
 

 

 اٍراق بْادار

 

لبل اس ایٌکِ بِ هَضَع اٍراق هطارکت بپزداسین بْتز است هَضَع کلی تزی را هَرد بزرسی لزار دّین ایٌکِ 

اٍراق بْادار چیست ؟ درٍالع ابشار هالی کِ لابل ًمل ٍ اًتمال بِ غیزُ باضذ اها اگز بخَاّین تعزیف سادُ تزی 

 .آى را هعاهلِ کزدداضتِ باضین ، ّز بزگِ ی کِ دارای ارسش هالی باضذ ٍ بتَاى 

 

 

 

 : اًَاع اٍراق بْادار ضاهل

  اٍراق لزضِ: اٍراق بذّی هاًٌذ 

  سْام عادی: اٍراق سْام هاًٌذ 

  لزاردادّای آتی: اٍراق هطتمِ هاًٌذ 

 اٍراق هطارکت چیست؟

دٍلت ٍ ضزکت ّای دٍلتی ٍ ضْزداری ّا ٍ ضزکت ّای سْاهی عام ٍ خاظ ٍ ضزکت ّای تعاًٍی تَلیذ 

بعٌَاى هثال ضزکتی در حَسُ پتزٍضیوی لػذ ) طزح سَد آٍری داضتِ باضٌذدر غَرتی کِ لػذ اجزای 

راُ اًذاسی بخطی را دارد کِ لبال در بیزٍى اس ضزکت غَرت هی گزفتِ ٍ بابت آى پَلی پزداخت هی کزدُ 

است ٍ حاال لػذ راُ اًذاسی اٍى بخص را در سیز هجوَعِ خَد دارد کِ پَلی کِ لبال بِ بیزٍى اس ضزکت 



 

 

ٍ ًیاس ( ت هی کزدُ با ایي کار بِ سیز هجوَعِ خَد پزداخت هی کٌذ ٍ ایي یعٌی یک طزح سَد آٍرپزداخ

بِ تاهیي هالی داضتِ باضذ بٌابزایي ایي ٍجِ هالی را بِ ٍسیلِ اٍراق هطارکت کِ در اختیار افزاد لزار هی 

ار ضزکت لزار دادُ است دّذ تاهیي هی کٌذ ٍ ضزکت را هلشم هی کٌذ کِ در لبال سزهایِ ای کِ در اختی

ًکتِ ی حائش اّویت ایي است کِ بِ عٌَاى هثال اٍراق .بِ سزهایِ گذار پزداخت کٌذ  سَدی تضویي ضذُ

سالِ است ٍ طی ایي دٍسال سزهایِ گذار سَدی را دریافت هی کٌذ ٍ در اًتْا ّن کل ٍجِ را  2هطارکت 

ضتزی هی بایست بِ سزهایِ گذار ٍاریش هی دریافت هی کٌذ اها اگز پس اس هحاسبِ دلیك سَد ، سَد بی

 )سَد ٍاریشی هاّاًِ علی الحساب بَدُ ٍ البتِ تضویي ضذُ(.ضذُ ، بعٌَاى هابِ تفاٍت ٍاریش هی گزدد

 

 

 هَاردی درهَرد اٍراق هطارکت

 اٍراق هطارکت بی ًام یا با ًام عزضِ هی ضَد 

 اسهٌذ کذ بَرسی هی باضیذاٍراق هطارکت جَى اٍراق بْادار است بزای خزیذ ٍ فزٍش آى ًی. 

 هعوَالً اهکاى فزٍش اٍراق هطارکت لبل اس سزرسیذ سَد هی باضذ.  

 بِ لحاظ لیوتی دارای لیوت ٍ هیشاى سَد هطخع هی باضذ. 

 هعوَال اٍراق هطارکت هعاف اس هالیات هی باضذ. 

 لیوت اسوی ّز ٍاحذ اٍراق هطارکت در کطَر ایزاى یک هیلیَى ریال است. 



 

 

 ضارکت اس طزیك بَرس تْیِ ضذُ باضذ سَد خزیذار اس طزیك ضزکت سپزدُ گذاری اگز اٍراق م

 هزکشی بِ حساب هعزفی ضذُ ی سزهایِ گذار ٍاریش هی ضَد

  ِبزای ایٌکِ اس خزیذ یک اٍراق حذالل سَد را داضتِ باضیذ بایذ چْاررٍس اس سهاى خزیذ آى گذضت

ی ضَد بذلیل ایٌکِ کارهشد ایي خزیذ ٍ باضذ در غیز ایي غَرت سَدی بِ سزهایِ گذار دادُ ًن

 .فزٍش بیطتز اس حذ سَد است

 

 


