
 رد کشور و انجام مطالعه ربرسی روش اهی تأمین مالی اگنبه اه از بازار سرماهی
تطبیقی با ساری کشوراه

ری و اتمی  ن مالیگروه ژپوهش اهی  سرماهی گذا

ری دکتر امیررضا سو: مجری
کاران کاران، میترا رحمانی: هم افطمه پناهی،، دکتر باقر ادبی، دکترطیبه رهنمون، مهدی محرمی، سمیرا گل

 ، .ملکیا میرسلطانی و لیال فریبمجتبی نقدی، دکتر سحر بشیری، دکتر افساهن شفیعی، دکتر آتوسا گوردزی



اهداف تحقیق

ورکشسرمایهبازاربهعمقبخشیراهکارهایارایه
تولیدیبنگاههایمالیتامیندر

دیدرشناساییچالشهایتامینمالیبنگاههایتولی
بازارسرمایهکشور

رمایهبازارسدرانواعابزارهایتامینمالیشناسایی
کشورهایمنتخب

مایهبازارسرسهمکشوروبررسیساختارمالی
درتامینمالی



مسالهبیان

نفرصدباالیاشتغالبافعالواحد3737تعداد

کردهاشتغالزایینفر335واحدهرمیانگینبطور

80باالیپیشرفتباتمامنیمهطرح3758تعداد%

دارداشتغالزایینفر38واحدهرمیانگینبطور

آشامیدنیوغذاییمواد

پوشاکومنسوجات

پالستیکوالستیک

شیمیاییمحصوالت

فلزیغیرکانیهای

توسعهوگردشدرسرمایهتسهیالتمتقاضی
موجودواحدهای

دررمایهسوثابتسرمایهتکمیل،تسهیالتمتقاضی
گردش

نددارقرارزیرگروهپنجدرواحدهاازنیمی



سال آتیطرح های نیمه تمام موجود طی سه اتمام برآورد میزان تسهیالت مورد نیاز برای 

گذاریرقمسرمایهتعدادطرحتفکیکپیشرفتطرحها
(میلیاردتومانهزار)

اشتغال
(هزارنفر)

زنیاموردتسهیالتبرآورد
سهسالآتیطی

(هزارمیلیاردتومان)
4,9008323058%40تا % 20طرح های با پیشرفت فیزیکی 
4,7004717023%60تا % 40طرح های با پیشرفت فیزیکی 
11,70013040039به باال% 60طرح های با پیشرفت فیزیکی 

21,300260800120جمع کل

40
هزار میلیارد تومان 

44
هزار میلیارد  

تومان

84
هزار میلیارد تومان

مسالهبیان

مام میزان تسهیالت مورد نیاز برای ات
طرح های نیمه تمام

میزان تسهیالت مورد نیاز برای  
جدیدسرمایه گذاری 

ص به  تشکیل سرمایه ثابت ناخال
قیمت جاری وفق برنامه ششم



تحقیقضرورت

نتومامیلیاردهزار625

ششمبرنامهقوفجاریقیمتبهناخالصثابتسرمایهتشکیل
(استاجرادستدرتمامنیمهطرح هایفوقعددتومانمیلیاردهزار40)

تومانمیلیاردهزار84

معدنوصنعتبخشنیازموردگردشدرسرمایه
بودهتومانمیلیاردهزار1130بربالغ1396سالدرمعدنوصنعتبخشتولیداتکلارزش)

(استشدهمحاسبه1397سالدرکاالگردشباردووتولیدسطححفظفرضباکه

تومانمیلیاردهزار541

هابنگاهنقدیآوردهمحلازنیازموردنقدینگی

مالیبازارهایمحلازنیازموردنقدینگی

مالیبازارهایازیافتهتحققمالیتأمینمیزان

1397سالدرمعدنوصنعت بخشنقدینگیکسری

معدنوصنعتبخشنیازموردنقدینگیحجممیزان
1397سالدر

+

=

تومانمیلیاردهزار625 ×0/3= 187

تومانمیلیاردهزار625 ×0/7= 438

تومانمیلیاردهزار209
(...وعمرانیاعتباراتسرمایه،بازار38وبانکینظام171)

تومانمیلیاردهزار438 −209 = 229
دالرباودرصد28تومانی8000دالربا1398سالبرایمیزاناین)

(داشتخواهدرشددرصد45ازبیشتومانی15000



بررسیوضعیتموجودعملکردبازارسرمایهکشوردرتأمینمالیبنگاههایتولیدی:فصلدوم

اجزای مطالعه

مطالعهتطبیقیکشورهایمنتخبدرروشهایتأمینمالیبنگاههایتولیدیدربازارسرمایه:فصلسوم

یهکشورپیشنهادابزارهایتأمینمالیکارآمدجهتاستفادهازظرفیتبازارسرما:فصلچهارم
درتأمینمالیبنگاههایتولیدی

جمعبندیوارایهپیشنهاداتوتوصیههایسیاستیکاربردی:فصلپنجم

اقتصادیتوسعهورشدومالیتأمیننظریادبیات:اولفصل



فصل اول
ین ادبیات نظری مربوط به تأم
ادیمالی و رشد و توسعه اقتص

تحلیلاسنادی:روشتحقیق



مبانینظریتوسعهمالیبررشدوتوسعهاقتصادی
توسعهمالیوکارکردآن

هایمرتبطباتوسعهمالیورشداقتصادیدرسطحکالندیدگاه

مبانینظریساختارمالی

ادبیات نظری تأمین مالی و رشد و توسعه اقتصادی

دیدگاهشومپیتری
دیدگاهرابینسون

هاارتباطبینتوسعهمالیورشداقتصادیدرسطحبنگاه

تعریفساختارمالی
نظریههایسنتیساختارمالی
نظریههایجدیدساختارمالی

.طانیمیرسلوملکیشفیعی،دکتررهنمون،خانمها،ادبیدکترآقای



انواعروشهای
تأمینمالیبانکی

...(مشارکتمدنی،مضاربه،مزارعهو)عقودمشارکتی

...(واجارهبهشرطتملیک،فروشاقساطی،جعاله)عقودمبادلهای

انواعروشهای
تأمینمالیخارجی

...(فاینانس،ریفاینانس،یوزانسو)روشهایقرضی

سرمایهگذاریمستقیمخارجی،سرمایهگذاری)روشهایغیرقرضی
...(غیرمستقیمخارجی،تجارتمتقابلو

معرفی ابزارهای تامین مالی در کشور



(...واجارهصکوک،انواعسپرده،گواهی)ثابتدرآمدباابزارهای

(...وسرمایهافزایشممتاز،سهامعادی،سهام)متغیردرآمدباابزارهای

(...ومعاوضهاختیار،آتی،سلف،قراردادهای)مشتقهابزارهای

(...وساختمانوزمینصندوقپروژه،صندوق)سرمایهگذاریصندوقهای

انواع
روشهای
تأمینمالی
هبازارسرمای



دسته بندی انواع ابزارهای تأمین مالی در کشور به تفکیک

دورهزمانی
(کوتاهمدتوبلندمدت)

ماهیتفعالیتاقتصادی
(پروژهمحوروشرکتمحور)

اندازهومقیاسبنگاههایاقتصادی
(کوچکمقیاسوبزرگمقیاس)

اهدافتأمینمالی
(پشتوانهداراییوپشتوانهبدهی)

نوعمنابعمالی
(منابعدرونوبیرونبنگاهی)



جمعبندی

رهایابزاعملیاتیمدلازاینفوگرافیهاییارایهوطراحی
کشوردرمالیتأمین



.بهاداراوراقوبورسسازمان:مأخذ



.بهاداراوراقوبورسسازمان:مأخذ



.بهاداراوراقوبورسسازمان:مأخذ



.بهاداراوراقوبورسسازمان:مأخذ



.بهاداراوراقوبورسسازمان:مأخذ



.بهاداراوراقوبورسسازمان:مأخذ



ینقدینگتأمین
مبنایبر

ثابتدارایی

تأمین 
سرمایه در گردش

داراییساخت

داراییتأمین
تأمین منابع نقدی
بر مبنای مطالبات

مشارکت
در انجام پروژه

تأمین نقدینگی  
بر مبنای محصول

تأمین نقدینگی  
یبر مبنای منافع آت

اوراق اجاره

اوراق اجاره، اوراق  
سلف،  ، اوراق مرابحه

ر  منفعت و خرید دین و سای
اوراق به تناسب

ساخت،   اوراق سفارش 
اجاره، مشارکت، منفعت

ا   متناسب بو سایر اوراق 
شرایط

،اوراق اجاره، اوراق مرابحه
و  اوراق سلف، منفعت و خرید دین

متناسب با شرایط  سایر اوراق 

اوراق سلف موازی  
استاندارد 

اوراق منفعت

اوراق مشارکت

اوراق رهنی
اوراق خرید دین

اهداف تامین مالی به 
دتفکیک ابزارهای موجو



فصل دوم
باایرانمالیساختارتطبیقیمقایسه

رمایهسبازاربرتاکیدبامنتخبکشورهای

تحلیلآماری:روشتحقیق



بررسی وضعیت 
موجود عملکرد  
ربازار سرمایه کشو

بررسیساختارمالیکشوروسهمهریکاز
بازارهایمالیدرتأمینمالی

بهبررسیساختاروکارکردبازارسرمایهکشور
االتفکیکبازارهایبورس،فرابورسوبورسک

مالیکشورهایمنتخبمقایسهساختار

محرمی،وادبیدکترآقایان
.گلکارانورهنمونبشیری،دکترخانمها



Source: World Federation of Exchanges (WFE), Bank for International Settlements (BIS), CBI, SEO.

(2018مارس )1396بررسی ساختار مالی کشورها تا پایان اسفندماه 
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ایران ترکیه چین عربستان آلمان مالزی ژاپن آمریکا میانگینجهانی

71.1%
58.2% 57.3%

41.7% 41.7% 35.5% 29.1% 28.2%
40.7%

24.9%

18.7% 17.8% 50.7%

21.7% 35.4%

22.4% 33.6%
30.3%

3.5%
22.3% 18.8%

7.5%

34.7% 16.9% 45.7% 32.3%
24.5%

0.6% 0.8% 6.1% 0.0% 2.0% 12.2% 2.8% 5.9% 4.5%

سهمماندهتسهیالتبانکهابهبخشخصوصی سهمارزشبازاریسهام
سهمماندهاوراقبدهیدولتیونهادهایمالی سهماوراقبدهیشرکتیازکلاوراقبدهی



کمک هایوسرمایه گذاریسازمانصمت،وزارتعملکردگزارش،UNCTADخارجی،سرمایه گذاریمصوبارقامبودجه،قانونبهادار،اوراقوبورسسازمانایران،اسالمیجمهوریمرکزیبانک:مآخذ
.ایرانفنیواقتصادی



.بهاداراوراقوبورسسازمان:مأخذ



.بهاداراوراقوبورسسازمان:مأخذ



.بهاداراوراقوبورسسازمان:مأخذ



سومفصل 
 هایروشدرمنتخبکشورهایتطبیقیمطالعه

مایهسربازاردرتولیدیبنگاه هایمالیتأمین

ابزار190آماری،تحلیل:روشتحقیق













چهارمفصل 
وکشورسرمایهبازارآسیب شناسی

آمدکارمالیتأمینابزارهایپیشنهاد
تولیدیبنگاه هایمالیتأمیندر

تحلیلاسنادی:روشتحقیق



بنظرسنجیازخبرگاندرخصوصابزارهایمناس
تأمینمالی

عدممیدانیازفعالیناقتصادیمبنیبربررسی
تمایلآنهابهتامینمالیازبازارسرمایه

روششناسی
تحقیق

(1)مالی آسیب شناسی بازار سرمایه از منظر تأمین 



اسنادی،لتحلیروش هایازترکیبیتحقیق،اینروش شناسی
.استپیمایشیوآماریوتوصیفیتحلیل های

ازهدفهاینکبهتوجهباواستاستفادهموردابزار
ازاست،مشورتیاطالعاتآوردندستبهپژوهشایندرنظرسنجی

.استشدهاستفاده
مالینهادهایعاملمدیران:

کارگزاری ها
هلدینگ ها

سرمایه گذاری ها
بورسسازمانکارکنان

عرضهمشاورشرکت های
.مالیتأمینمتقاضیانشرکت هایمدیران

1-Cross-sectional Surveys

(2)آسیب شناسی بازار سرمایه از منظر تأمین مالی 

پژوهشابزاروشناسیروش



بورسیغیرشرکت هایمالیصورت هایاطالعات

ازحمایتجهتمناسبرگوالتورینبود

دستورالعمل هایوآیین نامه هامحتوای

فروش،لعامضامن،پذیره نویسی،متعهدبازارگردان،)اوراقانتشارارکان
("سپرده گذاریشرکت"پرداختعامل

کشورسرمایهبازاردرارزنرخنوساناتپوششبرایابزارهایی

(...وسکهطال،ارز،مسکن،)موازیبازارهایریسکو

کشورخارجیروابطاندازچشمواقتصادی

آنفرآیندهایوبورسمالیابزارهایباشرکت هامدیران

بورسدرسهاموبهاداراوراقعرضهمشاورشرکت های

مالحظاتازفارغبانکینظامدرسیاست های

یغیردولتعمومیبخشودولتینهادهایتوسطمالیتأمیناثرات

(3)آسیب شناسی بازار سرمایه از منظر تأمین مالی 



ابزارهایپیشنهاد 
تأمین مالی به 

صنایعتفکیک 

خانگیلوازم

آشامیدنیوغذاییمواد

پوشاکومنسوجات

خودروقطعات

شیمیپترودستیپایینصنایع

فلزیصنایع

چوبومبلمان

فلزیغیرکانیهای



نسبت های سودآوری

(کارایی)نسبت های فعالیت نسبت های نقدینگی

(اهرمی)نسبت های بدهی 

(1)سی محاسبه شده برای صنایع بورنسبت های مالی 

دارایی هاجمع/بدهی هاجمع:بدهینسبت •
سهامصاحبانحقوقبهبدهیکلنسبت•
سهامصاحبانحقوقبهتسهیالتنسبت•

امتمبهای:کاالموجودیگردشنسبت •
موجودیمتوسط/رفتهفروشکاالیشده
کاال

لصخاسود:خالصسودحاشیهنسبت•
فروش/

سود:سرمایه گذاریبازدهنسبت•
دارایی هاجمع/خالص

جاریبدهی های/جاریدارایی های:جارینسبت •

پیشوکاالموجودی-جاریدارایی های:(سریع)آنینسبت•
جاریبدهی های/پرداخت ها

/یدریافتنحساب هایمتوسط:مطالباتوصولدورهمتوسط•
روزانهنسیهفروشمتوسط

مالیاتوبهرهازقبلسود:دارایی هاسودکسبقدرتنسبت•
دارایی هاجمع/(عملیاتیزیان)

دارایی هاکلمیانگین/خالصسود:داراییبازدهنسبت•
حقوق/سودخالص:سهامصاحبانحقوقبازدهنسبت•

سهامصاحبان

هرهبهزینه/عملیاتیسود:بهرههزینهپوششنسبت•
شرکتپرداختنی



    

    
 

.صنعتیفعالیترشته7درشدهپذیرفتهشرکت200ازبیشمالیصورت هایازمالینسبت هایاستخراج

(مالیهایسبتنمحاسبهوشرکت هاداده هایجمع)تجمیعیروشدوبهموردنظرصنعتمالینسبت هایبررسیومحاسبه
.استشدهانجام(موردنظرصنعتبازاریارزشکلازشرکتهرسهماساسبر)وزنیمیانگینروشو

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران                                                                                                

(2)ی محاسبه شده برای صنایع بورسنسبت های مالی 

http://www.fipiran.com/


خانگیلوازم

آشامیدنیوغذاییمواد

پوشاکومنسوجات

خودروقطعات

روشیمیدستی پتپایینصنایع

فلزیصنایع

چوبومبلمان

سفارش مشارکتمرابحهاجاره
ساخت

خرید 
دین

سفارش مشارکتمرابحهاجاره
ساخت

خرید 
دین

سفارش مشارکتمرابحهاجاره
ساخت

سفارش مشارکتمرابحهاجاره
ساخت

سفارش مشارکتمرابحهاجاره
ساخت

خرید 
دین

سفارش مشارکتمرابحهاجاره
ساخت

خرید 
دین

منفعت

سفارش مشارکتمرابحهاجاره
ساخت

خرید 
دین

سفارش مشارکتمرابحهاجارهغیرفلزیکانی های
ساخت

خرید 
دین

منفعت



پنجمفصل 
پیشنهادهای دسته اول

تامین مالی کوتاه مدت



راهکارهای کوتاه مدت جهت تامین مالی بنگاه های تولیدی

هبآناختصاصواسالمیبهاداراوراقانتشار

تولیدیبنگاه های

اوراقرخنازبیشترسودنرخبابهاداراوراقانتشار

دیتولیبنگاه هایبرایسرمایهبازارمتناظر

سودیارانهپرداخت



یارانه سود

(1397بودجهقانون18تبصرهمشابه)بدهیاوراقبهسودیارانهتخصیصبرمبنیکشورسالیانهبودجهقوانیندربسترسازی

:ساسبراشمولجامعهطبقه بندی

صنایع؛اولویت بندی-
افزوده؛ارزشخلقتوان-
تولید؛زنجیرهتکمیل-
صادراتی؛توان-
رسی؛بوغیریابورسیشرکت های-
صنعتی؛تحول-
بنگاه ها؛اولویت بندی-
....و-



پنجمفصل 
پیشنهادهای دسته دوم

تسهیل فرآیندها



تاسیس صندوق های کاالیی: پیشنهاد اول
اوراقرویبرراشدهجذبمنابعسرمایه گذاریواحدهایفروشطریقاز(ETC)کاالییصندوق های

گردشدریهسرماتامینجهتامراینازناشیمنابعاز.می کنندسرمایه گذاریکاالبرمبتنیبهادار
چهاراالکبورسدرکنونیشرایطدر)کرداستفادهمی توانصنعتیخوشه هاییاتولیدیواحدهای

.داردوجودطالبامرتبطکاالییسرمایه گذاریصندوق



شبکه تهاتر در خوشه های صنعتی: پیشنهاد دوم

وابستههمبهآن هااینیازهوباشندمتعدد(صنعتیخوشه)صنعتیکبامرتبطتولیدکنندگانکهمواردیدر

.برداشتانمیازرامضاعفنقدینگیگردشبهنیازکاال،بورسدرتهاترشبکهایجادبامی توانباشد

بهره مندشبکهیناازمی توانندتامینوتولیدمختلفزنجیره هایدر(فوالدویژهبه)صنعتبخشحوزهفعاالن

.شوند

بهاداروراقاوبورسسازمانذیل(...وفرابورسکاال،بورس هایمشابه)تهاتربورسشرکتایجاددیگر،راه

.است



داخلی محل منابعاخذ تضامین مربوط به تامین مالی از : پیشنهاد سوم
شرکت ها و سازمان های توسعه ای زیرمجموعه وزارت صمت

منتشرهاوراقودریافتیتسهیالتتضمینبرایالزمعملیاتیوقانونیبستر

ازمان هایسوشرکت هاطریقازخصوصیبخشمعدنیوصنعتیشرکت های

.شودفراهمتجارتومعدنصنعت،وزارتمجموعهزیرتوسعه ای

جمهوریآهنراهشرکتبه،(2)الحاققانون67مادهدرنمونهعنوانبه

زمالتضمین هایاخذمقابلدرتاشددادهاجازهشهرداری هاوایراناسالمی

یعمومبودجهبرایتعهدهرگونهایجادبدونخودداخلیمنابعمحلاز

بخش هایذاریسرمایه گبهمربوطتسهیالتسودواصلتضمینبهنسبتدولت

.کننداقدامبخشایندرغیردولتی



صمتتامین سرمایه شرکت : پیشنهاد چهارم

انتشار اوراق اجاره-
ناعانتشار اوراق استص-
هانتشار اوراق مرابح-
انتشار اوراق رهنی-
...و-

ارزشگذاری اوراق بهادار-
تحلیلللللللل و مشلللللللاوره   -

سرمایه گذاری
طراحی و تجدید ساختار-
مهندسللی مللالی و مللدیریت   -

ریسک
جی سرمایه گذاران خارارتباط-

...و شرکت های سرمایه پذیر و

سبدگردانی-
مدیریت وجوه نقد-
بازارگردانی-
راه اندازی صلندوق هلای   -

مدیریت پروژه
بسترسلللللازی جلللللذب -

...سرمایه گذاری و

داراییمدیریتخدماتمشاوره ایخدماتمالیتامینخدمات

ومعدن،صنعتوزارتمجموعهزیرشرکت هایسهامداریبهسرمایهتامینشرکتیکتاسیس

بانکهسرمایتامینشرکتمشابهسرمایهبازاردرآنسهامازبخشیپذیره نویسیوتجارت

(اعیاجتمرفاهوکارتعاون،وزارت)شستابهوابستهامینسرمایهتامینشرکت/مسکن



سرمایهفرآیند افزایش تسهیل : پنجم پیشنهاد 

ازبخشیشدنکیالکترونیوسرمایهبازارتوسعهارتباطی،هایشبکهگسترشبهتوجهبا

:دارانسهامازحمایتوسرمایهافزایشفرآیندتسهیلجهتاستمناسبفرآیندها

ازتجارتقانونازقسمتیاصالحقانونیالیحه166مادهدرمندرجزمانیدوره

.یابدکاهش"روز30حداقل"به"روز60حداقل"

ازبهاداراوراقبازارقانون23ماده1تبصرهدرمندرجعمومیعرضهزمانیدوره

ورمایهسافزایشفرآیندتسهیلموجبامراین.یابدکاهش"روز15حداقل"به"روز30"

.شدخواهدسهامدارانازحمایت
ونقلقابلحقاینوددارنتقدمحقمالکندکهسهامینسبتبهشرکتسهامصاحبانجدیدسهامخریددر"تجارتقانونازقسمتیاصالحقانونیالیحه166مادهاساسبر

می گرددتعیینیپذیره نویسبرایکهروزیازمهلتاین.بودنخواهدروزشصتازکمترکننداعمالرامذکورتقدمحقمی توانندسهامدارانآنطی کهمهلتی.استانتقال

بانکبهباشدرکمتماهدوازنبایدواستشدهمعینجدیدسهامپذیره نویسیاعالمیهدرکهمهلتیظرفخریداران"الذکرفوقالیحه178مادهاساسبرهمچنین".می شودشروع 

."کردخواهنددریافترسیدوتأدیهشودپرداختهبایدکهرامبلغیوکردهامضاءراسهامتعهد ورقهومراجعه

30ازورمذکمدت.می کندتعیینسازمانکهپذیردانجاممدتیظرفبایدبهاداراوراقعمومیعرضهبهاداراوراقبازارقانون23ماده1تبصرهاساسبراستذکرشایان

.کندتمدیددیگرروزسیمدتبهحداکثرموجهادلهاحرازوناشرتقاضایبارانویسیپذیرهمدتمی تواندسازمان.کردنخواهدتجاوزروز



هبخدماتارائهتسهیلمنظوربهشرکت هاثبتمرجعدرویژه ایبخشایجاد

مانزکاهشموجببهاداراوراقوبورسساماننزدشدهثبتعامسهامیشرکت های

.استشرکت هاسرمایهافزایشفرآیند

ی شود،مشرکت هاسرمایهافزایشفرآیندشدنزمانبربهمنجرکهمواردیازیکی

(نقدیوردهآومطالباتمحلازسرمایهافزایشزماندر)پذیره نویسیاعالمیهثبت

.می باشدشرکت هاثبتمرجعنزدسرمایهافزایشثبتو

شرکت هایسرمایهافزایشفرآیندخصوصایندرتدابیریاتخاذصورتدر

درریموثگاموگردیدهتسهیلبهاداراوراقوبورسساماننزدشدهثبتعامسهامی

.دشخواهدبرداشتهکاروکسبفضایبهبودوسهامدارانحقوقازحمایتجهت

افزایش سرمایهفرآیند تسهیل : پیشنهاد ششم



اضیفروش استقر: هفتمپیشنهاد 

منظوربهدورهانتهایدرآنمجددخریدوسرمایه گذاریدورهابتدایدربهاداراوراقفروشاستقراضی،فروش

ازرارکتشبرخودکنترلیتواننمی خواهدولیداردنقدینگیبهنیازبنگاهیمثالطوربه.استمذکوراوراقبازپس دهی

.اندمی رسفروشبهبخرد،راآنبتواندآیندهدرمشخصزمانطیآنکهشرطبهراخودسهامازبخشیلذابدهددست



ریپو اسالمی: هشتمپیشنهاد 

دراتمی دهدراامکاناینمالیمؤسساتوشرکت هابهریپوبازار

نعقاداطریقازوشدهبازاراینواردبتوانندنقدینگیکمبودشرایط

سایرمقابل،در.کنندبرطرفراخودمالینیازهایریپوقرارداد

بهورودبامی توانندهستند،مازادنقدوجوهدارایکهمالیمؤسسات

.آورندتدسبهسودخود،استفاده یبالنقدوجوهازاستفادهوریپوبازار

ریپو(Repo)
معکوسریپویقرارداد(Reverse Repo Agreement)
بازخریدفروشریپویقرارداد(Sell/Buy Back Repo)
مستندبازخرید/فروشریپویقرارداد(Documented

sell/buy-back)
امانیحسابدرنگهداریریپویقرارداد(Hold in –Custody

Repo)
مشخصزمانییدورهباریپوقرارداد(Term Repo)

بازریپویقرارداد(Open Repo or Continuing Repo)



ابزارهای خاص تأمین مالی بخش تعاون :پیشنهاد نهم

(یهسرمابازار-تعاونبانک،-تعاون)بخشیبینبهادارسازیاوراق

مودننفراهممنظوربهایراناسالمیجمهوریاقتصادتعاونیبخشقانونالحاقی(75)مادهاجراییآیین نامه

دوینتسرمایهبازاردرعمومبهعرضهقابلهایتعاونیسهامفروشوخریدومالیتامینجدیدابزارهای

.استگردیده

دتمهیوعامسهامیتعاونیشرکت هایبهاداراوراقثبتبهمکلفبهاداراوراقوبورسسازمان-3ماده

.می باشدسرمایهبازارمقرراتمطابقفرابورسیابورسبازاردرآنهاسهامفروشوخریدقابلیت



بازارسهام در عرضه : پیشنهاد دهم
At-the-market offering

هسرمایبازاردرفعالهایشرکتآمریکا،جملهازکشورهاازبرخیقوانیناساسبر

رمایهسافزایشمنظوربهسهامعرضهبهنسبتبازارقیمتبهوزمانطولدرمی توانند

وبازارطشرایبهتوجهباواستناشراختیاردرروشایندرعرضهقابلسهام.کننداقدام

انجامعرضهباشدداشتهمطلوبیتشرکتبرایعرضهروزدرسهمقیمتکهصورتیدر

.شودمی
درواستشبیهتقدمحقسلبطریقازسرمایهافزایشبهحدودیتاسرمایهافزایشنوعاین

مایهسربازاردرتواندمیشود،شناختهمجازآنانجامسرمایهبازارمقرراتوقوانیندرکهصورتی
بهرارمایهسافزایشنوعاینانجامنحوهتوانمیمیرسدنظربهالبته.گیردقراراستفادهموردکشور
.باشدنداشتهشرکتارزشگذاریگزارشبهنیازیکهنمودطراحیایگونه

بههعرضهمچونمسائلیدلیلبهبازاردرسهمعرضهطریقازسرمایهافزایشدرسهامعرضهمیزان
سایربهتنسبسهامحدازبیشنشدنرقیقوسهامداریترکیبدرتغییربهتمایلعدمبازار،قیمت
.باشدکمتراستممکنسرمایهافزایشهایروش



استثمارصکوک : همپیشنهاد یازد

اصطالح"Istithmar"ارساختطبق.می شودگرفتهنظردر"سرمایه گذاری"معنای

واجارهقراردادهایحقوقجملهاز)اسالمیعقودبهمربوطحقوقاستثمار،صکوک

ودرآمدهبستهیکصورتبهمی تواند(استصناعبهمربوطدریافتنی هاییامرابحه

شدهجادایدرآمد.شودفروختهصکوکانتشارفرآینددرپایهدارایی هایتشکیلبرای

صکوکنگذاراسرمایهبامرتبطپرداخت هایبرایمی تواندسرمایه گذاریبستهایناز

.گیردقراراستفادهمورد

ازبهادارسازیاوراقبرایمدلاینمذهب،سنیاسالمیکشورهایدرمعموال

یلقبازدریافتنیحساب های.می رودکاربهدینفروشبرایودریافتیحساب های

واستصناعومرابحهاوراقواجارهقبیلازصکوکاوراقسایرازحاصلآتیعواید

دریفیزیکدارایی هایاجارهازحاصلعوایدهمچنینوبانکیتسهیالتاقساطمانده

.می رسندفروشبهاستثماراوراققالبدرومی شوندبسته بندیمدلاین



(1)سایر پیشنهادها 

ثانویهبازاربیشترجذابیتمنظوربهمبناحجمونوساندامنهتغییر

20به%5ازتبعیفروشاختیاراوراقخریدسقفافزایش%

(96/11/28مورخبورسسازمان12020097شمارهابالغیه1بند)

معکوسمعاملهقابلصندوق هایتاسیس

سرمایهتامینشرکت هایمحوریتباپروژهصندوقتاسیس

فروشیخردهاوراق(Cash & Carry)



(2)سایر پیشنهادها 

فرابورسدرمعادنازبهره برداریامتیازعرضه

جسورانهسرمایه گذاریصندوق هایتاسیس

معدنبخشدراکتشاف

خصوصیسهاماجراییسازوکارارایه

(Private Equity)



پنجمفصل 
پیشنهادهای دسته سوم

بخش مواردی که غیرمستقیم بر
صنعت دارند



مواردی که اثرات تزاحمی بر بخش صنعت دارند 

خدماتبخشاوراقماننداوراقسایرتزاحمیاثراتکاهشبرای

بازاررمتناظاوراقنرخازبیشترسودنرخکهصنعتبخشبر

سرمایهزاربابهراریسککهاتکاییبیمهماننددارندسرمایه

فروشازلحاصمنابعازبخشیمی شودپیشنهادمی کند،منتقل

.شوندسرمایه گذاریمعدنوصنعتبخشدراوراق



اوراق الیبور

کهپروژه هاییدربهادار،اوراقوبورسدرمردمدادنمشارکتبرای
.استاجراسهام،بازاردرارزیاوراقفروشدارندارزیفروشوبازده

حاصلبورسدراوراقمعامالتکارمزدمحلازاوراقسودازبخشی
.می شود

بهاندمی توباشدهمراهمرکزیبانکبازبازارعملیاتباصورتیکهدر
.کندکمککاالییبازارهایثباتوارزنرختعادل

بازاررزیانقدینگیجریانباشدمثبتحقیقیسودنرخصورتیکهدر
.می شودتقویتسرمایه

بهانیشایکمکمعدن،وصنعتبخشبهارزیمنابعتخصیصوجذب
.می کندسرمایهکاالهایواولیهموادتامین

الیبورسودنرخ
درصد 2/85: ماهه6درصد 2/77: ماهه3درصد 2/51: ماهه1
Callدرصد 3/03: ساله1 Money :4/25درصد



سامانه الکترونیک بشکه

ارز5بهخامنفتبشکهفروشوخریدالکترونیکسامانهیک
...وسوآپاختیار،آتی،معامالتقابلیتباوجهان رو

استریشکل گیحالدرکهبنزینالکترونیکبورسمشابهطراحی
ملیتوسعهصندوقضمانتبامستقلSPVطریقازمی توانکه

.نمایدفعالیت

52/0WTI =



SWAP



اصاختصوارزیذخیرهحسابمطالباتوصولمحلازبانک هاسرمایهافزایش

تولیدیواحدهایبهآنازناشیتسهیالت

18استفاده از ظرفیت ماده : دهم پیشنهاد 
قانون رفع موانع تولید



بودجهقانون-1۸تبصره
۵۵۰۰۰۰-۶۱رديفباراعتبرعالوهميشوددادهاجازهدولتبهحمايتي،اشتغالوزناندانشگاهي،دانشآموختگانجوانان،اشتغالبرتأكيدبامولدوگستردهاشتغالبرنامهاجرايهدفبا-الف

كمكهايوتسهيالتسوديارانهاعتباري،وفنيكمكهايقالبدر۵۵۰۰۰۰رديفطريقازقانوناينسرمايهايداراييهايتملكاعتباراتاز(%۲۰)بيستدرصدقانون،اين(۹)شمارهجدول
اولويتبااشتغالزاتوليديطرحهايازحمايتبرايبانكيتسهيالتهمچنينو(۲)دولتماليمقرراتازبخشيتنظيمقانونبهموادبرخيالحاققانون(۵۲)مادهموضوعمنابعتركيببابالعوض
كوچكصنايعهاي(پروژه)طرحاجراي،(%۶۰)شصتدرصدبااليفيزيكيپيشرفتباخصوصيبخشنيمهتماممعدنيوصنعتيكشاورزي،طرحهايراهاندازيوتكميلصنايع،نوسازيوبازسازي

ميراثودستيصنايعگردشگري،كولهبران،نظيرمرزيمناطقاشتغالزاييطرحهايوجوانانكارورزيريلي،وعمومينقلوحملطرحهايوفرسودهبافتهايصنعتي،خوشههايازحمايتو
.نمايدهزينهفرهنگي
.ميگيردقراراستاناختياردرميرسدهيأتوزيرانبهتصويبكشوربودجهوبرنامهسازمانپيشنهادبهكهشاخصهاييبراساسبنداينموضوعاعتبارات
.نكنديداپكاهشآنهاگرفتهشدهنظردراعتباراتكهنحويبهگرددهزينهشهرستانيااستانهماندربايدبنداينموضوعكسرشدهاستانيسرمايهايداراييهايتملكاعتبارات
.ميشوداصالح«درصدواحديك»عبارتبهمذكورقانون(۵۲)ماده(۲)تبصرهدرمندرج«(%۱)يكدرصد»عبارت

اعطاءتسهيالتم،حكاينموضوعاشتغالوتوليدتوسعهطرحهايبهجزءاينو(الف)بندموضوعمنابعمعادلعامل،بانكهايطريقازميشوددادهاجازهايراناسالميجمهوريمركزيبانكبه-۱
.نمايد

امورتجارت،وعدنمصنعت،اجتماعي،رفاهوتعاون،كاروزارتخانههايهمكاريباوكشوربودجهوبرنامهسازمانپيشنهادبااجرائيآييننامهمطابقبندايننظارتيواجرائيكارهايوساز-۲
.ميرسدوزيرانهيأتتصويببهوتهيهايراناسالميجمهوريمركزيبانكوكشاورزيجهادوكشوردارايي،واقتصادي

محلازريال(۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)چهارصدميلياردويكهزارمبلغتااطالعاتفناوريوارتباطاتوزيرتأييدباميشوددادهاجازهاطالعاتفناوريوارتباطاتوزارتتابعهشركتهايبه-ب
ياواشتغالآفرينايتوسعههاي(پروژه)طرحازحمايتبخشها،كليهدرالكترونيكيخدماتارائهكنندههاي(اپراتور)كارورايجادخطرپذير،سرمايهگذاريهايبهكمكبرايوخودداخليمنابع

برنامهسازمانوالعاتاطفناوريوارتباطاتوزارتمشتركپيشنهادبهكهآييننامهاياساسبرادارهشدهوجوهصورتبهتعاونيوخصوصيبخشهايتوسطبخشايندرخدماتوكاالصادرات
.نمايندپرداختآنمحلازراسودنرخمابهالتفاوتودهنداختصاصميرسد،وزيرانهيأتتصويببهوشدهتهيهكشوربودجهو
هاي(پروژه)طرحامانجبهمنظورخارجيوداخليعمومي-خصوصيمشاركتبهنسبتخودتابعهوشركتهايتوسعهايسازمانازطريقميشوددادهاجازهاطالعاتفناوريوارتباطاتوزارتبه-ج

محلازدولتيبخشسرمايهگذاريجهتنيازموردمنابع.نمايداقدامتوسعهششمبرنامهقانون(۶۹)مادهموضوعمدارسهوشمندسازيازجملهالكترونيكيخدماتتوسعهوالكترونيكدولت
.ميشودتأمينكشوربودجهوبرنامهسازمانتأييدباتابعهشركتهايداخليمنابعواطالعاتفناوريوارتباطاتوزارتاعتبارات

برنامهقانونموادراياجدروزيربناييواقتصاديمختلفعرصههايدرسرمايهگذاريتوسعهراستايدروتوليدرونقواشتغالايجادبهمنظورتوسعهايسازمانهايطريقازاستمكلفدولت-د
وطقهايمنمزيتهايدرنظرگرفتنباصنايعنوسازيوزيرساختيسرمايهگذاري،طرحهاياجرايبهنسبتاساسيقانون(۴۴)چهارموچهلاصلكليسياستهاياجرايقانونرعايتباتوسعهششم

بهوابستهركتهايشواگذاريازحاصلوجوهتوسعهاي،سازمانهايداخليمنابع)ماليمنابعتأمينمتنوعابزارهايبهكارگيريبامحروموتوسعهيافتهكمترمناطقاولويتباسرزمينآمايش
.نمايداقدام(قانوناين(۳)تبصره(الف)بندموضوع(فاينانس)خارجيماليتأمينوبانكيتسهيالتتوسعهايسازمانهاي



تولیدموانعرفعقانون18ماده
اعطایصرفدولتیبانک هایعاملیتبهارزیذخیرهحسابمحلازکهمنابعی(%100)درصدصد،1395سالازومنابع(%50)درصدپنجاه1394سالپایانتا

جهتوواریزکشورکلداریخزانهحساببهقبلیتعهداتکسرازپسشود،میوصولآتیسال هایطیواستشدهتعاونیوخصوصیهایبخشبهتسهیالت

دادهاجازهارزیذخیرهحسابعاملبانک هایبهمنظوراینبرای.می شودمنظورعاملبانک هایهماناولویتبادولتیبانک هایدردولتسرمایهافزایش

ارزی،ذخیرهحسابمحلزاتسهیالتاعطایبابتاشخاصاز(نشدهسررسیداعطاییتسهیالتحصه)جاریمطالباتاتکایبهریالمیلیاردهزاریکصدتامی شود

وزیرانهیأتتصویببامذکوروجوه(%100)درصدصد.کنندواریزکشورکلداریخزانهحساببهراحاصلمنابعونمایندمنتشرداراییبرمبتنیبهاداراوراق

آیین نامهموجببهکشورکلداریخزانهباعاملبانک هایحسابتسویهومذکوربهاداراوراقانتشاربرناظرضوابط.می شوددولتیبانک هایسرمایهافزایشصرف

هیأتتصویببهنایرااسالمیجمهوریمرکزیبانکوداراییواقتصادیاموروزارتپیشنهادبهقانوناینتصویبتاریخازماهسهمدتظرفکهاستاجرایی

.می رسدوزیران

.استرسیدهتصویببهوزیرانمحترمهیأت1394/4/6مورخهل52042ت/42443شمارهنامهتصویبموجببهمادهایننامهآئین





(  تومانی8000نرخ دالر )سهم رشد قیمت عوامل تولید در افزایش هزینه تولید به تفکیک صنایع . 1جدول 
درصد: واحد1397در سال 

112.42.60.00.00.00.00.00.00.00.30.01.20.0116.6توليد راديو و تلويزيون و دستگاه ها و وسايل ارتباطي32

90.03.70.00.00.00.00.00.50.91.20.05.90.0102.4توليد ماشين آالت اداري و حسابگر و محاسباتي30

41.118.10.10.10.00.10.00.32.51.00.01.70.065.0توليد كاغذ و محصوالت كاغذي21

24.625.60.10.60.00.10.00.54.01.90.02.30.059.8توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي25

8.441.10.20.10.00.30.01.20.45.90.01.90.059.4توليد فلزات اساسي27

24.925.50.10.10.00.00.00.90.51.30.02.60.056.0توليد محصوالت فلزي فابريكي 28

35.912.40.10.00.00.10.00.52.41.10.03.30.055.8انتشار و چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده22

32.317.40.00.00.00.00.00.30.60.50.03.90.055.2توليد پوشاك ـ 18

27.417.20.20.40.00.10.00.70.10.60.03.10.049.9بازيافت37

25.917.80.10.00.00.00.00.30.21.30.02.30.047.9توليد وسايل نقليه ي موتوري و تريلر و نيم تريلر34

19.015.20.00.10.00.10.00.38.71.30.02.90.047.7توليد منسوجات17

13.829.00.10.00.00.00.00.20.90.80.02.70.047.7دباغي و عمل آوردن چرم19

18.824.10.10.10.00.00.00.31.40.80.01.40.047.1صنايع مواد غذايي و آشاميدني15

26.810.40.00.00.00.00.01.40.50.50.04.30.044.1توليد ساير وسايل حمل و نقل35

21.418.10.00.10.00.00.00.20.50.70.02.30.043.4توليد ماشين آالت مولد و انتقال برق 31

21.115.00.10.00.00.10.00.31.10.90.04.00.042.6توليد مبلمان و مصنوعات 36

16.618.40.10.10.00.10.00.52.61.30.01.70.041.4توليد چوب و محصوالت چوبي  20

18.716.60.10.00.00.00.00.20.61.00.02.60.039.9توليد ماشين آالت و تجهيزات 29

8.625.50.10.10.00.20.00.80.50.80.01.20.037.6صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي24

13.119.80.00.00.00.10.00.30.80.90.01.50.036.7کل صنعت0

16.310.00.00.00.00.00.00.10.01.60.05.90.033.9توليد محصوالت از توتون و تنباكو ـ سيگار16

12.214.80.10.00.00.00.00.21.81.30.02.20.032.7توليد ابزار پزشكي و ابزار دقيق 33

9.48.90.10.20.00.30.00.71.91.30.03.40.026.1توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي26

1.26.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.30.08.4صنايع توليد زغال كك 23
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(  تومانی15000نرخ دالر )سهم رشد قیمت عوامل تولید در افزایش هزینه تولید به تفکیک صنایع . 2جدول 

درصد: واحد1398سال در 

12.328.00.10.00.10.00.51.41.20.01.50.045.2کل صنعت

1532.966.80.20.00.00.00.82.52.30.01.40.0107.2صنايع مواد غذايي و آشاميدني

1628.527.60.00.00.00.00.40.04.40.05.90.066.9توليد محصوالت از توتون و تنباكو ـ سيگار

1733.242.10.20.00.10.00.815.23.50.02.90.098.4توليد منسوجات

1856.548.20.00.00.00.00.91.11.40.03.90.0112.2توليد پوشاك ـ عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار

1924.280.30.00.00.00.00.61.62.30.02.70.0112.1دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان و زين و يراق و توليد كفش

2029.051.10.20.00.10.01.44.53.50.01.70.091.9توليد چوب و محصوالت چوبي  و چوب پنبه ـ غير از مبلمان ـ ساخت كاال از ني و مواد حصيري

2172.050.00.30.00.10.00.94.42.80.01.70.0132.4توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

2262.934.40.10.00.10.01.34.23.20.03.30.0109.7انتشار و چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

232.119.10.00.00.00.00.00.00.00.00.30.021.6صنايع توليد زغال كك ـ پااليشگاه هاي نفت و سوخت هاي هسته اي

2415.070.70.10.00.20.02.10.82.20.01.20.092.5صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

2543.071.01.80.00.10.01.47.15.20.02.30.0132.1توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

2616.524.70.40.00.30.01.83.43.60.03.40.054.3توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

2714.7113.80.20.00.30.03.30.816.30.01.90.0151.7توليد فلزات اساسي

2843.670.60.40.00.00.02.40.93.60.02.60.0124.4توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت و تجهيزات

2932.746.00.10.00.00.00.71.12.70.02.60.086.1توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي ديگر

30157.510.30.10.00.00.01.51.63.50.05.90.0180.5توليد ماشين آالت اداري و حسابگر و محاسباتي

3137.550.20.20.00.00.00.61.01.90.02.30.093.7توليد ماشين آالت مولد و انتقال برق و دستگاه هاي برقي طبقه بندي نشده در جاي ديگر

32196.77.30.00.00.00.00.10.00.80.01.20.0206.2توليد راديو و تلويزيون و دستگاه ها و وسايل ارتباطي

3321.441.10.10.00.00.00.63.23.50.02.20.072.3توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و ساعت هاي مچي و انواع ديگر ساعت

3445.449.20.10.00.00.00.80.43.50.02.30.0102.0توليد وسايل نقليه ي موتوري و تريلر و نيم تريلر

3546.928.80.10.00.00.03.90.91.40.04.30.086.5توليد ساير وسايل حمل و نقل

3637.041.50.10.00.10.00.72.02.60.04.00.088.1توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر

3747.947.81.10.00.10.02.00.11.70.03.10.0104.4بازيافت
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