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 صکَن 
 ابشار ًَیي تاهیي هالی



 همدهِ

تَسؼِ ٍ حفظ فؼالیت ّای التصادی هستلضم تْشُ هٌذی اص ساختاسّای حمَلی هٌاسة ٍ تاهیي هٌاتغ هالی است، ٍ لزضٍم  •

ِ ی اسصاى تزش دس    ِ گزاساى سَد هتٌاسة دس هماتل سیسه هؼمَل اسائِ ًوایذ ٍ تتَاًذ سزشهای طشاحی اتضاسّایی وِ تِ سشهای

 . اختیاس ساصًذگاى لشاس دّذ، تِ ضذت احساس هی ضَد

اًجام پشٍطُ ّای تضسي اغلة ًیاصهٌذ هٌاتغ ػظین هالی هی تاضذ تِ طَسی وزِ ضزیَُ ّزای سزٌتی تزاهیي هزالی، دی زش        •

 . پاسخ َی ایي ًیاص ًوی تاضذ

تا تَجِ تِ ًمص تا اّویت تاهیي هالی دس ضىست یا هَفمیت پشٍطُ ّا، آضٌایی ٍ استفادُ اص ضیَُ ّزای هٌاسزة ٍ ًزَیي    •

 . تاهیي هالی جْت ًیل تِ اّذاف هَسد ًظش ضشٍسی است

دس ایي  استثاط، آًچِ اّویت داسد، اًتخاب ًَع تاهیي هالی طثك هؼیاسّای هطزخ  اص لثیزل ّضیٌزِ، سیسزه، هالیزات،      •

اص ایي سٍ تصوین هذیشیتی ساجغ تِ تاهیي هالی . دستشسی پزیشی ٍ اثش تشویثی آًْا تش پشٍطُ ٍ فؼالیت ّای التصادی است

 . تایذ تا دس ًظش گشفتي هتغیشّای دسًٍی ٍ هحیطی ٍ اتضاسّای هَجَد تاهیي هالی دس وطَس صَست گیشد

استفادُ اص اتضاسّای هالی لاتل هؼاهلِ دس تاصاسّای ػوَهی هثل تَسس ٍ فشاتَسس دس سال ّای اخیش سضذ صیزادی داضزتِ   •

ِ ی سْام ضزشوت،  دس ایي استثاط، پٌج اتضاس تاهیي هالی اص تاصاس سشهایِ.  است صزىَن  ، اٍساق هطزاسوت ، ػالٍُ تش ػشض

 . صٌذٍق صهیي ٍ ساختواى هی تَاى ًام تشدٍ  استصٌاع، هشاتحِ، اجاسُ
 



 
 ٍضزٍرت ّای آى  ًظام هالی ایزاى ٍ باسار بدّی

 
 تِ دًیا ّوِ دس وِ دلیل ّواى تِ دسػت داسین؟ ًیاص تذّی تاصاس تِ ایشاى دس چشا•

 .داسًذ ًیاص تذّی تاصاس
  سا وؼی هی تَاى ػختی تِ وِ اػت سٍؿي ٍ ٍاضح آًمذس تذّی تاصاس تِ ًیاص دالیل •

   .تاؿذ داؿتِ تشدیذ ایشاى دس تاصاسی چٌیي تَػؼِ ٍ ٍجَد ضشٍست دس وِ وشد پیذا
 دّذ، افضایؾ لاتل تَجْی هیضاى تِ سا تاًه ّا هالی تاهیي تَاى هی تَاًذ تذّی تاصاس–
ِ گزاسی اهىاًات هی تَاًذ تذّی  تاصاس–   تثشد، تاال سا تٌگاُ ّا ٍ اؿخاف تشای ػشهای
ِ ّای ٍ ػیگٌال ّا هی تَاًذ تذّی تاصاس–  ػیاػت گزاساى ٍ فؼاالى تشای سا هـخلی ٍ ػیٌی ًـاً

 ٍ ٍظایف اجشای ساػتای دس سا دسػتی تلویوات آًْا اص اػتفادُ تا تا وٌذ فشاّن التلادی
  .وٌٌذ اتخار خَد ًمؾ ّای

  داسًذ، ػْذُ تش سا التلاد ٍالؼی تخؾ اص پـتیثاًی ٍظیفِ هالی تاصاسّای ایي وِ، تِ تَجِ تا–
 .ًوایٌذ فشاّن سا التلادی پایذاس سؿذ ٍ تَػؼِ جْت الصم ؿشایظ هی تَاًذ هْن ایي

 

 

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/964070/
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/964070/


ِ ی ضزٍرت طزاحی اٍراق هالی اسالهی   (صکَن)اداه

 اص تضسي پشٍطُ ّای ٍ عشح ّا یا ؿشوت ّا هالی تاهیي جْت اػالهی هالی ًظام دس•

 .هی ؿَد اػتفادُ (كىَن) اػالهی هالی تاهیي اٍساق

 فىش تِ ػپغ ٍ اػالهی تاًىذاسی ًظام ایجاد تِ اتتذا اًذیـوٌذاى، استثاط ایي دس•

 .افتادًذ اػالهی ػشهایِ تاصاس عشاحی



ِ ی  (صکَن) اسالهی هالی اٍراق طزاحی ضزٍرت اداه

 هٌاتغ خذادادی% 7

 خان1%

1  %
اقتصاد  جمعیت

 جهان
0.3% 

آتی خاوی ٍ “ جادُ اتشیـن)”، اص دٍ عشف هشصی، ایشاى داسای یه جادُ ی تشاًضیتی تا تَجِ تِ دػتشػی تِ آتْای آصاد•
ِ ی ّن هشص  ٍ غیش ّن هشص تا ووتشیي .)تشای وـَس ّای ّوؼایِ هی تاؿذ  "(هؼیش تجاسی"سیلی ػوذُ وـَسّای ّوؼای

 ....(.افغاًؼتاى، تاجیىؼتاى، اسهٌؼتاى، لضالؼتاى،آرستایجاى، هغَلؼتاى، گشجؼتاى ٍ )فاكلِ 
ِ گزاسی •  تىش تَدى وـَس تشای ػشهای



ِ ی  (صکَن) اسالهی هالی اٍراق طزاحی ضزٍرت اداه

هماهنگ نبودن نیروی کار، 
 سرمایه و مدیریت

 عدم توزیع صحیح منابع

نبود سیاستهای صحیح وضع 
قوانین در راستای اولویت 

 .....اقتصادی و 

مشخص نکردن اولویت های 
اقتصاد، مصرف منابع و 

 تولید

 فرصت یا تهدید

 :م استفاده درست اس این فزصت می تواند ناشی اس عواملی سیز باشدعد



ِ ی  یافتِ تَسعِ کشَرّای هالی باسار چزخ

 بازار مالی

 صنعت بیمه بازار سرمایه بازار پول 



 اػالهی لشضِ اٍساق•
ِ  گزاسی•  پایِ داسایی تش هثتٌی ػشهای
 هٌافغ ٍ پایِ داسایی دس تشاتش ٍ هـاع كَست تِ كىَن اٍساق داسًذگاى•

 داسًذ ػْن آى
 داسد تؼتگی داسایی اص حاكل ًمذی جشیاى تِ دسیافتی ػَد•

بزخی اس موارد استفاده اس صکون: 
o تاػیغ پشٍطُ ّای جذیذ 
oتَػؼِ پشٍطُ ّای هَجَد 
oتاهیي ػشهایِ دس گشدؽ 

 

ُ ی هَارد ٍ صکَن  آى استفاد



 

 

 عولکزد اًتشار صکَن
در    

ایزاى ٍ جْاى    



 صکَن در سطح جْاى



 هٌتطش ضذُ( صىَن)هیضاى اٍساق هالی اسالهی 

2013تا جانویه  2001کل صکوک جهانی منتشره بر اساس تقسیم بندی منطقه ای از   

 آسیا ٍ ضشق دٍس
22% 

خاٍسهیاًِ ٍ حَصُ 
 خلیج فاسس

66% 

 آفشیما
9% 

 اسٍپا ٍ غیشُ
3% 



 2013ساختار صکَن هٌتشز شدُ در جْاى در سال 

58% 

2% 

16% 

7% 

5% 

12% 

Murabahah

Mudharabah

Ijarah

Musharakah

Combination

other

14 



 جْاى در (صکَن) اسالهی هالی ابشارّای باسار اًداس چشن

 S&Pتش اػاع پیؾ تیٌی هَػؼِ  چشم انداز بازارهاي اتي صكوك در جهان 



2013ازمهمترینصکوکهایمنتشرشذهدرسالبخشی  
Sector Tenor 

(Years) 

Issue Size (USD mln) Issue Date Country Structure Issuer 

Financial Services 7 1,066.87 Nov-13 Saudi 

Arabia 

Combination Riyad Bank 

Telecommunications 5 1,250 Dec-13 Qatar Murabahah Ooredoo Tamweel 

Limited 

Government 5 1,250 Oct-13 Turkey Ijarah Government of 

Turkey 

Transport 10 4,056.7 Oct-13 Saudi 

Arabia 

Murabahah General Authority 

of Civil Aviation 

Food & Beverage 5 453.21 Sep-13 Saudi 

Arabia 

Combination Almarai Company 

Construction 1 266.67 Jul-13 Saudi 

Arabia 

Murabahah SBG Sukuk Limited 

Government 1 941.94 Aug-13 Turkey Ijarah The Republic of 

Turkey 

Government 5.5 1,500 Sep-13 Indonesia Ijarah Perusahaan 

Penerbit SBSN 

Indonesia 

Financial Services 5 500.0 May-13 Turkey Murabahah TF Varlik Kiralama 

Industrial 

Manufacturing 

16 2,000.0 Apr-13 Saudi 

Arabia 

Musharakah Sadara Basic 

Services Company 

Power & Utilities 5 850.1 May-13 UAE Mudharabah Dana Gas Sukuk 

Limited 

Power & Utilities 4-23 528..8 May-13 Malaysia Combination TNB Northern 

Energy 

Power & Utilities 5 1,000 Mar-13 UAE Ijarah DEWA Sukuk 2013Ltd 

Power Plant  10.5-20 1.09 Jan-14 Malaysia Combination TNB WE 
16 



 آهار اًتشار صکَن در ایزاى

ًریال میلیارد 30,346 ارزش به و ورقه 27 مجموعا. 
 
اجاسُ صىَن: 
 سیال هیلیاسد 26,716.2هؼادل هَسد، 22
 
هشاتحِ صىَن: 
 سیال هیلیاسد2،001 هؼادل هَسد، 4
 
استصٌاع صىَن: 
 سیال هیلیاسد1،629 هؼادل هَسد،1
 
اًتطاس حال دس اٍساق:   
 سیال هیلیاسد 5,120اسصش ٍ هَسد 4

 
ضذُ سشسسیذ اٍساق: 
 سیال هیلیاسد3,594 هؼادل ٍ هَسد 5 

 



 اس ابتدای اًتشار تا کٌَى صکَن هٌتشز شدُ در ایزاى 

 تاسیخ اًتطاس داسایی هثٌای اًتطاس اٍساق اٍساق اًَع تاًی  سدیف
 هثلغ اًتطاس

 (هیلیَى سیال)

 Airbus 300 1389/12/21 291،500َّاپیوای یه فشًٍذ  (اجاسُ) (خاظسْاهی )هاّاى ضشوت َّاپیوایی  1

 1،000،000 1390/03/28 تاب ساختواى 8 (اجاسُ) (ػامسْاهی )ساهاى تاًه  2

 1،087،000 1390/05/25 لطؼِ صهیي 3 (اجاسُ) (سْاهی ػام)ضشوت هذیشیت سشهایِ گزاسی اهیذ  3

 914،250 1390/06/01 فشًٍذ َّاپیوا 4 (اجاسُ) (سْاهی خاظ)ضشوت َّاپیوایی هاّاى  4

 415،250 1390/10/18 ٍاگي سستَساى 2ٍاگي هسافشی ٍ  30ٍاگي تاسی،  261 (اجاسُ) (سْاهی خاظ)ضشوت لطاسّای هسافشی ٍ تاسی جَپاس  5

 238،000 1391/03/17 ساختواى دفتش هشوضی ضشوت (اجاسُ) (سْاهی ػام)ضشوت گشٍُ سشهایِ گزاسی هسىي  6

7 
 ضشوت لیضیٌگ جاهغ سیٌا  

 (سْاهی خاظ)
 100،000 1391/03/27 تاب هغاصُ 25 (اجاسُ)

8 
ضشوت هذیشیت پشٍطُ ّای ًیشٍگاّی ایشاى 

(سْاهی ػام)  
(اجاسُ) دستگاُ تَستیي ًیشٍگاُ گاصی تَس 6   1391/03/28 2،000،000 

(سْاهی ػام)ضشوت گشٍُ صٌؼتی تَتاى  9 (هشاتحِ)   301،306 1391/12/26 هَاد اٍلیِ تِ هٌظَس تَلیذ آتگشهىي 

(سْاهی ػام)ضشوت لیضیٌگ سایاى سایپا  10 (اجاسُ)  دستگاُ آپاستواى 3   1392/01/28 227،865 

(سْاهی ػام)ضشوت ًفت پاسس  11  
 

(اجاسُ)  

تخطی اص هاضیي آالت ٍ تجْیضات 
 تَلیذی

1392/02/07 1،040،000 

18 



 اس ابتدای اًتشار تا کٌَى صکَن هٌتشز شدُ در ایزاى 

 تاسیخ اًتطاس داسایی هثٌای اًتطاس اٍساق ًَع اٍساق تاًی  ردیف
 هثلغ اًتطاس

(هیلیَى سیال)  

(ػامسْاهی )ضشوت هؼذًی ٍ صٌؼتی چادسهلَ  12 (اجاسُ)   1،500،000 1392/07/09 هاضیي آالت ٍ تجْیضات خط پٌجن تَلیذ وٌساًتشُ سٌگ آّي 

13 
ضشوت هذیشیت پشٍطُ ّای ًیشٍگاّی ایشاى 

(سْاهی ػام)  
(اجاسُ)  1،970،000 1392/07/29 تخطی اص هاضیي آالت ٍ تجْیضات ًیشٍگاُ گاصی تَس 

(خاظسْاهی )ضشوت ٍاسپاسی سپْش صادسات  14 دستگاُ آپاستواى تجاسی 1دستگاُ آپاستواى اداسی ٍ  20 (اجاسُ)   1392/09/12 400،000 

 3،000،000 1392/10/22 لطؼِ تجْیضات فٌی سایت ّای ضثىِ هَتایل ًسل سَم 1275 (اجاسُ) (سْاهی خاظ)ضشوت خذهات استثاطی سایتل  15

(سْاهی ػام)ضشوت گلَوَصاى  16 خطه رسّت (هشاتحِ)   1392/12/24 200،000 

17 
سْاهی  )ضشوت داًاپتشٍسیگ ویص 

(خاظ  
تخاس اسة 2000دستگاُ دول حفاسی خطىی 2 (اجاسُ)  1392/12/24 775،000 

18 
ضشوت تَلیذات پتشٍضیوی لائذ 

(سْاهی ػام)تصیش   
 (اجاسُ)

  تَلیذ گشاًَل  ٍ یىذستگاُ ٍاحذ 100یىذستگاُ ٍاحذ 
تَلیذ پَدس 200  

1393/02/28 500،000 

19 
سْاهی  )ضشوت گشٍُ صٌؼتی تَتاى 

(ػام  
لطؼِ صهیي 4 (اجاسُ)  1393/04/02 928،600 

20 
 ضشوت هجتوغ واضی ٍ سٌگ

(سْاهی خاظ)پشسپَلیس یضد   
 (اجاسُ)

دٍ دستگاُ سٌگ ضىي، دٍ دستگاُ تالویل، ّفت 
 دستگاُ پشس، ّفت دستگاُ هاضیي تستِ تٌذی

1393/05/28 300،000 

19 



 اس ابتدای اًتشار تا کٌَى صکَن هٌتشز شدُ در ایزاى 

ردی
 ف

 تاسیخ اًتطاس داسایی هثٌای اًتطاس اٍساق ًَع اٍساق تاًی 
 هثلغ اًتطاس

هیلیَى )
(سیال  

21 
 ضشوت فَالد واٍُ جٌَب ویص 

 (ػْاهی خاف)
 (اجاسُ)

وَسُ لَس الىتشیىی ٍ پاتیلی، جشثمیل ّای صٌؼتی، 
 سیستن غثاس گیش

1393/07/02 2،000،000 

 (هشاتحِ) هَتَس هگا 22
هَاد ٍ واال هطاتك تا لیست اػالم ضذُ دس لشاسدادّای تؼْذ 

 1,000,000 1393/15/10 فشٍش داسایی ّا

 (اجاسُ) پتشٍ اهیذ اسیا 23
ِ ی اداسی ٍالغ دس تْشاى، یه دستگاُ دول حفاسی  هجوَػ

 HP 2000ًفتی خطىی 
1393/10/10 529,184 

ٍاحذ سایت ّای  1,255تجْیضات هَجَد دس  (اجاسُ) 2 سایتل 24 Access-Net 1393/12/18 3،000،000 

(اجاسُ) تٌاگؼتش وشاًِ 25  
 

 500,000 1394/03/24 ًفت وَسُ

هخاتشات ایشاى  26 (اجاسُ)   
 

هتش هشتغ  36,965.2تِ هساحت صهیي  1394/04/22 4,500,000 

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی  27 ساختواًْای صٌؼتی واسخاًِ وٌساًتشُ ٍ گٌذلِ  اػتلٌاع 
تي ضْش سٌگاى هیلیَى 2.5ّشیه تا ظشفیت   1394/09/02 1,629,000 

27 

28 

20 



 

 

ًمش، کارکزدّا، آیٌدُ ٍ جایگاُ      
 اٍراق صکَن 

 درفعالیت ّای التصادی



 واسوشد اتضاسّای تاهیي هالی تاصاس سشهایِ

 وطاٍسصی

 اجاسُ

 هشاتحِ

 هطاسوت

 هضاسػِ

 تاصسگاًی

 هضاستِ

 پیواًىاسی

سفاسش 
 ساخت

 اجاسُ

 هشاتحِ

 هطاسوت

 صٌؼت

 اجاسُ

 هشاتحِ

 هطاسوت

 سلف

 دٍلت

 اجاسُ

 هشاتحِ

اسٌاد 
 خضاًِ

 هسىي

سفاسش 
 ساخت

 اجاسُ

 هشاتحِ

 هطاسوت

 تاًه

 سٌّی

 اجاسُ

 هشاتحِ

 ضْشداسی

 اجاسُ

 هشاتحِ

  سفاسش

 ساخت

اسٌاد 
 خضاًِ

 با سودهای متغیر و ثابت



 (صکَن)سزهایِ باسار در هالی تاهیي ابشار کارکزدّای عودُ

1 

بهترین شیوه تامین مالی و سرمایه پروژه ها و فعالیت های اقتصادی بزرگ •
 .است

2 

راهکار بسیار خوبی برای سرمایه گذارانی است که در پی سرمایه گذاری •
 .مازاد منابع مالی خویش است

3 
 .شیوه بسیار خوبی برای مدیریت نقدینگی است•

4 
 .ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت ریسک و نااطمینای است•

5 
 .وسیله بسیار مناسبی برای توزیع عادالنه ثروت ها و درآمدهاست•



 سزهایِ باسار طزیك اس هالی تاهیي هشایای عودُ

 هَضَػیت كَست دس اًتـاس هَضَع داسایی اًتمال ٍ ًمل اص ًاؿی هالیاتی هؼافیت داسای

 (پَل ؿَیی اص جلَگیشی)هالی تاهیي دسخَاػت ساػتای دس هلشف

 ػشسػیذ ٍ لؼظ آخشیي دس هالی تاهیي اكل تاصپشداخت تا تلٌذهذت تلَست ٍ تاال دسحجن هالی تاهیي

 (هغالؼِ ٍ تشسػی اص پغ تجَیض)اػت ّوشاُ هـتشی دسخَاػت ًَع ٍ ؿشایظ ٍ التضاػات تا ّوشاُ هالی تاهیي

ِ ای ٍ  هَلذ داسایی ّای لثال دس هالی تاهیي  هَضَػیت دسكَست  ػشهای

ِ ّای تَدى لثَل لاتل    لاًًَی ریلالح هشاجغ ػَی اص ساػتا ایي دس ؿذُ اًجام ّضیٌ

  ػْام تِ تثذیل لاتل اٍساق ٍ ٍ ٍثیمِ ػْام ٍ تاًىی غیش ٍ تاًىی ضاهي اص اػتفادُ



 تصوین گیزی در رکَد ار خزٍج حل راُ ارایِ در اٍراق اًتشار راّبزدّای عودُ

 عدم اتکا به منابع بانک مرکزی

 دامن نزدن به بیماری هلندی

 توجه بازار پول به بنگاه های کوچک و متوسط و زود بازده

 چشم ندوختن به افزایش حجم پول برای افزایش درآمد اسمی خانوار

 و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی( پیشرفت و عدالت)دو رکنی بودن اقتصاد



 
 اوراق انتشار جذابیت و توسعه راستای در 
 

سزمایه باسار در انجام حال در و شده انجام الدامات. 
 
سزمایه باسار در پیشنهادی الدامات. 

 
سزمایه باسار مزکشی دارایی مدیزیت شزکت در انجام حال در و شده انجام الدامات 

 
 
 
 



 
 الدامات انجام شده و در حال انجام

   
 در راستای

 
.جذابیت ها و توسعه انتشار اوراق باسار سزمایه    

 



ُ  اًجام الداهات  اٍراق اًتشار تَسعِ ٍ جذابیت ّا راستای در شد

  ساػتای دس تاًی، ػْام تِ هشاتحِ یا اجاسُ اٍساق تثذیل لاتلیت اهىاى ایجاد1.
ِ ّای واّؾ  .ضاهي سوي تؼذیل ٍ هالی تاهیي ّضیٌ

 ًضد فشاتَسع ٍ تَسع دس ؿذُ پزیشفتِ ؿشوت ّای ػْام ًوَدى ٍثیم2ِ.
 .ضاهي ًمؾ واّؾ یا حزف ساػتای دس ػوات ؿشوت

ِ  حزف ٍ اػوی هثلغ اص وؼش تِ اٍساق فشٍؽ تشای اهىاًی ایجاد3.   ًَػاى داهٌ
 .اٍساق اػوی لیوت تشای

 
 

 



 الداهات پیشٌْادی
  

 در راستای 
 

 جذابیت ّا ٍ تَسعِ اًتشار اٍراق



 اٍراق اًتشار تَسعِ ٍ جذابیت ّا راستای در پیشٌْادی الداهات

 ُهؼافیت ًْاد ٍاػظ  اص هفاكای ولی حاكل اص ًمل ٍ اًتمال داسایی ّا؛ اص لثیل تیوِ، هالیات تش اسصؽ افضٍد
 .....ٍػولىشد ٍ ًمل ٍ اًتمال 

هؼافیت حك الثثت هالیاتی ٍ تحشیش دفاتش ًاؿی اص ًمل ٍ اًتمال داسایی ّای هَضَع اًتـاس. 

ُایجاد ٍ ضاهي تا تخـی ٍ ضاهي تذٍى ًاؿش یه اٍساق اص تخـی اًتـاس یا ضاهي تذٍى اٍساق اًتـاس اجاص 

 (غیشیاًىی ٍ تاًىی) ضاهي ًَع ٍ ضاهي ٍجَد ػذم یا ٍجَد تِ تَجِ تا اٍساق ًشخ دس تفاٍت

اٍساق اًَاع اص تشخی دس داسایی ٍجَد تِ تَجِ تا آى، اكل تِ ًِ ٍ اٍساق ػَد تِ تٌْا ضواًت ًوَدى هحذٍد  

 . اٍساق اكل ٍ ػَد اص ًؼثتی تِ یا ٍ (اجاسُ اٍساق هاًٌذ)

 اكالح  ِ  .ػاصی اػتاًذاسد هٌظَس تِ گضاسؽ تذٍیي افضاس ًشم تْیِ ٍ تاهیي هالی تَجیْی گضاسؽ ًوًَ

ًوَدى تشویة یا ٍ یىؼاى ًوَدى   ِ  هالی تاهیي تَجیْی عشح تا ثثت تیاًی

تٌذی ِ  یا ٍ ضاهي سوي ًمؾ واّؾ یا حزف جْت اٍساق تاصدُ  ٍ سیؼه دس تؼادل ساػتای دس اٍساق ستث

 تاًی اػتثاسی ستثِ استمای
 



ِ ی  اٍراق اًتشار تَسعِ ٍ جذابیت ّا راستای در پیشٌْادی الداهات -اداه

ی ِ  ساػتای دس تیي الوللی تاصاسّای دس حضَس ٍ اتضاسّا تَػؼِ جْت پیـٌْادی تشًاه

 وـَس اخیش تحَالت ٍ اًذاصآتی چـن

عشیك اص ػشهایِ تاهیي ؿشوت ّای دس جذیذ هالی اتضاسّای عشاحی تشای هـَق ایجاد  

  اسواى ػَی اص هالی اتضاسّای عشاحی جْت واسگشٍّی تـىیل یا وپی سایت حك ایجاد

   .هشوضی داسایی هذیشیت ػشهایِ، تاهیي  ػاصهاى، لثیل؛ اص ػشهایِ تاصاس اكلی

تٌذی ِ ِ  ػغح  تٌذی ٍ ػشضِ هـاٍساى ستث  .... ٍ خذهات اسای

ؿٌاٍس ػَد تا هالی اتضاسّای عشاحی. 

یىذیگش تا (ٍاحذ ریٌفؼاى) هـتشن ّذف تا تاصاسػشهایِ اسواى ّن افضایی 

 

 



 
ِ ی الداهات پیشٌْادی در راستای جذابیت ّا ٍ تَسعِ اًتشار اٍراق -اداه  
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جای حذاػتثاسی تخلیق هٌظَس تِ ّذف تاصاسّای ؿٌاػایی ِ  اص هالی تاهیي دس ضاهي ت
ِ ؿذُ ؿشوت ّای تشخی .تذّی اٍساق عشیك ِ ػاصی ٍ هٌاعك آصاد تَسع، دس پزیشفت  تٌذ هتَلی) ػَخت هلشف تْیٌ

 اػتثاسػٌجی دس  ػَاهل ػوذُ وِ آى ّا ظشفیت ٍ اّلیت اسصیاتی اػاع تش سا ....ٍ (-تَلیذ هَاًغ سفغ لاًَى -93 تَدجِ ق
ِ تٌذی ًثَد دلیل تِ) هـتشی اػت  جْت دیگش تضاهیي اص ٍ دادُ تخلیق آًْا تِ حذاػتثاسی ،(حاضش حال دس اػتثاسی ستث

 .ًوَد ًظش كشف آى ّا، هالی تاهیي
ِ ی اهىاى ػَ، یه اص هْن ایي      تِ تَجِ تا ػَ، دیگش اص ٍ هی ًوایذ هیؼش فَق اتضاسّای عشیك اص هالی تأهیي تَػؼ

 ٍ ًوَدُ ایجاد وـَس دس هالی جذیذ اتضاسّای عشیك اص تاهیي هالی حجن دس تضسگی جْؾ هی تَاًذ آى، تاالی هضیت ّای
 . ًوایذ ایجاد تَد، خَاّذ تاصاسػشهایِ ػَی اص دق الثاب وِ هالی تاهیي ؿیَُ ی دس جذیذی تاب

 

 

 

 



 
ِ ی    اٍراق اًتشار تَسعِ ٍ جذابیت ّا راستای در پیشٌْادی الداهات -اداه

یاتی ٍ اًذیـی ّن هلاحثِ، جلؼات تشگضاسی ِ  ٍ هتخللیي تا ػاسض
 (سٍایی).حَصُ ایي واسؿٌاػاى

واسؿٌاػاى تا آػیة ؿٌاػی ٍ اًذیـی ّن جلؼات تشگضاسی ٍ 
  اص گزؿتِ دس خَد هالی تأهیي جْت وِ ؿشوت ّایی هیاًی هذیشاى
 .(پایایی)ًوَدُ اًذ الذام كىَن اًتـاس عشیك

اًتـاس دس تْثَد ًماط تشسػی وویتِ جلؼات تشگضاسی دس تذاٍم  
 .دػت اًذسواساى ٍ اسواى تا (كىَن) اػالهی تْاداس اٍساق
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 الداهات اًجام شدُ 
 ٍ 
 

 در حال اًجام
 

در شزکت هدیزیت دارایی هزکشی باسار سزهایِ    



 الدامات انجام شده و در حال انجام در شزکت مدیزیت دارایی مزکشی باسار سزمایه

 

.A؛ دسساػتای؛طشاحی ًشم افضاسی وشدى فشآیٌذ ػولیات صىَن 
چاتىی فشآیٌذ ػولیاتی ؿشوت تا ایجاد ٍ اػتمشاس ػیؼتن گشدؽ ػولیات كىَن 

 تِ هٌظَس؛تلَست هىاًیضُ ٍ آًالیي، 
 .دػتشػی آًی اسواى ٍ ریٌفؼاى تِ الضاهات ٍ فشآیٌذ اًتـاس–
ِ گزاساى دس فشآیٌذ اًتـاس كىَن–  .  ایفای كحیح ًمؾ اهیي ٍ ٍویل ػشهای
ِ ّای فشآیٌذ كىَن–  .دػتشػی اسواى تِ تغییشات، دػتَسالؼول ّا ٍ تخـٌاه
 ....وَتاُ ًوَدى دٍسُ  ٍ ػادُ ػاصی ّشچِ تیـتش  فشآیٌذ كىَن  ٍ –

.Bّای اص حوایت هٌظَس تِ پظٍّـی ؿَساّای ایجاد ٍ تـىیل ِ  پظٍّـی پایاى ًاه
  كىَن دس تؼْیل ٍ تخـی تٌَع ساػتای دس (الذام پظٍّی ٍ واستشدی تلَست)
 .هالی جذیذ اتضاسّای ٍ

.Cای تفاّن ِ  دس ّوىاسی ایشاى، هالی هشوض ٍ تَسع سػاًی اعالع ؿشوت تا ًاه
ِ ّای   آهَصؿی، دٍسُ ّای تشگضاسی اًتـاساتی، ٍ آهَصؿی پظٍّـی، ػلوی، صهیٌ
 .هشتثظ تخللی ٍ ػلوی ػویٌاسّا ی ٍ ّوایؾ ّا
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.Dی ِ  ٍ جْاًی تاصاسّای سٍص الضاهات اػاع تش هالی؛ تاهیي تَجیْی طشح استاًذاسد هذل تْی
  واس جَاتگَی ٍ ًالق كذساالؿاسُ تَجیْی عشح حاضش حال دس ایي وِ تِ تَجِ تا آى وشدى تَهی

  .ًوی تاؿذ واهل كَست تِ
 جْت ؿذُ هٌتـش ّایاهیذًاهِ ًیض دًیا دس ؛ایشاى تا همایسِ دس اهیذًاهِ 10 تطثیمی هطالؼِ

 آتی هالی ّایكَست تیٌیپیؾ ًیاصهٌذ ثاتت، دسآهذ تا تْاداس اٍساق عشیك اص هالی تاهیي
 وِ اػت تاًىی ضاهي داسای ؿذُ هٌتـش اٍساق هَاسد اوثش دس ػالٍُ تِ .تاؿذًوی تاًی

 .وٌذهی ًضدیه كفش تِ سا ًاؿش ًىَل احتوال
 

.Eی ِ ِ پزیش ضشوت ّای ظشفیت ٍ اّلیت هذل تْی  تِ  ،لضٍم صَست دس ضاهٌیي ٍ سشهای
ِ تٌذی جایگضیٌی ٍ همثَلیت اص اعویٌاى هٌظَس ِ تٌذی اػتمشاس ٍ ایجاد صهاى تا ستث  حتی ٍ ستث
ِ تٌذی هىول  ٍ ػشهایِ تاصاس دس  هٌاػة ٍضؼیت داسای ؿشوتْای جْت ػولیات فشآیٌذ دس ستث

 .(تَلیذ هَاًغ سفغ لاًَى)93 تَدجِ ق تٌذ هتَلی ٍ آصاد هٌاعك لثیل اص ّذف تاصاسّای
-صورت بینیپیش حذف رویکرد با اوراق انتشار مبنای توجیهی طرح نخست مرحله در شودمی پیشنهاد رو این از

   .شود اصالح بانکی ضامن دارای بانی آتی مالی های

  .یابد کاهش ماه یک حداقل اوراق انتشار جهت الزم زمان شودمی باعث موضوع این حذف
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 الدامات انجام شده و در حال انجام در شزکت مدیزیت دارایی مزکشی باسار سزمایه -ادامه ی



ِ ی  الداهات اًجام شدُ ٍ در حال اًجام در شزکت هدیزیت دارایی هزکشی باسار سزهایِ -اداه  

.F؛واسی ایستگاُ ٍ هایلستَى 5 دس ػولیاتی فؼالیت ّای 

  هشحلِ(3 ،لشاسدادّا تٌظین هشحلِ(2 ،اكَلی هَافمت ٍ اٍلیِ تشسػی هشحلِ(1

  هٌظَس تِ اًتـاس اص پغ هشحلِ(5 ،اًتـاس حیي دس هشحلِ(4 ،اًتـاس هجَص
  .اًتـاس اهش دس تؼشیغ
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 اػالهی هالی اتضاسّای عشیك اص هالی تاهیي هضیتْای اص تْاداس، اٍساق ًاؿشیي وافی ٍ واهل اعالػات ػذم1.

   ػشهایِ تاصاس ٍ پَل تاصاس دس ػَد ًشخ تؼییي دس دٍلت دخالت2.

 هشوضی تاًه تَػظ اٍساق اًتـاس ضواًت هجَص تاییذ لضٍم3.

 هَجَد هالی اتضاسّای پاییي تٌَع4.

ِ ی سفتي تاال آى تثغ تِ ٍ تاصاسگشداًی سیؼه پزیشؽ لضٍم5.  ؿشوت ّا هالی تاهیي ّضیٌ

    اًتـاس هَضَع داسایی تشای هؼیي ٍ خاف اػتاًذاسد ًثَد6.

 

 

 

 

هشکالت ٍ هحدٍدیتْای هَجَد جْت استفاد اس اٍراق اجارُ ٍ اٍراق هزابحِ    



 

 

 

 با تشکز


