




امینبانک مرکزی، تحلیل تیم: منبع3
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ایران عربستان سعودی امارات متحده عربی ترکیه

۲۱%
ولید سرمایه ایران به تبازار نسبت ارزش 
۱3۹۷سال داخلی کشور در ناخالص 

هزار میلیارد ریال۹،۴۵۷
ارزش کل بازار سرمایه  

۱3۹۷کشور در سال 

۷/۵%
سهم ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت از  

۱3۹۷ایران در سال سرمایه ارزش بازار 



بانک مرکزی، تحلیل تیم امین: منبع۴

میلیاردهزار۵۰۹حدودسرمایهبازاردربدهیبرمبتنیمالیتأمیناوراقانتشارحجم۱3۹۷سالدر•
.استبودهریال

از%۷/3حدودپولبازاربامقایسهدرسرمایهبازارطریقازبدهیمالیتأمینسهم،۱3۹۷سالدر•
.استبودهکشوربدهیبازارکل

.استشدهاعالمریالمیلیاردهزار۱۴،۵۷۴بانکیتسهیالتمانده،۱3۹۷مردادپایانتا•
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۷/3%
میلیارد ریالهزار ۵۰۹

۹۲/۷%
میلیارد ریالهزار ۶،۴۵۶



امینبانک مرکزی، تحلیل تیم: منبع۵
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اوراق اجاره اوراق رهنی
اوراق سلف موازی استاندارد اوراق مرابحه
اوراق مشارکت اوراق منفعت

۲۱%
نسبت ارزش اوراق منتشره  

۱3۹۷سال در شرکتی 

هزار میلیارد ریال3۴۲
ارزش اسناد خزانه  

۱3۹۷منتشره در سال 

۸۰%
سهم مجموع اوراق اجاره و  

۱3۹۷منفعت منتشره در سال 

۴۰3
هزار میلیارد ریال

۱۰۶
هزار میلیارد ریال

شرکتیدولتی

۸۵%

۱۰%

۵%

اسناد خزانه 
اسالمی

اوراق سلف موازی 
استاندارد

اوراق مشارکت
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اسناد خزانه اسالمی اوراق سلف موازی استاندارد اوراق مشارکت
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اوراق مرابحه

اوراق مرابحه

اوراق استصناع

اوراق جعاله

اوراق وکالت

اوراق منفعتاوراق سلف موازی

اوراق رهنی

اوراق اجاره نوع دومخرید دیناوراق 

اوراق منفعتاوراق سلف موازی

اوراق رهنی

اوراق اجاره نوع دومخرید دیناوراق 

اوراق مشارکت

:مطابق تعریف دستورالعمل انتشار مربوطه

/ ماد  دار رهنای  مطالباا  , اوراق بهادار با نامی است که به منظور خرید اوراق خرید دین/ اوراق رهنی

, اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادلاه ای از قبیال واروش اقیااطی    مطالبا  مد  دار غیررهنی 

.توسط ناشر منتشر می شود( به استثنا سلف)اجاره به شرط تملیک و جعاله 



۹

مبادله ای مطالبات مدت دار باید بر مبنای قرارداد معینی در قالب یکی از عقود
( ی ستلف به استتننا )از قبیل فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و جعاله 

.ایجاد شده باشد

  درصتد متدت قترارداد ستشری شتده و اقستاط       ۱۰از تاریخ ایجاد مطالبات حتداقل
مطالبتات  . )سررسید شده وصول شده یا از سررسید آن بیش از دوماه نگذشته باشد

(فاقد پرداخت دوره ای
بات لزومتا  سررسید مطال. انتشار اوراق بر مبنای بخشی از مطالبات امکان پذیر است

. منطبق بر سررسید اوراق نیست

 واسط نهاد قانونی، قراردادی و قضایی برای انتقال مطالبات رهنی از بانی بهمنع
.وجود نداشته باشد

       ر با انتقال این مطالبات به نهاد واستط تمتام شترایط حتاکم و مقتررات نتا ر بت
ختود  قراردادهای مربوطه، پس از انتقال مطالبات به نهاد واسط کماکان به قوت

.باقیست

(دیناوراق خرید . )ارزش اسمی اوراق باید بیش از یکصد میلیارد ریال باشد
 اوراق )درصدی خالص مطالبات بته عنتوان مبنتای انتشتار اوراق     ۵۰سقف حداکنر

(خرید دین
 ۵۰در اوراق رهنی به دلیل وجود وثایق رهنی، ارزش اسمی اوراق می تواند بیش از %

.باشد

        مطالبات ناشی از معتامالت بتا ستهامداران شترکت هتای زیرمجموعته و همگتروه
.نمی تواند مبنای انتشار قرار گیرد

 قتانون تجتارت، منتوط بته تصتویب      ۱۲۹مطالبات ناشی از معامالت موضوع ماده
.مجمع، می تواند مبنای انتشار اوراق قرار گیرد

انتقال مطالبات به نهاد واسط در دفتر اسناد رسمی
مشخص و قطعی بودن حجم مطالبات



۱۰

اوراق توسط ناشر به سرمایه گذارانفروش ( ۱

وجوه نقد سرمایه گذاران توسط ناشرجمع آوری ( ۲

به شرکت واسط توسط بانی( اوراق خرید دین)یا غیررهنی ( اوراق رهنی)مطالبات رهنی فروش ( 3

وجه نقد ناشی از فروش اوراق به بانیپرداخت ( ۴

مطالبات بانی و پرداخت آن به شرکت واسطوصول ( ۵

اصل اوراق به سرمایه گذاراننهایت درو سود اوراق پرداخت ( ۶

سرمایه گذاران

۶۱

۵ ۴۳

۲

بازار ثانویه



۱۱

ناشر تنظیم و ارسال قراردادهای مربوط به ارکان انتشار اوراق برای

( نهاد واسط)

امضای قراردادها بین بانی و سایر ارکان

تکمیل بیانیه ثبت انتشار اوراق

تدوین طرح اعالمیه پذیره نویسی و تقاضای ثبت اوراق

صدور مجوز انتشار

 فروشطریق عامل از اوراق عرضه

 خرید اوراق باقی مانده توسط متعهد پذیره نویس

 شده توسط ناشر تأمین صدور تأییدیه برداشت وجوه

تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق

 در خصوص گزارش توجیهیحسابرس اخذ تأییدیه

 سمت ارکاناخذ نامه قبولی ارکان و مذاکره با

 بررسی مدارک و گزارش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

 س و انتشار اوراق توسط ستازمان بتور  اولیه صدور موافقت اصولی

اوراق بهادار

ماه۱

ماه۱

ماه۳تا ۲



۱۲

  ،عدم انعقاد قراردادهای رسمی در معامالت متعارف شرکت ها

،موانع انتقال کامل حقوق قرارداد

 ،موانع انتقال دارایی رهنی پشتوانه قرارداد

،ضعف یا عدم وجود ضمانت اجرایی کافی در قراردادهای مبنای ایجاد مطالبات

،عدم تنظیم اسناد رهنی مجزا در قراردادهای رهنی

مدت دار،مطالباتمبنایبرمالیتأمینپتانسیلازصنایعاطالععدم

ت،مشکالعلتبهانتشارمبنایقراردادهایحقوقبرمازادوثایقتأمینضرورت

مالینتأمینرخرفتنباالنتیجهدروکافیقراردادیتضامینوجودعدموقراردادی

مطالبات،تنزیلنرخافزایشامکانومطالباتسررسیدنبودنمتنوع

(کیفیتومبلغزمان،)تعهداتچارچوبنبودنمعین،

وبودهمطالباتوصولمحلازاوراقدوره ایسودهایپرداخت

شرکت،نقدیجریانعدم درگیری

حقوقکاملانتقالوضامنوجودعدمصورتدر)بدهینسبت هایتأثیرپذیریعدم

،(تعهداتو

برمنبتاثروبودهدریافتنیحساب هایکاهندهاوراقاینانتشار

وحقوقکاملانتقالوضامنوجودعدمصورتدر).داردنقدینگینسبت های

،(تعهدات

البات،مطوصولتواترواوراقسودنرخمجدد،سرمایه گذارینرخازمتأثرتنزیلنرخ

ومطالباتایجادمبنایقراردادهایاجراییضمانت هایبودنمحکمصورتدر

کاهشهنتیجدرومازادوثایقتأمینبهنیازعدممربوطه،حقوقکاملانتقالامکان

ضمانت،هزینه های





۱۴

دی و  قانون حداکثر استفاده از توان تولی
یخدماتی کشور و حمایت از کاالی ایران

 ۱3۹۷/۱۰/۱۱مصوب
 ۸ماده
 ده یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شتمام اجازه واگذاری

محقق نشده و 
 (فاکتورینگ)کارگزاری
 حق واگذاری مطالباتمنع سلب

گاساسنامه شرکت های لیزین( ۴)اصالحیه ماده 

 (به جز بانک ها)اخذ عاملیت منابع مالی از اشخاص

 اوراق عاملیت واسپاری»طراحی»

پرتفویی از مطالبات بلندمدت که در راستای عملیات واسشاری
تعدد قراردادهای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک

لندمدتدوره وصول مطالبات بلندمدت و تنوع سررسید به واسطه قرارداد فروش ب

مطالبات بلندمدت به واسطه قراردادهای متعدد

 ( از جمله تسهیالت رهنی و غیر رهنی)اعطای تسهیالت متنوع

, سررسید متنوعو به لحاظ زمان متواتر, مطالبا  مد  داردر صنایعی که درآمد حاصل از وروش عموماً در قالب 

.گزینه مناسبی استاوراق خرید دین و رهنی انتشار محقق می شود, قراردادهای معین مبنای بر 




