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 هجید پیزه
 

 کبرضىبس مسئًل  
 مزکش پژيَص، تًسعٍ ي مطبلعبت اسالمی

 سبسمبن بًرس ي ايراق بُبدار  
 

 اوجمه مبلی اسالمی ایزان  
 1395تیز مبٌ 



ابشارهای مشتقه در باسار 
 سزمایه

لشوم قابلیت 
تحویل در 

 قزاردادهای آتی

 تعهد به بیع

قزارداد آتی  
 سبد سهام 

ٍتذيیه طزح ايلی 

مصًبٍ کمیتٍ فقُی 

تذيیه دستًرالعمل پیطىُبدی 

  ٍاوطببق دستًرالعمل بب مصًب

 کمیتٍ فقُی

 ابالغ مصًبٍ ضًرای عبلی بًرس 

   ابالغ دستًرالعمل معبمالتی 

تذيیه الگًَبی حسببذاری 

مببحث مبلیبتی 

  ابالغ بخطىبمٍ َبی اجزایی 

 



ابشارهای مشتقه در باسار 
 سزمایه

 قزارداد اذتیار هعاهله سبد سهام

قزارداد اذتیار  
 هعاهله شاذص

 قابلیت تحویل  

اصل صحت  
 قزاردادها

ٍتذيیه طزح ايلی 

مصًبٍ کمیتٍ فقُی 

تذيیه دستًرالعمل پیطىُبدی 

  ٍاوطببق دستًرالعمل بب مصًب

 کمیتٍ فقُی

 ابالغ مصًبٍ ضًرای عبلی بًرس 

   ابالغ دستًرالعمل معبمالتی 

تذيیه الگًَبی حسببذاری 

مببحث مبلیبتی 

  ابالغ بخطىبمٍ َبی اجزایی 
 



ابشارهای مشتقه در باسار 
 سزمایه

انعقاد عقد 
 بیع در ابتدا

انعقاد عقد 
 بیع در انتها

 هعاهالت کشف 

 ها به التفاوت

ٍتذيیه طزح ايلی 

مصًبٍ کمیتٍ فقُی 

تذيیه دستًرالعمل پیطىُبدی 

  ٍاوطببق دستًرالعمل بب مصًب

 کمیتٍ فقُی

 ابالغ مصًبٍ ضًرای عبلی بًرس 

   ابالغ دستًرالعمل معبمالتی 

تذيیه الگًَبی حسببذاری 

مببحث مبلیبتی 

  ابالغ بخطىبمٍ َبی اجزایی 

 



 باسار سزمایهابشارهای تأمین مالی در 

 اوراق هزابحه کاالیی اوراق هزابحه سهام

 عقذ پبیٍ 

 وزخ سًد بزای سزمبیٍ گذاران

 استقالل ببوی اس فزيضىذٌ 

 دارایی پبیٍ بزای تأمیه مبلی

 عقذ پبیٍ 

 وزخ سًد بزای سزمبیٍ گذاران

 استقالل ببوی اس فزيضىذٌ 

 دارایی پبیٍ بزای تأمیه مبلی



 سهاماوراق مزابحه 

ٍتذيیه طزح ايلی 

مصًبٍ کمیتٍ فقُی 

تذيیه دستًرالعمل پیطىُبدی 

اوطببق دستًرالعمل بب مصًبٍ کمیتٍ فقُی 

 ابالغ مصًبٍ ضًرای عبلی بًرس 

  ابالغ دستًرالعمل معبمالتی 

تذيیه الگًَبی حسببذاری 

مببحث مبلیبتی 

  ابالغ بخطىبمٍ َبی اجزایی 
 



 تعویض با سهام/صکوک قابل تبدیل

 قابل تبدیل

 اوراق سفارش ساذت اوراق هزابحه اوراق اجاره

   

 تعًیض قببل

 ايراق سفبرش سبخت ايراق مزابحٍ ايراق اجبرٌ

   



 تعویض با سهام/صکوک قابل تبدیل

ٍتذيیه طزح ايلی 

مصًبٍ کمیتٍ فقُی 

تذيیه دستًرالعمل پیطىُبدی 

اوطببق دستًرالعمل بب مصًبٍ کمیتٍ فقُی 

 ابالغ مصًبٍ ضًرای عبلی بًرس 

  ابالغ دستًرالعمل معبمالتی 

تذيیه الگًَبی حسببذاری 

مببحث مبلیبتی 

  ابالغ بخطىبمٍ َبی اجزایی 
 



اوراق منفعت، ( عزضه اولیه)پذیزه نویسی 
 رهنی و سفارش ساخت به کسز

 ايراق مىفعت

 ايراق رَىی

 ايراق سفبرش سبخت

 قزارداد پبیٍ•

 ببسار ثبوًیٍ•

 قزارداد پبیٍ•

 ببوی؟•

 قزارداد پبیٍ•

 قزارداد میبن ببوی ي سزمبیٍ گذاران•

 کمتز اس قیمت اسمی؟•



اوراق منفعت، ( عزضه اولیه)پذیزه نویسی 
 کسزرهنی و سفارش ساخت به 

 اوراق رهنی

ٍتذيیه طزح ايلی 

مصًبٍ کمیتٍ فقُی 

تذيیه دستًرالعمل پیطىُبدی 

اوطببق دستًرالعمل بب مصًبٍ کمیتٍ فقُی 

 ابالغ مصًبٍ ضًرای عبلی بًرس 

   ابالغ دستًرالعمل معبمالتی 

تذيیه الگًَبی حسببذاری 

مببحث مبلیبتی 

  ابالغ بخطىبمٍ َبی اجزایی 
 

 هنفعت و سفارش ساذتاوراق 

ٍتذيیه طزح ايلی 

مصًبٍ کمیتٍ فقُی 

تذيیه دستًرالعمل پیطىُبدی 

اوطببق دستًرالعمل بب مصًبٍ کمیتٍ فقُی 

 ابالغ مصًبٍ ضًرای عبلی بًرس 

   ابالغ دستًرالعمل معبمالتی 

تذيیه الگًَبی حسببذاری 

مببحث مبلیبتی 

  ابالغ بخطىبمٍ َبی اجزایی 
 



 سزمایه گذاری مجدد اقساط دریافتی

 ضىبسبیی سبذ مطبلببت•

 تبذیل بٍ يرقٍ بُبدار سبسی•

تبذیل بٍ يرقٍ بُبدار  
 سبسی

فزيش مطبلببت در ببسار  •
 سزمبیٍ

 جمع آيری وقذیىگی•

 تأمیه مبلی
يصًل ي سزمبیٍ گذاری •

 اقسبط دریبفتىی

 پزداخت بٍ سزمبیٍ گذاران•

 دریبفتی سزمبیٍ گذاران



 اوراق رهنی 

تارید 
 عزضه

  حجن
 عزضه

 ارسش
اسوی 
 هز ورقه

 ضاهن بانی
هتعهد  
پذیزه 
 نویسی

نزخ 
 دوره سود

هواعد 
پزداذت 

 سود

باسار 
هعاهال

 تی

95/4/1
3 

3 
میلیًن  

 يرقٍ

یک 
میلیًن  

 ریبل

ببوک  
 مسکه

ببوک  
 مسکه

تأمیه  
سزمبیٍ 
ببوک  
 مسکه

فزابًر مبٍَ 3 سبلٍ 2 18/5%
 س



 اوراق اجاره دولتی

 بخص خصًصی  • عقذ اجبرٌ•

قبوًن بًدجٍ سبل  •
1394 

اوتطبر ايراق بُبدار  •
 در ببسار سزمبیٍ

پزداخت دیًن  
 بٍ پیمبوکبران

 مجًس قبوًوی

 قزارداد مبىب
دارایی مبىبی 

 اوتطبر



 اوراق اجاره دولتی 

تارید 
 عزضه

  حجن
 عزضه

 ارسش
اسوی هز  

 ورقه
 دوره نزخ سود ضاهن بانی

هواعد 
پزداذت 

 سود

باسار 
 هعاهالتی

94/12/26 
میلیًن  5

 يرقٍ

یک 
میلیًن  

 ریبل

يسارت  
  امًر

اقتصبدی 
 ي دارایی

سبسمبن 
ي   مذیزیت
بزوبمٍ 
ریشی 
 کطًر

 فزابًرس مبٍَ 6 سبل4ٍ 18%



 ...  و در نهایت 

 عزض تشکز 
 بابت صبز و حوصله ای که به ذزج دادید


