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 اسالمي خزانه اسناد خصوص در جامع سواالت -1

 اسناد خزانه چیست؟ -1-1

اسنند خزز.اسننتزهیدداه زا زا رپ خااتزهبلغزاسنن يزه،د زخززتعددزخالتزای ،گ خزك زگی ، هيزق اززهي اسنند خزانا، دزخززره ازاازابزاد خاززا 

ز.ه ستكس یزاوخج زخالتزت هینهندززاصلياززهدفززشوخهيسنوخزهدشر زززكوپناوخازك زادانز ادهيزه هیته ليزا ززاانازه یانا، زارز

 .است پوليه یزت ینزااناززا راززپولزجدتزاع  لزسی ستاسد خزانا، زاصلي

ز

 ؟چیست اسالمياسناد خزانه  -1-2

 زایزاه یزس ه ی خازایيزت لکه یزه یزاوخزا اتزط حدزاازابزاد خاززا ز، هيزاستزك زخالتزا زهدظوززتصفی زادهياسالهياسد خزانا، ز

 زز.كددااگذاززهيزغی خالشيا زطلبك زانززهعینزس زسیداس يزاززقی ت

ف ااش زشدازازارزهد اعزه ليزح صلزارزف اشدززا یدازانارزقی تزاسن يزا زززك ش توسن زخالتزا ززق يزززخ،ی اسند خزانا، زه سنودزخزززز

اازابززازص خززازا ززایندزای انزاسالهيزج دوزیاازخزا زاینززاشدزخالتززفقديزاشنك ت زاه زا زخلیلززشنوخزهيه یزخالتزپ خااتزادهي

 ز،ی رزا زاج ز،قددزاینزاازابززازخززا راززاانازه یز،وینزه ليزخاز،دازاازابزخزصوزز.كددا زطلبك زانزغی زخالشيزااگذاززهيزهسشقیمشنكلزز

ز.زس ،دف ااوزسزای انزا زف اشزهي

ز

 دانند؟چرا اسناد خزانه اسالمي را اسناد بدون ریسك مي -1-3

ا ایززفعزاینزز.انزگش ینزخغدغ زفع تنزا راززسن ه ی زخزاصو زاسد خزانا، زاسالهيدزعددزایف یزتعددا زخالتزخززره نزس زسیدزاستز

ز.شننوخزخیفزحقوبزازهنای یزك زكد نزاوخزخاخازازا زعدوانزادهيزه ش رزخالتزخزز،ظ زگ فش زهي،گ ا،يدزخالتزا زاینزادهيزاالویشيزهم

اینزتعدد، ه زا زاهض یزز.خازیزكلزكروزز،ینزهوظفزاستزپ خااتزهبلغزاس يزاسد خزانا، زاسالهيززازخززس زسیدزاازابزتعددزكددانا، 

ز. زاهوززاقشص خیزازخازایيززسیدازاستزارزاینززازاسد خزانا، زاسالهيززیسکز،كولز،خواهددزخاشتاری

 

 ریسك نقدشوندگي چیست و آیا اسناد خزانه اسالمي ریسك نقد شوندگي دارند؟ -1-4

زشك هزای اندزف ااوزسزخززاسالهيزانا، زاسد خزپذی شزاهدافزارزیكيز.استزاد خاززاازابزف اشزعددزاحش  لزهعديزا ز،قدشو،دگيززیسک

زن،ویزاانازه یزا راززخززث اتزا خزههدزاد خاززاازابز،قدشو،دازازانزگزا راززاجوخزخلیلزا زچ اك زاازابزاستزاینزخاز،دگ نزا ایززیسکزاین

زره نزه زخززتوا،ددهيزاازابزاینزخاز،دگ ن(ز.زسدهيززارزخزززی لزهیلی زخزهنازز2زارزایشزا زهنزهع هال زحجمزك )زای اندزف ااوزسزه لي

 .كدددزاقدادزا راززخززاوخزاازابزف اشزا ز،سبت

ز

 تفاوت اسناد خزانه اسالمي با سایر اوراق بهادار چیست؟ -1-5

س زسیدیزك ش زارزیکزس لزخاشش ززاینزاازابزع وه ًز.تف ا زع دازاینزاسد خزا زس ی زاازابزاد خازدزخززس زسیدزهنزازپ خااتزسوخزاست

ایزگو، زپ خااتزهی نزخازااسد خزانا، زاسالهيزادانزسوخزاوخازازهیچز.ایزاستهفش ز22ازز22دز31دز4ازاغلبزسن زسیدش نزا زصوز زز

هدشفعززالشف ا زقی تزا یدزاازابزازازرشزاسن يزخزی فشيزهنزخززس زسیددزگذازانزارزه ا تحتزعدوانزسنوخز،خواهددزخاشنتزازسن ه ی ززز

 .كدددخاز،دگ نزاازابدزهبلغزاس يززازخززس زسیدزارزخالتزخزی فتزهيز.اواهددزشد

 ز.ه چدیندزاینزاازابزخززهق یس زا زخیگ زاانازه یزا راززپولزارزخزج ز،قدزشو،دگيزایرش یزا اوزخاززاست

ز
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ز

 هدف از انتشار اسناد خزانه اسالمي چیست؟ -1-6

ه یزپوليدزتأهینزكسنن یزسننی سننتزه یزخالتزا زطلبك زانزغی خالشيدزكدش لز،قدیدگيزا رازدزاج ایزاینزاازابدزا زهدفزتسننوی زادهي

ه یزپوليزارزسننویزا ،کزت ینزااناززا راززپولزجدتزاع  لزسننی سننته چدینزاینزاانازدزاصننليز.شننوخاوخج زازهدی یتزا راززهدشرنن زهي

 .ه كنیزج دوزیزاسالهيزای انزاست

ز

 مزایاي انتشار اسناد خزانه اسالمي چیست؟ -1-7

 اقشص خزكروززكرفز، خزسوخزادانززیسکزهوزخزا،شظ ززا راززخز 

 ف اهمزهازخنزاسش زتردزا ایزتوسع زاانازه یزه ليزا راز 

 ه یزادید زجدتزتدظیمزازكدش لزا،شظ زا زا رازه یزپوليزازه ليزا زهدظوززاع  لزسی ستك کزا زسی ست 

 ال لليزخالتك کزا زحفظزاسشقاللزكروززا زاسشف خازارزت هینزه ليزخااليزخالتزازك هشزاسشق اضزاین 

 جزا،شظ زا زا راززارز، خزسوخزادانززیسکزا زس زسیده یزهخشلفاسشخ ا 

 هع فزارزه لی  زاوخنزخزههده زازهع هال زاینزاازاب 

ط یقزكدش لز،قدیدگيزاز ه دزا ،کزه كنیزارره نزخالتزارزط یقزهدی یتزادهيا زطوززكليزا زا،شرن ززاسند خزانا، زاسالهيزا زطوززهمزز

ز.شو،دیسکزخززیکزا رازززق اشيدزهدشفعزهيه خدزا زااسط زاسشخ اجز، خزادانزز

ز

 ضمانت پرداخت در سررسید به عهده چه كسي است؟ -1-8

خازیزكلزكروززپ خااتزهبلغزاس يزاسد خزانا، زاسالهيزخززه زه حل ززازض هنزاینزاازابدزاراز زاهوززاقشص خیزازخازایيزاوخازازانا، 

خازیزكلزكروززا رپ خااتزاینزاازابزخززس زسیدززازخززره ازخیونزه ش رازخالتزق اززخاخازاستزادینزه چدینزانا، ز.تعددزك خازاست

زخیفزپ خااتزحقوبزك زكد نزخالتزاوخازازا زه  نزخزج زهعديزك زپ خااتزهبلغزاس يزاسد خزانا، زاسالهيزخززس زسیدزاینزاازابدزهم

 .گی خاه یتزازاضط اززصوز زهي

ز

ز

ز
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ز

 فرآیند پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسالمي در سررسید به چه صورت است؟ -1-9

زینیزكرننوزدزاج زهوزخز،ی رزا ایزا رپ خااتزازرشزاسنن يزاازابززازا زتوج زا زره نزسنن زسننیددزارزط یقززززسنن ره نزهدی یتزازا ، ه 

گذازیزه كنیزاازابزاد خاززازتسوی زاجوادزا زاس سزاطالع  زها ینزش كتزسپ خاز.كددخازیزكلزكروززا زا ،کزع هلزهدشقلزهيانا، 

 .خاز،دگ نزاسد خزانا، زاسالهيدزازرشزاس يزاازابززازارزط یقزا ،کزع هلزا زحس بزخاز،دگ نزهذكوززاازینزاواهدزك خ

ز

 فرآیند انتشار و فروش اسناد خزانه اسالمي به چه صورت است؟ -1-11

ز.كددخازایيزا ز،  یددگيزارزخالتدزاسنند خزانا، زاسننالهيززازارزهحلززخیفزاوخج زااشصنن  زی فش دزهدشرنن زهيزاراز زاهوززاقشصنن خیزا

اددیدزلیسننتزپی  ،ك زانزطلبك ززارزخالتززازا زا ،کزع هلزهع فيززا ز،ینزا زاسنن سزاوخج زااشصنن  زی فش زازاالویته یزذیخسننشگ ا

سپسزز. زتردزتوسن زا ،کزع هلدزلیسنتزپی  ،ك زانزا زف ااوزسزای انزاعالدزاواهدزشدززاعدزارزاح ارزهویتزازااذزاطالع ز.اواهددزك خ

توا،ددز،سنبتزا زف اشزاسند خزانا، زاسالهيزخزززززارزك زیدزاطالع  زخززسن ه ، زهع هال زثبتزشندازازپی  ،ك زانزهيززز31حداكث زظ فز

 .ا راززاانازه یز،وینزه ليزف ااوزسزای انزاقدادزكددد

زضننوعزك زگنازانتوا،ددزاازابزاوخززازارزط یقزیكيزارزدددزهييزاوخز،ی رزا زاج زه ليزخاشننش زا شننز زا ایزت هینزهد اعزه لپی  ،ك زا،يزك

ز.ا زقی تززارزخززا راززف ااوزسزای انزا زف اشزا س ،ددززای انزف ااوزس

ز

 )پیمانكاران(بستانكاران  دیدگاه از سواالت -2

 كرد؟ دریافت دولت از را اسالمي خزانه اسناد توانمي چگونه -2-1

زی  ،ك زانپزا زالكش ا،یكيزصوز زا زس ه ی زا راززهع هالتيزه یس ه ، زخززازشوخهيزهدشر زالكش ا،یكيزصوز زا زاسنالهيززانا، زاسند خز

زخززازكدددزاعالدززازاوخزحسن بززتصنفی ززخزاواسننتزادهك زدزارازتخ ، زی زخسنشگ اززا زه اجع زا زتوا،ددهيزپی  ،ك زانز.ی ادهيزتخصنی ز

ززا،شر زا زی فش دزااشص  زاوخج ززخیفزهحلزارزای انزاسالهيزج دوزیزخالتزارز،  یددگيزا زخازایيزازیاقشص خزاهوززاراز زلناددزصوز 

زوز صزخززی زكددز،گددازیزس زسیدزت ززازاازابزاینزتوا،دهيزپی  ،ك ززه چدینز.كددهيزتسوی ززازپی  ،ك ززحس بزاسنالهيززانا، زاسند خز

ز.ا س ،دزف اشزا زای انزف ااوزسزط یقزارززازهنزس زسیددزارزقبلز،قدزاج زا ز،ی ر

  كنند؟ تصفیه اسالمي خزانه اسناد با را خود بدهي پیمانكاران است بهتر چرا -2-2

زددكددزتسننوی زاازابزاینزارزاسننشف خازا ززازاوخزادهيزك زپی  ،ك زا،يزاسننالهيدزانا، زاسنند خزا ایزث ،وی زهع هال زا راززاجوخزا زتوج زا 

زخزززازاوخزطلبزاززس ،دازف اشزا زای انزف ااوزسزخزززازاازابزاینزتوا،ددهيزاوخدزه یفع لیتزاخاه زجدتزه ليزهد اعزا ز،ی رزخزصنوز ز

ز.كدددزتبدیلز،قدزاج زا زه كنزره نزت ینس یع

ز

 برسانیم؟ فروش به را آن چگونه اسالمي خزانه اسناد دریافت از پس -2-3

زاازابزه،الیندزی زحضوزیزصوز زا زای اندزف ااوزسزعضنوززه یك زگنازیزارزیكيزا زه اجع زا زتوا،ددهيزاسنالهيدززانا، زاسند خززخاز،دگ ن

ز .ا س ،ددزف اشزا ززازاوخ

ز
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 اسناد خزانه اسالمی سواالت متداول

  كرد؟ خواهم دریافت را دولت از طلبم سررسید، تا اسالمي خزانه اسناد نگهداري با آیا -2-4

زه ش رزخیونزره ازخزززازس زسیدزخززاازابزاینزا رپ خااتزكروززكلزخازیانا، زازاوخازخازایيزازاقشصن خیززاهوززاراز زاازابدزاینزضن هنز

زك زكد نزحقوبزپ خااتزا ززخیفهمزس زسیددزخززاسالهيزانا، زاسد خزاس يزهبلغزپ خااتزخیگ دزعب ز زا زاسنت ززگ فش ز،ظ زخززخالت

زاواهدزپ خااتزخاز،دازها ینزا زس زسیدزخززحش  زاس يزهبلغزاد ا اینز.گی خهيزصوز زاضنط ازززازاه یتزخزج زه  نزا زازاوخازخالت

ززا زتعدد، ه زاینز.كددزتعددزاازابزس زسیدزخزززازاسالهيزانا، زاسد خزاس يزهبلغزپ خااتزاستزهوظفز،ینزكرنوزززكلزخازیانا، ز.شندز

ز.خاشتز،خواهددز،كولززیسکزاسالهيزانا، زاسد خززازاینزارزاستززسیدازخازایيزازاقشص خیزاهوززاری زاهض ی

ز

 گیرد؟مي صورت چگونه سررسید زمان در اسمي مبلغ واریز -2-5

زشنن كتزهنزارزپسز.كددهيزاازینزع هلزا ،کز،نخزحسنن ايزا ززازاازابزاسنن يزهبلغزخازیانا، زاسننالهيدزانا، زاسنند خزسنن زسننیدزخز

زداعالزاد ا اینز.ك خزاواهدزاازینزاازابزخاز،دگ نزا ،كيزحس بزش  زازا ززازاس يزهبلغزاجوادزتسوی زازاد خاززاازابزه كنیزگذازیسپ خا

ز.استزض ازیزك زگناززا زاازابزخاز،دگ نزا ،كيزشب یزازحس بزش  زا

ز

 برسانم؟ فروش به توانممي قیمتي چه با را اسالمي خزانه اسناد -2-6

زازابدازقی تزهث لزا ایز.شوخهيزتعیینزاازابزس زسیدزت زف صل زازا راززا،شظ ززهوزخزسوخز، خزع هلزخازگ فشنز،ظ زخززا زاازابزاینزقی ت

ز:شوخهيزهح سب زری ززاشزا زاستدزصدزخزز23زا راززا،شظ ززهوزخزا رخاز، خزازه ،دازا قيزس زسیدزت ززارز382زك زش ایطيزخز

ز

ز

ز

ز

زنایشافزا زایندزا زعالااز.شوخهيز،نخیكش زهنزاس يزقی تزا زاسالهيزانا، زاسد خزقی تزشویمدهيز،نخیکزسن زسنیدزززا زه چ زاد ا این

ز.ی فتزاواهدزك هشزاسالهيزانا، زاسد خزا رازیزقی تزا رازدزا،شظ ززهوزخزا رخاز، خ

ز

 شود؟مي تعیین بازار درچگونه  اسالمي خزانه اسناد قیمت -2-7

زارزيیكزا زاالی زع ض زخززهك ،یندزاینز.شدزاواهدزهرخ زتق ض زازع ض زهك ،یندزا زس ه ی دزا راززخززاسالهيزانا، زاسد خزا رازیزقی ت

ز:گ فتزاواهدزصوز زری ززاشز2

زاازخازسف زش  زتعداخزازاوخزاواهدزهخفيزصوز زا زا یدازانزتوس زاازخازه یقی تزسف زشدزثبتززاشزخز:زسف زشزثبتززاش (3

زشوخهيزكرفزك زقی شيزض د ًز.ا شدزشنداززع ضن ززاازابزكلزحجمزخزصندزز81زحداقلزهینانزا زا یدهيزهج وع ًزا یدازانزتوسن ز

6صفحه   
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 اسناد خزانه اسالمی سواالت متداول

ززاشزا زع ض زتر یحزا زهث لزیکزا ز.ا سدزف اشزا زشدازع ض زاازابزخزصندزز81زحداقلزقی تدزهنزخززك زا شندززایگو، زا زا ید

ز:پ خاریمهيزسف زشزثبت

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

زك زكس ،يززاخ هيزف اشزا زشدازع ضن ززاازابزخزصندزز81ززی لز111د934زقی تزخززاسنتززهرنخ ززهث لزاینزخززك زگو، زه  ن

زك زكسنن ،يزازكدددهيزا یدازیززی لز111د934زقی تزا ززازاازابزاینز،ینزا،دك خازا یدپیرنندد خزا ایززازا تت یزه یقی ت

ز.ك خز،خواهددزخزی فتزاازاقيزا،دخاخازپیردد خززازت پ یینزه یقی ت

زسننف زشززاشزاینزخزز.شننوخهيزتعیینزا یدازانززق اتزاسنن سزا زازهع هالتيزجلسنن زیکزخززقی تزح اجدززاشزخز:زح اجززاش  (2

زادش ینزهندزارزپسزشننوخدهيزهع هالتيزسنن ه ، زاازخزره ،يزا رازیکزخز(زف اشننددگ ن)زكدددگ نع ضنن زا(زا یدازان)زهشق ضننی ن

زا،ج دزهع هل زازشنندازهدطبقزیكدیگ زا (زه قی تزت ینپ یین)زف اشزه یقی تزادش ینزا(زه قی تزا تت ین)زا یدزه یقی ت

ز.شدزاواهد

زا ز.تاسزاازابزس زسیدزت زف صل زازا راززا،شظ ززهوزخزسوخز، خزتعیینزع هلزخازت ثی زتحتزاازابزاینزقی تزك زاستزتوضیحزا زترد

زری ززاشزا زاستدزخزصدز23زا راززا،شظ ززهوزخزا رخاز، خزازه ،دازا قيزسن زسیدززت زه از2زك زشن ایطيززخززاازابزقی تزهث لدزعدوان

ز:شوخهيزهح سب 

ز

ز

ز

 الماع پیمانكاران به حراج جلسه برگزاري از قبل را شودمي مشص  اولیه عرضه در كه قیمتي تواندمي ایران فرابورس آیا -2-8

 كند؟

زهیچكسزع ضنن زا،ج دزازح اجزجلسنن زا گنازیزارزقبلزازشننوخهيزهعینزتق ضنن زازع ضنن زهك ،یندزا زا راززخززاد خاززاازابزه  زقی ت

زدوانعزا زتق ض زسن تززخززی زازف اشندداززعدوانزا زع ضن ززسن تززخززك زا راززفع تنزت  دزقطع ًزالبش ز.كددزایديپیشززازقی تزتوا،د، ي

زح اجزا گنازیزارزپسزص ف ًز،د یيزقی تزاه زخاشنتدززاواهددزاوخزذهنزخززقی تزارزه یيایديپیشزكددددهيزهرن زكتززا راززخززا یداز

ز.شدزاواهدزهعینزاالی زع ض ززارزخززازهع هالتيزجلس زخز

 تعداخززاره یزا قی  ،دازت زس زسید(/122)
 =زقی ت

 قی تزاس يزاسد خزانا، زاسالهي
 (3)، خزسوخزهوزخزا،شظ ز+ز

=19د3919زی لز  
(32/2) =

ز

 111د111د3
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 اسناد خزانه اسالمی سواالت متداول

زازق ،و،يززاالزطبقزه فع لیتزت  دزت زكددهيز،ظ ز زگذازیقی تزازتق ضنن زع ضنن دزف هیددزكلزا زا رازز، ظ زعدوانزا زای انزف ااوزس

ز.خاشتز،خواهدزقی تزتعیینزخززخا لشيزهیچزازپذی خزا،ج دزهق زا زهط اق

زلی اازع ض زا ززازا راززفع تنزت  هيزتوج زتق ض دزازع ضن زز،ی اه یزت  دزجلبزهدظوزا زت زكددهيزتالشزای انزف ااوزسزخیگ دزسنویززار

زاواهدزت ،نخیکزااقعیتزا زاازابزقی تزتق ض دزازع ض زسنویززخازه زخززكدددگ نزهرن زكتززتعداخزافنایشزا ز.كددزهعطوفزجدیدزاازاب

زشنن ی ،يزك کزهطلوبزقی تزا زاازاقرنن نزف اشزجدتزخززپی  ،ك زانزا زای اندزف ااوزسزخززقی تزكرننفزازاالی زع ضنن زف ایددز.اوخ

ز.ك خزاواهد

 كرد؟ ارسال ایران فرابورس به را عرضه تعهد فرم باید چگونه و چیست عرضه تعهد فرم -2-9

زای انزف ااوزسزا زاالی زع ض زره نزخزززازاازابزارزهعیديزحجمزع ض زاازابدزاالی زخاز،دگ نزهنزطيزك زاسنتززای، ه زع ضن دززتعددزف د

زنازك زگزط یقزارزسپسزازشدازازائ زای انزف ااوزسزعضوزك زگنازانزارزیكيزا زاازابزف اشزخسنشوزززف دزه  اازا زف دزاینز.كدددهيزتعدد

ز.گ خخهيزازس لزای انزف ااوزسزا 

ز

 یافت؟ دست ایران فرابورس عضو كارگزاران اطالعات به توانمي چگونه -2-11

ز.استزهوجوخز"ای انزف ااوزسزعضوزك زگنازان"زقس تزخززای انزف ااوزسزش كتزس یتزخززای انزف ااوزسزعضوزك زگنازانزت  هيزاس هي

ز

 است؟ پذیرامكان رسمي اسناد دفاتر در بالعزل وكالت با اوراق فروش آیا -2-11

ز االیزخاز،دگ نزاس هيز.استزاتث هلغيزازا طلزه،د زهع هالتيزس ه ، زارزا زجزسن ه ی دززا راززخززشنداززپذی فش زاد خاززاازابزهع هل زه گو، 

زازشدازثبتزای انزف ااوزسزهع هالتيزس ه ، زخززخازایيزازاقشص خیزاهوززاراز زط فزارزازسن ليززلیسنتززاسن سززا زاسنالهيززانا، زاسند خز

ز.كددزاقدادزهنزف اشزا ز،سبتزس ه ، زاینزط یقزارزتوا،دهيزص ف ًزهنزخاز،دا

ز

 دهند؟ انجام باید اقدامي چه ندارند سررسید تا خود اوراق فروش به تمایل كه پیمانكاراني -2-12

زاوخز، دزا زاف خیزهدحصنن زحسنن بزشنن  زازاززسنن ،دازات  دزا ززازای انزف ااوزسز،نخزاوخزاطالع  زتك یلزه احلزا یدزپی  ،ك زانزاین

زا زحضوزیزه اجع زا ز،ی ریزازشدزاواهدزاازینزشدازهع فيزحس بزا زس زسیدززارزخززاسالهيزانا، زاسد خزاسن يززهبلغز.كدددزهع في

ز.،یستزس ره ،يزهیچ

ز

 دهیم؟ تحویل ایم،گرفته بورسي كد كه كارگزاري همان به باید را عرضه تعهد فرم آیا -2-13

ز.خاخزتحویلزای انزف ااوزسزعضوزه یك زگنازیزارزیکزه زا توانزهيززازع ض زتعددزف دززای د

ز
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 افتاد؟ خواهد اتفاقي چه باشد، نداشته وجود خرید تقاضاي عرضه، از بعد اگر -2-14

زهوجوخزپذی یزا،عط فزخلیلزا زاد خاززاازابزا راززخززاه زشدز،خواهدزا،ج دزایهع هل زا شددز،داشش زاجوخزا یدزتق ض یزع ض دزارزاعدزاگ 

ز.ی فتزاواهددزحضوززا راززخززا شددزاازابزا یدزا زح ض زك زا یدازا،يزقطع زف اشددگ ندزهظد زازقی تزتغیی زا زقی تدزخز

ز

 گذارانسرمایه دیدگاه از اسالمي خزانه اسناد متداول سواالت  -3

 كرد؟ خریداري را اسالمي خزانه اسناد توانمي چگونه -3-1

زابااززس ی زا زری خیزتر ا زاسد خزاینزا یدزف هیددزز.شنوخزهيزا،ج دزای انزف ااوزسزه ليز،وینزاانازه یزا راززخززاازابزاینزف اشزازا ید

زه یك زگنازیزارزیكيزا زاستزك فيزاسالهيدزانا، زاسند خززا یدزا ایز.خازخزصنكو ززا،واعزازهرن زكتززاازابزه ،ددزث اتزخزههدزا زاد خاز

ز.ك خزاقدادزاد خاززاازابزا یدزف دزتك یلزا ز،سبتزازك خازه اجع زای انزف ااوزسزعضو

زا زت،سبزای اندزف ااوزسزعضوزك زگنازانزارزیكيزا زه اجع زارزپسزتوانهيزا شددز،داشش زاوزسيزكدزهشق ضنيززك زصنوزتيززخززه چدین

ز.ك خزاقدادزه،الینزی زحضوزیزصوز زا زاسالهيزانا، زاسد خزا یدزا ایزهنزارزپسزازك خازاقدادزاوزسيزكدزخزی فت

ز

 گیرد؟مي تعلق دورهمیان سود اسالمي خزانه اسناد به آیا -3-2

زخاشت.ز،خواهدزایخازاهی نزپ خااتزگو، هیچزازاوخازصف زاازابزاینزسوخز، خزای د

ز

 شود؟مي حاصل محلي چه از اوراق این از حاصل بازده -3-3

زازیدا زقی تزاینزااشالفزارزتوانهيزس زسیددزخززاس يزهبلغزخزی فتزازاس يزهبلغزارزك ش زقی شيزا زاسنالهيززانا، زاسند خززا یدزا 

زشد.زهدشفعزس زسیدزخززخزی فشيزهبلغ

ز

 شود؟مي محاسبه چگونه اسالمي خزانه اسناد نگهداري و خرید از حاصل بازده -3-4

زازابازس ی زا زاازابزاینزا رخازهق یس زه چدینزازس زسیدزت زاسالهيزانا، زاسد خز،گددازیزا رخاز، خزهح سب ز،حوازا زهشد یيزهدظوززا 

ز.ك خزه اجع زای انزف ااوزسزس یتابزخزز"اازابزا رخاز، خ"زلیدکزا زتوانهيزه ليدزت هین

ز

ز

ز

ز

YTM=(
𝐹

𝑃
)𝑇/𝑁 -1 

F : قی تزاس ي 

P: قی تزا ید 

T: (122تعداخززاره یزس لز)  

N: ت زس زسیدزتعداخززاره یزا قی  ،دا  
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 شود؟مي تعیین بازار درچگونه اسالمي  خزانه اسناد قیمت -3-5

زارزيیكزا ززاالی زع ض زخززهك ،یندزاینز.شدزاواهدزهرخ زتق ض زازع ض زهك ،یندزا زس ه ی زا راززخززاسالهيزانا، زاسد خزا رازیزقی ت

ز:گ فتزاواهدزصوز زری ززاشزخا

زتعداخززاشزاینزخزز.اوخزاواهدزهخفيزصننوز زا زا یدازانزتوسنن زاازخازه یقی تزسننف زشدزثبتززاشزخز:زسننف زشزثبتززاش (3

زكرفزك زقی شيزازا شدزشدازع ض زاازابزكلزحجمزخزصندزز81زحداقلزهینانزا زا یدزهج وع زا یدازانزتوسن ززاازخازسنف زشن  زز

زع ض زتر یحزا زهث لزیکزا ز.ا سدزف اشزا زشدازع ض زاازابزخزصدز81زحداقلزقی تدزهنزخززك زا شندززایگو، زا زا یدزشنوخزهي

 :پ خاریمهيزسف زشزثبتززاشزا 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز

 

 

زك زكسنن ،يز.زاخهيزف اشزا زشنندازع ضنن زاازابزخزصنندز81ززی لز111د934زقی تزخززاسننتزهرننخ ززهث لزخززك زگو، زه  ن

زك زكسنن ،يزازك خزاواهددزا یدازیززازاازابزاینززی لز111د934زقی تزا ز،ینزا،ددك خازپیرنندد خزا یدزا ایززازا تت یزه یقی ت

ز.ك خز،خواهددزخزی فتزاازاقيزا،ددخاخازپیردد خزت یپ یینزه یقی ت

ز

زسننف زشززاشزاینزخزز.شننوخهيزتعیینزا یدازانززق اتزاسنن سزا زازهع هالتيزجلسنن زیکزخززقی تزح اجدززاشزخز:زح اجززاش (2

زادش ینزهندزارزپسزشننوخدهيزهع هالتيزسنن ه ، زاازخ(زره ،يزا رازیکزخززف اشننددگ ن)زكدددگ نع ضنن زا(زا یدازان)زهشق ضننی ن

زا،ج دزهع هل زازشنندازهدطبقزیكدیگ زا (زه قی تزت ینپ یین)زف اشزه یقی تزادش ینزا(زه قی تزا تت ین)زا یدزه یقی ت

 .شدزاواهد

ز.تاسزاازابزس زسیدزت زف صل زازا راززا،شظ ززهوزخزسنوخزز، خزتعیینزع هلزخازت ثی زتحتزاازابزاینزقی تزك زاسنتززتوضنیحززا زترد

زری ززاشزا زاستدزخزصدز23زا راززا،شظ ززهوزخزا رخاز، خزازه ،دازا قيزس زسیدزت ززارز382زك زش ایطيزخززاازابزقی تزهث لزا ای

ز:شوخهيزهح سب 

ز

ز

ز

زا زینازا زعالااز.شوخهيز،نخیكش زاس يزقی تزا زاسالهيزانا، زاسد خزا رازیزقی تزشویمدهيز،نخیکزسن زسنیدزززا زه چ زاد ا این

ز.ی فتزاواهدزك هشزهذكوززاازابزا رازیزقی تزا رازدزا،شظ ززهوزخزا رخاز، خزافنایش

ز

 تعداخززاره یزا قی  ،دازت زس زسید(/122)
 =زقی ت

 قی تزاس يزاسد خزانا، زاسالهي
 (3)، خزسوخزهوزخزا،شظ ز+ز

=1.191289زی لز  
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 اسناد خزانه اسالمی سواالت متداول

 گیرد؟مي صورت چگونه سررسید زمان در اسمي مبلغ واریز -3-6

زشنن كتزهنزارزپسز.كددهيزاازینزع هلزا ،کز،نخزحسنن ايزا ززازاازابزاسنن يزهبلغزخازیانا، زاسننالهيدزانا، زاسنند خزسنن زسننیدزخز

زداعالزاد ا اینز.ك خزاواهدزاازینزاازابزخاز،دگ نزا ،كيزحس بزش  زازا ززازاس يزهبلغزاجوادزتسوی زازاد خاززاازابزه كنیزگذازیسپ خا

ز.استزض ازیزك زگناززا زاازابزخاز،دگ نزا ،كيزشب یزازحس بزش  زا

 هستند؟ فروش و خرید قابل بازار در زمان هر در اوراق این آیا -3-7

زخزز نا رازگ خا،زخیگ دزعب ز زا ز.استزا اوزخاززا تیيز،قدشو،دگيزخزج زارزاسالهيزانا، زاسد خزهشعدخدزا رازگ خا، نزاجوخزخلیلزا زال د

زكدددهيزا راززخززف اشزازا یدزسننف زشزازسنن لزا زاقدادزه نه نزازخاشننتزاواهددزحضننوززا راززخززهع هالتيزسنن عتزهغ رزارززاردزه 

ز.اوخزاواهدززارزقی تزا زف اشزازا یدزق الزره نزه زخززاازابزاینزاد ا این

 دارد؟ قرار ایيهریسك چه معرض در اسالمي خزانه اسناد -3-8

ز ثی تزتحتزاستزه كنزاد ا اینز.شوخهيزهع هل زا راززخززتق ض زازع ض زهك ،یندزا اس سزاد خاززاازابزس ی زه  ،ددزاسالهيزانا، زاسند خز

ز.اگی خزق اززقی شيز،وس ،  ززیسک

  دارد؟ وجود سررسید در ناشر نكول امكان آیا -3-9

زه ش رزخیونزره ازخزززازس زسیدزخززاازابزاینزا رپ خااتزكروززكلزخازیانا، زازاوخازخازایيزازاقشصن خیززاهوززاراز زاازابدزاینزضن هنز

زخالتزك زكد نزحقوبزپ خااتزا ززخیفهمزس زسیددزخززاسالهيزانا، زاسند خززاسن يززهبلغزپ خااتزك ز،حویزا زگی خهيز،ظ زخززخالت

زانا، زاسنند خزاسنن يزهبلغزپ خااتزاسننتزهوظفز،ینزكرننوززكلزخازیانا، ز.گی خهيزصننوز زاضننط اززازاه یتزخزج زه  نزا زازاوخا

زاسالهيزانا، زاسد خززازاینزارزاستززسیدازخازایيزازاقشص خیزاهوززاری زاهض یززا زتعدد، ه زاینز.كددزتعددزاازابزس زسیدزخزززازاسالهي

ز.خاشتز،خواهددز،كولززیسک

  شود؟مي تعیین چگونه اسالمي خزانه اسناد خرید قیمت -3-11

زنا، ازاسد خزفعليزازرشزهح سب زا ایزاد ا اینز.هیدهيزخستزا زهنززهتيزج ی ،  زفعليزازرشزهح سب زط یقزارزاازابزاینزگذازیقی ت

ز.شوخزتدنیلزس زسیدزت زه ،دازا قيزره نزازگذازس ه ی زا،شظ ززهوزخز، خزا زتوج زا زاازابزاس يزهبلغزاستزك فيزاسالهي

 بود؟ خواهد صورت چه به معامالت از پس اسالمي، خزانه اسناد وجوه تسویه -3-11

زاجوازتسوی زازاد خاززاازابزه كنیزگذازیسپ خازش كتزتوس زا راززهع هال زضواا زهط اقزاازابدزاینزهع هال زارز، شنيززاجوازتسنوی ز

ز.شدزاواهدزاازینزف اشددازحس بزا زهع هل زارزپسزك زیززارزیکزاازابزاینزف اشزارز، شيزاجوازازشدازا،ج د

 

 یافت؟ دست ایران فرابورس عضو كارگزاران اطالعات به توانمي چگونه -3-12

ز .استزهوجوخزف ااوزسزعضوزك زگنازانزقس تزخززای انزف ااوزسزش كتزس یتابزخززای انزف ااوزسزعضوزك زگنازانزت  هيزاس هي
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