
 دارای لینک هستند دارزیرخطآبی رنگ و مطالب                       سیر تا پیاز اسناد خزانه اسالمی

 در این مقاله می آموزیم:

 ؟گردداسناد خزانه اسالمی چیست و به هدفی از طرف دولت منتشر می

 ؟آیا خرید این اوراق بدون ریسک است

مشارکت، سهام  تفاوت اسناد خزانه با سایر اوراق بهادار اسالمی)اوراق اجاره،اوراق 

 ؟و...( چیست

 ؟توان آن را خریداری کردضمانت پرداخت این اوراق با چه ارگانی است و چگونه می
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 چیست؟ اسالمی اسناد خزانه

ه ها بکه بیانگر تعهد دولتباشد می اسناد خزانهیکی دیگر از انواع اوراق بهادار 

اصلی آن، تامین کسری بودجه بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است. و هدف 

 هاستدولت

 هایه بدهیسویاسناد خزانه اسالمی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور ت

 .کندخود با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می

کند. این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار می دولت

دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی 

 .رساندبه فروش می فرابورس ايران

 

 ؟اسناد خزانه اسالمی بدون ریسک است 

ت به دول عمل نکند؛ در زمان سررسید به تعهدات خود دولتکه  برای رفع این نگرانی

داده و به عنوان حقوق و مزاياي كاركنان خود ردیف این بدهی اولویتی هم

 شود. بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته می

داری کل کشور نیز موظف است که پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانهبه این معنی که 

ردیف پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده و اق، همخزانه اسالمی در سررسید این اور

 .گیردبا همان درجه اهمیت و اضطرار صورت می
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 اسناد خزانه اسالمی ریسک نقد شوندگی دارند؟

ریسک نقدشوندگی به معنی احتمال عدم فروش اوراق بهادار است. یکی از اهداف 

 برای دارندگان این پذیرش اسناد خزانه اسالمی در فرابورس ایران، کاهش این ریسک

، به دلیل وجود بازار بزرگ و نقدشونده اوراق بهادار بادرآمد ثابت  .اوراق است

نسبت به فروش اوراق خود در بازار اقدام  در هر زمانتوانند دارندگان این اوراق می

 .کنند

 تفاوت اسناد خزانه اسالمی با سایر اوراق بهادار چیست؟

 سررسيد آن و پرداخت سودتفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در 

است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال داشته و اغلب سررسیدشان به 

 است.  ايهفته 26و  62، 31، 4صورت 

ای تحت عنوان گونه پرداخت میان دورهبوده و هیچ بدون سوداسناد خزانه اسالمی 

التفاوت قيمت خريد اوراق و مابهگذاران از هند داشت و سرمایهسود نخوا

، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ ارزش اسمی دريافتی آن در سررسيد

 .کننداسمی را در سررسید از دولت دریافت می

 هاي اسناد خزانه اسالمي با ساير اوراق تامين ماليتفاوت
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  اسالمی چیست؟هدف از انتشار اسناد خزانه 

کنترل  ،هاي دولت به طلبكاران غيردولتیتسويه بدهیاین اوراق، با هدف 

های پولی، تأمین کسری بودجه و مدیریت بازار منتشر نقدینگی بازار، اجرای سیاست

 شود. می

های پولی از سوی ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاستهمچنین این ابزار، اصلی

 .جمهوری اسالمی ایران استبانک مرکزی 

  مزایای انتشار اسناد خزانه اسالمی چیست؟

زمان دولت از طریق مدیریت به طور کلی با انتشار اسناد خزانه اسالمی به طور هم

ها، بانک مرکزی از طریق کنترل نقدینگی و مردم به واسطه استخراج نرخ بدون بدهی

 .شوندریسک در یک بازار رقابتی، منتفع می

  ضمانت پرداخت در سررسید به عهده چه كسی است؟ 

داری کل کشور ضامن این اوراق، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و خزانه

همچنین  .پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسالمی در هر مرحله را تعهد کرده است

ز دولت داری کل کشور بازپرداخت این اوراق در سررسید را در زمره دیون ممتاخزانه

قرار داده است بدین معنی که پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسالمی در سررسید این 

ردیف پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده و با همان درجه اهمیت و اوراق، هم

 .گیرداضطرار صورت می
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 توان اسناد خزانه اسالمی را خریداری كرد؟چگونه می

انجام  فرابورس ايرانخرید و فروش این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی 

فرآیند خرید این اسناد تشابه زیادی با سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند  .شودمی

اوراق مشارکت و انواع صکوك دارد. برای خرید اسناد خزانه اسالمی، کافی است به 

ایران مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم خرید  رسهای عضو فرابویکی از کارگزاری

 .اوراق بهادار اقدام کرد

ه تواند پس از مراجعه بباشد، میهمچنین در صورتی که متقاضی کد بورسی نداشته 

یکی از کارگزاران عضو فرابورس ایران، نسبت به دریافت کد بورسی اقدام کرده و 

 .نداقدام ک حضوري يا آنالينه صورت پس از آن برای خرید اسناد خزانه اسالمی ب

  گیرد؟آیا به اسناد خزانه اسالمی سود میان دوره تعلق می

 .ای نخواهد داشتگونه پرداخت میان دورهخیر، نرخ سود این اوراق صفر بوده و هیچ

 

  شود؟بازده حاصل از این اوراق از چه محلی حاصل می 

از مبلغ اسمی و دریافت مبلغ اسمی در  با خرید اسناد خزانه اسالمی به قیمتی کمتر

 .توان از اختالف بین قیمت خرید و مبلغ دریافتی در سررسید منتفع شدسررسید، می
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بازده حاصل از خرید و نگهداری اسناد خزانه اسالمی چگونه 

  شود؟محاسبه می

به منظور آشنایی با نحوه محاسبه نرخ بازده نگهداری اسناد خزانه اسالمی تا سررسید و 

نرخ  "لینکتوان به همچنین مقایسه بازده این اوراق با سایر اوراق تامین مالی، می

 .کرد سایت فرابورس ایران مراجعهدر وب "بازده اوراق

 :شودنرخ بازده اسناد خزانه به صورت روزشمار و به شکل زیر محاسبه می

 

 

 

 

  

  گیرد؟واریز مبلغ اسمی در زمان سررسید چگونه صورت می

داری مبلغ اسمی اوراق را به حسابی نزد بانک اسناد خزانه اسالمی، خزانهدر سررسید 

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه کند. پس از آن شرکت سپردهعامل واریز می

وجوه، مبلغ اسمی را به شماره حساب بانکی دارندگان اوراق واریز خواهد کرد. 

 .ان اوراق به کارگزار ضروری استبنابراین اعالم شماره حساب و شبای بانکی دارندگ

 

 

 

 F: قیمت اسمی

 P :قیمت خرید

 T :(563تعداد روزهای سال )

 N: مانده تا سررسیدتعداد روزهای باقی
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  آیا این اوراق در هر زمان در بازار قابل خرید و فروش هستند؟ 

بله، به دلیل وجود بازارگردانان متعدد، اسناد خزانه اسالمی از درجه نقدشوندگی باالیی 

برخوردار است. به عبارت دیگر، بازارگردانان در هر روز، از آغاز ساعت معامالتی در 

خواهند داشت و همزمان اقدام به ارسال سفارش خرید و فروش در بازار  زار حضوربا

 .کنند بنابراین این اوراق در هر زمان قابل خرید و فروش به قیمت روز خواهد بودمی

 

  هایی قرار دارد؟اسناد خزانه اسالمی در معرض چه ریسک 

مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار اسناد خزانه اسالمی همانند سایر اوراق بهادار براساس 

 .شود. بنابراین ممکن است تحت تاثیر ریسک نوسانات قیمتی قرار بگیردمعامله می

 

  تسویه وجوه اسناد خزانه اسالمی، به چه صورت خواهد بود؟

تسویه وجوه ناشی از معامالت این اوراق، مطابق ضوابط معامالت بازار توسط شرکت 

بهادار و تسویه وجوه انجام شده و وجوه ناشی از فروش  گذاری مرکزی اوراقسپرده

 .به حساب فروشنده واریز خواهد شد  يك روز كاري پس از معاملهاین اوراق 

 

      محسن تقی نژاد نگارنده:

  منبع: سایت فرابورس ایران )با دخل و تصرف(   

    

https://telegram.me/mohsentaghinejad
https://telegram.me/MOhsenTAghinejad
https://telegram.me/MOhsenTAghinejad
http://abcbourse.ir/

