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 میزان انطباق بازار سرمایه ایران

 با 
 موازین شرعی 

 
 انجمن مالی اسالمی ایران

 دکتر علی صالح آبادی: ارائه دهنده
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 قراردادهای جدید مالیپیرامون دیدگاه عمومی اسالم 

  

 دین تنها نه دهد، می نشان اسالم تعاليم دقيق مطالعه
 خاص قراردادهای چارچوب در را مسلمانان اسالم،

 با را عقالیی قراردادهای همه و نکرده محصور
 از فراتر بلکه داند می جایز ضوابطی و معيارها رعایت

 و تفکر به را اندیشمندان کلّی خطوط ارائه با این،
 ابداع و مالی نوین ابزارهای طراحی و تأمل

 فرا خود زمان و عصر با متناسب قراردادهای
 .دخوان می



 پول و سرمایهقراردادهای بازار ضوابط عمومی 

 
 

بر اهليّت، قصد و رضاایت متعاقادین، بایساتی    افزون 
 .ضوابط زیر در همه قراردادها رعایت شود

 .ممنوعيت اکل مال به باطل. 1
 .ممنوعيت ضرر و ضرار. 2
 .ممنوعيت غرر. 3
 .ممنوعيت ربا. 4



 
 

 سازوکار اجرایی بررسی انطباق بازار سرمایه با موازین شرعی

 

 تشکيل کميته فقهی تخصصی   

 
   :فعاليت موضوع

 

کميته عبارت است از بررسی و ارائه نظر شرعی راجع به مأموریت 
ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی کشور و ارائه  

 پيشنهادات اصالحی الزم؛  



 تشکیالت کمیته فقهی تخصصی

 
 زیرنظر سازمان فعاليت می کند و دبيرخانه آن در مدیریت پژوهش،  کميته

  .توسعه و مطالعات اسالمی سازمان تشکيل می شود
دبير کميته که مسئوليت دبيرخانه را برعهده دارد زیرنظر رئيس  : تبصره

  .کميته فعاليت می کند و دبيرخانه مسئول پيگيری مصوبات کميته می باشد
 
 کميته هشت عضو می باشد که به شرح زیر انتخاب می شونداعضای:  

صاحبنظر در مسائل بازار سرمایه به  ( مجتهد متجزی)پنج نفر فقيه  -1
 تصویب هيات مدیره 

 با تعيين رئيس سازمان  یك نفر متخصص مالی  -2
 آشنا با بازار سرمایه با تعيين رئيس سازمان  نفر حقوقدان یك  -3
 آشنا با بازار سرمایه با تعيين رئيس سازمان  نفر اقتصاددان یك  -4



 
 
 
 
 

 وظایف و اختیارات کمیته فقهی تخصصی

 

 ابزارهای مالی جدید پيشنهادی برای استفاده در بورس ها و ارزیابی
 بازارهای خارج از بورس از دیدگاه فقهی  

 شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راه حلهای  بررسی
 مناسب 

 ابزارهای مالی در مقام عمل به منظور اطمينان از حسن اجرای  ارزیابی
 آنها  

 ابزارهای مالی اسالمی برای بازار سرمایه کشور و پيشنهاد آن طراحی
 سازمانبه هيئت مدیره 

 همکاری با کميته ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان های داخلی و
 خارجی  

   



 (ادامه)وظایف و اختیارات کمیته فقهی تخصصی 

 
 در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و همکاری

 انتشارات علمی در زمينه مالی اسالمی  
  همکاری در برگزاری نشست های علمی در زمينه مالی

 اسالمی  
  بررسی ابعاد فقهی مسائل بازار سرمایه 
  انجام سایر موارد ارجاعی سازمان در راستای مأموریت

 کميته  

 
 



 ابزارهای مالی بررسی شده

 اجارهاوراق 

 استصناعاوراق 

اوراق مرابحه 

اوراق مضاربه 

اوراق قرض الحسنه 

اوراق جعاله 

اوراق مزارعه و مساقات 

اوراق منفعت 

اوراق سلف 

 ارزیاوراق گواهی 

 

 رهناوراق بهادار به پشتوانه 

 حق تقدم تسهیالت مسکنمعامله 

 قرض الحسنهمعامله حق تقدم تسهیالت 

اوراق خزانه اسالمی 

اوراق حج 

اوراق طال 

اوراق وقف 

پذیره نویسی و معامله به قیمت بازار 

اوراق گواهی ظرفیت 

 مشارکتاوراق 



 انواع قراردادهای بررسی شده 

 

 استقراضی سهامفروش 

معامالت سلف موازی 

تضمین بازخرید سهام 

وقف سهام 

قرارداد خرید اعتباری سهام 

کشف پریمیوم 

 



 قراردادهای مشتقه بررسی شده

 

 های آتی کاالقرارداد 

قرارداد های آتی سهام 

قرارداد های آتی نرخ ارز 

قرارداد های اختیار معامله 

قرارداد های معاوضی 



 انواع نهادهای بررسی شده

 

 زمین و ساختمانصندوق 

صندوق سرمایه گذاری طال 

صندوق ارزی 

 تسویه وجوهصندوق تضمین 

بررسی بازار دارایی های فکری 



 1394میزان اوراق منتشر شده تا آذر ماه 

 (ميليون ریال)مبلغ نوع اوراق

 26,716,649 اجاره

 2,211,306 مرابحه  

 1,629,314 استصناع

 10,000,000 اسناد خزانه اسالمی

  7,100,000 اوراق سلف موازی استاندارد

 269,657,47 جمع کل



 سال انتشار نوع اوراق
 مدت اوراق مبلغ اوراق

 بانی
(میلیون لایر) (سال)   

 1ماهان 4 291,500 1389 اجاره

 بانک سامان 4 1,000,000 1390 اجاره

 مدیریت سرمایه گذاری امید 4 1,087,000 1390 اجاره

 2ماهان  4 914,250 1390 اجاره

 جوپار 4 415,250 1390 اجاره

 سرمایه گذاری مسکن 4 238,000 1391 اجاره

 لیزینگ جامع سینا 4 100,000 1391 اجاره

 1مپنا 4 2,000,000 1391 اجاره

 1بوتان 2 301,306 1391 مرابحه

 لیزینگ رایان سایپا 4 227,865 1392 اجاره

 نفت پارس 4 1,040,000 1392 اجاره

 چادرملو 4 1,500,000 1392 اجاره

 2مپنا 4 1,970,000 1392 اجاره

 واسپاری سپهر صادرات 2.5 400,000 1392 اجاره

 1رایتل  4 3,000,000 1392 اجاره

 گلوکوزان 2 200,000 1392 مرابحه

 دانا پتروریگ کیش 4 775,000 1392 اجاره

 قائد بصیر 4 500,000 1393 اجاره

 2بوتان 4 928,600 1393 اجاره

 کاشی پرسپولیس 4 300,000 1393 اجاره

 فوالد کاوه 4 2,000,000 1393 اجاره

 پترو امید آسیا 4 529,184 1393 اجاره

 مگا موتور 2 1,000,000 1393 مرابحه

 2رایتل  4 3,000,000 1393 اجاره

 بنا گستر کرانه 2 710,000 1394 مرابحه

 مخابرات ایران 4 4,500,000 1394 اجاره

 صنعتی و معدنی توسعۀ ملی 3 1,629,314 1394 استصناع
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اطالعات جامع صکوک منتشره



 استاندارد اوراق سلف موازی

 ميليون ریال اوراق سلف موازی

   500,000                 (  951سمانك) 380سلف موازی استانداردنفت کوره

   500,000                 (  952سمانك) 380سلف موازی استانداردنفت کوره

   1,000,000             (  953سمانك) 380سلف موازی استانداردنفت کوره

   1,000,000             (  954سمانك) 380سلف موازی استانداردنفت کوره

   2,000,000             (  955سمانك) 380سلف موازی استانداردنفت کوره

   250,000                 (1عپيویسی)اوراق سلف استاندارد پی وی سی 

   250,000                 (1عپيویسی)اوراق سلف استاندارد پی وی سی 

   800,000                 (عچادسنگ)سلف موازی سنگ آهن دانه بندی شد 

   800,000                 (  1عگلسنگ)اوراق سلف استاندارد سنگ آهن 

   7,100,000             جمع
  



 1,000,000 تولید خودروی پژو پارس شرکت ایران خودرو خراسان 1384/05/19 سررسيد شده -( سهامی عام)ایران خودرو 
 400,000 دستگاه خودروی سواری پراید 22,857مشارکت در فروش  1387/10/14 سررسيد شده -( سهامی عام)رایان سایپا 

 1388/09/01 سررسيد شده -( سهامی عام)پاالیش نفت آبادان 
احداث واحد کت کراکر و واحدهای تابعۀ زیر به منظور تولید بنزین 

 سوپر و سایر فرآورده های نفتی از گاز مایع و نفت گاز
2,500,000 

 5,000,000 اجرا و تکمیل طرح های هشت گانۀ فوالدی 1388/11/14 سررسيد شده -1( سهامی خاص)ایمیدرو 

 1389/05/11 سررسيد شده -(سهامی خاص)لیزینگ ایران و شرق 
شامل  )خرید و واگذاری تجهیزات عمومی در قالب اجارۀ سرمایه ای 

 (تجهیزات پزشکی، راه سازی و ساختمانی
80,000 

 200,000 پروژۀ بعثت 1389/10/28 سررسيد شده -(سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان 
 1,500,000 خودروی فرسوده و جایگزینی خودروهای نو 40ر000اسقاط  1389/10/28 سررسيد شده -(سهامی خاص)تعاونی خاص کارکنان ایران 

 1389/11/09 سررسيد شده -1( سهامی عام)میدکو 
اجرای پروژه های فوالدسازی و کک سازی شرکت فوالد زرند و 

 پروژۀ احیا و فوالدسازی شرکت فوالد سیرجان ایرانیان 
2,000,000 

 3,670,000 افزایش ظرفیت تولید بنزین 1389/11/25 سررسيد شده -(سهامی عام)پاالیش نفت امام خمینی شازند 
 1,500,000 افزایش ظرفیت تولید بنزین 1389/12/03 سررسيد شده -(سهامی عام)پاالیش نفت بندرعباس 

 5,000,000 اجرا و تکمیل طرح های هشت گانۀ فوالدی 1389/12/07 سررسيد شده -2( سهامی خاص)ایمیدرو 
 500,000 بخشی از طرح بهینه سازی و بهبود کیفیت فرآورده ها 1389/12/23 سررسيد شده -(سهامی عام)پاالیش نفت تهران 

 800,000 پروژۀ نارنجستان 1390/05/05 (سهامی عام)بین المللی توسعه ساختمان 
 200,000 پروژه خط تولید رادیاتور آلومینیوم 1390/10/07 (سهامی عام)گروه صنعتی بوتان 

 1,500,000 تأمین مالی پروژۀ سایپا کاشان 1391/05/15 (سهامی عام)سایپا 
 750,000 طرح مجد مشهد   2فاز  1391/06/15 (سهامی خاص)عمران و نوسازی مجد مشهد 

 500,000 تکمیل فاز یک طرح تولید کنسانتره و گندله سازی 1391/09/22 سررسيد شده -( سهامی خاص)سنگ آهن گهرزمین 
 3,000,000 (فوالد، کنسانتره، گندله و مس)طرح  8 1392/02/14 2( سهامی عام)میدکو 

 200,000 خرید و تجهیر خطوط تولیدی جدید 1392/04/29 (سهامی عام)سینادارو 

 2,000,000 اجرای پروژۀ میدان نفتی یاران شمالی 1393/01/23 (سهامی خاص)توسعه نفت و گاز پرشیا  

 1393/01/25 3( سهامی عام)میدکو 
اجرای پروژه های فوالدسازی بردسیر، فوالدسازی بوتیا، مس کاتدی  

 شهر بابک و نیروگاه سیکل ترکیبی بوتیای کرمان
2,000,000 

 1393/02/10 (سهامی عام)گلگهر 
میلیون تن  5با ظرفیت تولید  2احداث کارخانه گندله سازی شماره 

 در سال
3,000,000 

 800,000 خودرو  31ر852خرید و لیزینگ  1393/12/25 (سهامی عام)لیزینگ رایان سایپا 
 331,763 طرح توسعه خطوط سیمان 1394/02/19 (سهامی عام)سیمان کردستان 

 38,431,763 (ميليون ریال)94تا84مجموع اوراق مشارکت منتشر شده از سال 



ارزش معامالت اوراق تسهیالت  
 94تا  89مسکن از سال 

843,815,32 
 (میلیون ریال)




