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علت اختاف ها و مغایرت در اعداد و ارقام در 3 دسته زیر قرار دارند:

   مبناي محاســبه زمان انتشار انواع اوراق، تاریخ درج شده در اطاعیه هاي مربوطه مي باشد. اما برخي مراجع از 
جمله وزارت اقتصاد، بر مبناي شمول بودجه سالیانه عمل مي نمایند. به عنوان مثال اوراق اخزا917 که تاریخ انتشار 
آن طبق اطاعیه فرابورس 1400/1/14 بوده اســت، از آنجا که در چهارچوب قانون بودجه ســال 1399 منتشر 
شــده اســت،  در آمار 1399  وزارت اقتصاد قرار گرفته است. این اختاف سبب تفاوت حجم اوراق در این مقطع 

بین دو مرجع گزارش گري شده است.

مبلغ انتشارتاريخ سررسيدتاريخ انتشارنوع اوراقنماد
سال انتشار

اطالعيه رسمي 
بورس مربوطه

گزارش هاي مبتني
 بر قانون بودجه

1395/04/311398/07/301,739,36213951394مشاركتاشاد4

1395/04/311398/10/302,957,25413951394مشاركتاشاد8

1400/01/141401/02/26100,000,00014001399اسناد خزانهاخزا917

1400/01/141401/03/2345,000,00014001399اسناد خزانهاخزا918

كانون نهادهاي ســرمايه گذاري ايران، از آبان ماه 
سال 1400 شروع به انتشار آمار بازار بدهي نمود. از آن تاريخ تاكنون 

پنج گزارش ماهانه تهيه شــده و به صورت منظم و در روز دهم هر ماه انتشار 
يافته است. طي اين مدت همواره تالش شده است تا اين گزارش به روز و دقيق بوده و 

حاوي معتبرترين داده ها و اطالعات انتشار اوراق بدهي باشد. عالوه بر اين كليه گزارش هاي 
منتشره توسط ساير نهادها و سازمان ها نيز به صورت دائمي مورد بررسي و رصد قرار گرفته است 

و خوشــبختانه تاكنون گزارش هاي منتشره توسط كانون نهادها، كامل ترين، به روزترين و دقيق ترين 
گزارش منتشره بوده است.

به دنبال انتشار گزارش اخير مركز مديريت بدهي هاي وزارت اقتصاد با عنوان  ويژه نامه عملكرد سال 1400، 
مغايرت هايي في مابين گزارش اين مركز و گزارش هاي منتشره توسط كانون نهادها مشاهده شد. به دنبال اين 

مسئله، بالفاصله بررسي موضوع با هدف كشف داليل مغايرت و رفع آن در دستور كار قرار گرفت.

گزارش پيش رو، نتيجه اين بررسي هاســت كه نشــان مي دهد سه گروه مغايرت احتمالي بين گزارش هاي 
مركز مديريت بدهي وزارت اقتصاد و كانون نهادها وجود داشته است كه عمدتاً به دليل تاخير در اطالع 

رساني انتشار اوراق و يا عدم انتشار تغييرات مشخصات اوراق بوده است.

با توجه به اهميت موضوع و به خصوص مهم بودن محتواي آخرين گزارش ماهانه در انتهاي 
سال گذشته، كه حاوي عملكرد ساالنه انتشار اوراق توسط دولت، شهرداري ها و بخش 

خصوصي مي باشــد، پس از انجام اصالحات بر اساس اطالعات جديد دريافتي 
از وزارت اقتصاد، آن گزارش نيز به روزرســاني شده و در ادامه همين 

گزارش درج شده است.
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  در مورد برخي نمادها مشاهده میشود که با توجه به مکانیزم فعلي عرضه تدریجي اوراق دولتي که بعضا به طور 
کامل بفروش نمي رســند، حجم انتشارمتناســب با حجم فروش نهایي در بورس ها تغییر کرده و کاهش مي یابند. 
و این درحالي اســت که اطاعیه هاي رســمي بورس ها، فقط حجم انتشار در تاریخ پذیرش را منعکس مي کنند. به 
عنوان مثال، حجم اوراق در نمــاد اراد102 که در اطاعیه مورخ 1400/12/04 فرابورس، رقم 55 هزار میلیارد 

ریال ذکر شده بود، اخیرا در سایت مدیریت فناوري بورس، رقم آن به 40 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

نوع اوراقتاريخ سررسيدتاريخ انتشارمنبع اطالعاتينماد

مبلغ انتشار
)ميليون ريال(

اطالعيه رسمي بورس يا مجوز 
صادره توسط بانك مركزي

مندرج روي وبسايت 
TSETMC

10,000,0008,899,899مشاركت1394/07/131398/07/13فرابورساشاد3

10,000,0009,360,739مشاركت1394/09/221398/09/22فرابورساشاد5

24,000,00023,953,289مشاركت1394/12/011398/12/01فرابورساشاد6

6,000,0003,089,457مشاركت1394/12/271398/12/27فرابورساشاد7

20,000,00040,000,000مرابحه1395/08/251399/08/25مجوز بانك مركزياوراق248

34,320,00029,600,000مرابحه1395/08/011397/08/01مجوز بانك مركزيگندم3

40,393,12840,369,128خزانه1397/03/211399/07/21فرابورساخزا703

27,868,13727,788,137خزانه1397/03/231399/04/23فرابورساخزا706

17,663,26314,291,308خزانه1397/07/181400/05/18فرابورساخزا713

10,679,16910,139,169خزانه1397/09/071400/04/07فرابورساخزا716

2,819,1542,864,154خزانه1397/09/171398/10/17فرابورساخزا717

70,000,00023,000,000منفعت1398/10/111402/04/11فرابورسافاد74

50,000,00022,500,000مرابحه1399/12/061403/04/06فرابورساراد76

30,000,00026,788,585مرابحه1399/12/121400/08/12فرابورساراد77

30,000,0008,200,073مرابحه1399/12/121400/11/12فرابورساراد78

30,000,0008,238,054مرابحه1399/12/121401/06/12فرابورساراد79

40,000,00021,332,651مرابحه1399/12/121401/08/12فرابورساراد81

30,000,0005,600,000مرابحه1399/12/121401/09/12فرابورساراد82

55,000,00040,000,000مرابحه1400/12/111403/12/11فرابورساراد102

538,742,851366,014,643مجموع
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   به نظر مي رســد در آمار منتشر شده توســط وزارت اقتصاد اوراقي وجود دارند که پذیرش آن ها هنوز توسط 
بورس مربوطه اطاع رساني نشده است مثا در سال 1400 آمار گزارش وزارت اقتصاد به اندازه یک هزار میلیارد 
تومان اســناد خزانه بیشــتري گزارش نموده اســت. از طرفي درمورد برخي اوراق که در بورس پذیرش شــده و 
اطاعیه آن ها منتشر شده است، مشاهده شده است که اساساً به فروش نرفته و در بانک اطاعاتي وزارت اقتصاد و 

برخي مراجع، این  اوراق ابطال  شده و در آمار لحاظ نمي شوند)مثل اراد80(.
مورد دیگري که به نظر مي رســد محل اختاف آمارها باشد، وجود اوراقي است که در هیچ یک از بورس ها معامله 
نشده  و از طریق عامل فروش )عمدتاً بانک( به فروش رسیده اند. باتوجه به حجم این اوراق و سال انتشار آن ها به 
نظر مي رسد که در داده هاي منتشره توسط وزارت اقتصاد این اوراق لحاظ نشده اند، درصورتیکه در بانک اطاعاتي 

کانون این اوراق نیز لحاظ شده و در طبقه اوراق دولت درنظر گرفته مي شوند.

تاريخ سررسيدتاريخ انتشارمنبع اطالعاتينوع اوراقنماد

مبلغ انتشار
 )ميليون ريال(

اطالعيه رسمي بورس يا مجوز 
گزارش وزارت اقتصادصادره توسط بانك مركزي

1395/08/251399/08/2520,000,0000مجوز بانك مركزيمرابحهسالمت8

1395/12/281400/12/2810,000,0000مجوز بانك مركزيمرابحهاوراق266

1399/12/121401/07/1240,000,0000فرابورسمرابحهاراد80

010,000,000سال 1400فرابورساسناد خزانه اسالمياخزا011 
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 پس از تطبيق حجم انتشار اوراق منتشره در سال 1400 با آمار منتشره توسط وزارت اقتصاد، به نظر مي رسد دولت قصد انتشار اسناد خزانه اسالمي به اندازه 10 هزار ميليارد ريال داشته اما تا 
پايان ســال فرايندهاي مربوط به پذيرش آن به اتمام نرسيده است )اينگونه به نظر مي رسد كه اين اوراق در بودجه 1400 درنظر گرفته شده و به همين دليل در آمار منتشره توسط وزارت اقتصاد 

منعكس شده است.(.


