شهزداري ها
ؽٌبعبيي عزح ّبي لبثل
تبهيي هبلي اس عزيك
اًتؾبراٍراق هؾبركت
ثزاعبط ثزًبهِ راّجزدي
ؽْزداري

1

اًؼمبد لزارداد ٍ تْيِ گشارػ
تَجيِ التصبدي ٍ هبلي
ايي فؼبليت اختيبري
هي ثبؽذ

دريبفت ًبهِ
ؽْزداري

باوك مزكشي

دريبفت ًبهِ
ؽْزداري

ددريربيبففتتًبًبههٍٍِِساساررتت
ككؾؾََرر

6

اًتخبة هؾبٍر اهكبى عٌجي ٍ تْيِ آى

3

عزح تَجيْي )گشارػ اهكبى عٌجي
التصبدي،هبلي،فٌي،سيغت
هحيغي،اجتوبػي ٍ فزٌّگي(
تبييذ ّيبت هذيزُ عبسهبى عزهبيِ گذاري
يب ّيبت ػبلي عزهبيِ گذاري
پيؼ ثيٌي هٌبثغ هبلي حبصل اس اًتؾبر
اٍراق هؾبركت ٍ پزداخت عَد در ثَدجِ
عبالًِ ؽْزداري
درخَاعت صذٍر هجَس اس ؽَراي ؽْز

4
7

درخَاعت صذٍر هجَس اس ٍسارت كؾَر

ددريربيبففتتددررخخَاَاععتت
ؾبرر
ًبًبؽؽززث ثزازايياًاًتتؾب
ا اٍٍراراقق

تغجيك درخَاعت ثب همزارت
ٍ همزرات ثَدجِ عبالًِ
ؽْزداري
هَافمت ٍ اثالؽ هصَثِ ؽَرا ثِ
ؽْزداري جْت اًتؾبر اٍراق
هؾبركت

اعتؼالم اس عبسهبى ؽْزداري
ّب ٍ دّيبري ّبي كؾَر

5

هَافمت اصَلي

ثزرعي درخَاعت
ٍ اػالم ًتيجِ ثِ
ؽْزداري هزثَعِ

ثزرعي كبهل عزح)تَجيِ
التصبدي فٌي(
تحليل ّشيٌِ ٍ فبيذُ ػبهليت
اًتؾبر اٍراق ٍ تبييذ هذيز
ػبهل

صذٍر هجَس ٍ ارعبل
درخَاعت ثبًك هزكشي جْت
ثزرعي

2
هكبتجِ عبسهبى هذيزيت ٍ ثزًبهِ
ريشي ثزاي اخذ هجَس تضويي ٍ
ثبسپزداخت  %50اٍراق هؾبركت
ثزاي عزح ّبي لغبر ؽْزي

اخذ تبييذيِ اس ّيئت هذيزُ
ثبًك
صذٍر هجَس اًتؾبر
اٍراق ثِ ػبهليت
ثبًك ػبهل

ثزرعي گشارػ
تَجيِ التصبدي
هبلي عزح

لجَل ػبهليت ٍ ارعبل گشارػ
تَجيْي ثِ ثبًك هزكشي ٍ
درخَاعت هجَس ػبهليت

درخَاعت ػبهليت اس ثبًك پظ اس هَافمت
اصَلي ثبًك هزكشي

11

ثزرعي پيؼ ًَيظ لزارداد ٍ
اًؼمبد لزارداد ػبهليت ثب ثبًك

12

تْيِ ثغتِ تجليغبتي ٍ ارائِ ثِ
رعبًِ ّبي جوؼي

13

تْيِ ٍ چبح اٍراق هؾبركت

8

مزحله مقدماتي

سايز وهادهاي تجاري ،مالي

Title

فزآيىد اوتشار ايراق مشاركت شهزداري ها
يس ار ت ك ش ًر
شًراي شهز

باوك عامل

9

دريبفت هجَس ٍ تْيِ پيؼ ًَيظ لزارداد
ػبهليت-ارعبل ثِ ؽْزداري
تؾكيل كويتِ ٍ عتبد اجزايي ثزاي فزٍػ
اٍراق هؾبركت

هؾبٍرُ ثِ ؽْزداري در اهز تجليغبت ٍ يب
اًؼمبد لزارداد ثزاي اًجبم تجليغبت )تَعظ
كويتِ ارؽذ(
دريبفت اٍراق هؾبركت اس ؽْزداري ٍ تَسيغ
هيبى ؽؼت ثبًك ثزاعبط هصَثبت كويتِ
ارؽذ

14

كٌتزل رٍساًِ آهبر فزٍػ ٍ ارعبل آى ثِ ثبًك
هزكشي تَعظ عتبد اجزايي

اًتخبة يك ؽزكت تبهيي
عزهبيِ جْت تضويي فزٍػ
اٍراق فزٍػ ًزفتِ احتوبلي

خزيذ اٍراق ثبلي هبًذُ )فزٍػ
ًزفتِ( در رٍس پبيبًي

هذيزيت فزٍػ اٍراق فزٍػ ًزفتِ ٍ تَسيغ
هجذد هيبى ؽؼت تَعظ كويتِ ارؽذ
دريبفت اعالػبت هزثَط ثِ فزٍػ اٍراق
هؾبركت ٍ ًبهِ اتوبم فزٍػ

الذام السم جْت ارتجبط ٍ
ّوبٌّگي ثب اهيي عزح

اتوبم ػوليبت فزٍػ ٍ اػالم ثِ ثبًك هزكشي

15

صذٍر هجَس ثزداؽت هٌبثغ تَعظ ًبؽز ٍ
اثالؽ ثِ ثبًك ػبهل

دريبفت هجَس ٍاريش ٍجَُ ثِ حغبة ؽْزداري

16

اخذ تضويي ّبي السم اس ًبؽز ثزاعبط
لزارداد ػبهليت

دريبفت ٍجَُ اٍراق هؾبركت
فزٍػ رفتِ

هؼزفي اهيي عزح ثِ ًبؽز )ؽْزداري
هزثَعِ(

دريبفت پٌج درصذ اٍراق هؾبركت جْت
تضويي ثبسخزيذ ٍ دريبفت كبرهشد

اعتمزار عيغتن هذيزيت عزح
ٍيضُ اٍراق هؾبركت

ٍاريش ٍجِ اٍراق فزٍػ رفتِ ثِ حغبة ًبؽز

17

اخذ تضميه ها ي عملياتي كزدن قزار داد عامليت

اًؼمبد لزارداد

ايي فؼبليت داٍعلجبًِ
ثَدُ ٍ ثزاي پَؽؼ
ريغك احتوبلي هي
ث ب ؽذ

ؽزٍع فزٍػ اٍراق هؾبركت در تبريخ همزر

مزحله اوتشار ي فزيش

تْيِ دعتَرالؼول ّبي السم ٍ تؼييي ًحَُ
تَسيغ جغزافيبي ٍ ريبلي فزٍػ
اٍراق)تَعظ كويتِ ارؽذ(

شزوع عمليات اجزايي طزح

ارعبل آهبر هبّبًِ ثبسخزيذ ثِ ثبًك هزكشي

دريبفت اعالػبت هبّبًِ اٍراق ثبسخزيذي

18

كٌتزل رٍساًِ آهبر ثبسخزيذ ٍ ثبس فزٍػ اٍراق
اعالع رعبًي
ثِ ًبؽز در
صَرت تجبٍس
اس عمف %5

پَؽؼ حغبة ثبسخزيذي

19

اعالع رعبًي ثِ ؽؼجِ ّبي هختلف ثبًك ثِ
هٌظَر خزيذ ٍ فزٍػ هَثز اٍراق هؾبركت
هَجَد در ؽؼت در عَل دٍرُ اٍراق هؾبركت

20

كٌتزل پيؾزفت فيشيكي عزح ٍ ّوبٌّگي ثب
ًبؽز ثزاي اتوبم ثِ هَلغ عزح

پيؾزفت فيشيكي عزح
ثبسپزداخت عَد عِ هبِّ
هؾتزيبى ثِ ثبًك ػبهل
تكميل و اختتام طزح

July 18, 2016

21
خاتمه فزآيند

ثبسپزداخت عَد عزح در دٍرُ ّبي سهبًي
تؼييي ؽذُ ثِ خزيذاراى
ثبس پزداخت اصل ٍ عَد ٍالؼي عزح در پبيبى
دٍرُ همزر

22

كليه اطالعات فزآيند انتشار اوراق مشاركت  ،سزمايه گذار )مشاركت كننده( ،مناقصه و اجزاي طزح بايستي اس طزيق پورتال شهزداري اطالع رساني شود.

مزحله كىتزل ي پزداخت اصل ي فزع ايراق

اعتمزار عيغتن هذيزيت پزٍصُ
 onlineثب ايجبد پَرتبل ٍيضُ عزح
اٍراق هؾبركت

جوغ آٍري اعالػبت رٍساًِّ،فتگي ٍ هبّبًِ
ثبسخزيذ ٍ ثبس فزٍػ اٍراق هؾبركت

