مشاوره سرمایه گذاری نوآوران امین 

کارگزاری امین آوید 

تامین سرمایه امین برای ارائه خدمات به مشتریان حقیقی و حقوقی در حوزه معامالت اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران 

و معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران، کارگزاری امین آوید را بازوی اجرایی خود قرار داده است. امین آوید در

رتبه بندی ١٠٧ کارگزاری فعال در ایران توسط کانون کارگزاران، همواره در جایگاه ١٠ کارگزاری برتر به لحاظ حجم و ارزش معامالت اوراق بهادار، قرار 

داشته است.

شرکت های تابعه

www.aminavid.com

www.nadpco.com
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سهامداران 
سهامداران تأمین سرمایه امین، شامل صندوق های بازنشستگی مهم کشور، بنگاه های تجاری خوشنام و نهادهای مالی معظم است.

٪١٤٫٣
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

٪١٤٫٣
صندوق بیمه اجتماعی روستاييان و عشایر

٪١٤٫٣
صندوق بازنشستگی کشوری

٪١٤٫٣
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین

٪١٤٫٢٥
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید

٪١٠
گروه مالی ملت

٪٤٫٢٥
شرکت بهساز مشارکت های ملت

٪١٤٫٣
شرکت سرمایه گذاری تدبیر

تأمین سرمایه امین

٢



تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان نخستین نهاد در صنعت بانکداری سرمایه گذاری  ایران در ١٢ شهریور ١٣٨٦ مجوز 

تأسیس خود را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار دریافت کرد. تأمین سرمایه امین در ١٦ دی ١٣٨٦ با شماره ٣١٥٠٨٣ نزد اداره ثبت 

شرکت ها ثبت شد و سازمان بورس و اوراق بهادار در ٢٨ فروردین سال ١٣٨٧، مجوز فعالیت شرکت را صادر کرد.

تأمین سرمایه امین با دریافت همه مجوزهای الزم شامل مشاور عرضه، مشاور پذیرش اوراق بهادار و نیز پذیرش کاال و اوراق بهادار 

مبتنی بر کاال، پردازش اطالعات مالی و سبدگردانی، طیف کاملی از خدمات مالی را به مشتریان خود عرضه می کند.

تأمین سرمایه امین موفق شده است طی یک دهه فعالیت، کارنامه بی نظیری در ارائه «راهکارهای تأمین مالی از بازار سرمایه» به 

مشتریان خود ثبت کند. با توجه به نیاز مبرم صنایع کشور به مشاوره های تامین مالی شرکتی نیز، تجهیز مرکز ارائه مشاوره های مالی 

تخصصی با هدف پوشش کامل نیازهای تأمین مالی و مشاوره مالی شرکت ها، در دستور کار قرار گرفته است.

معرفی
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با اطمینان
سرمایه گذارى کنید

پیشــرو

در

ارائــه و اجـرای

مشاوره  مالـــی




