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مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی

و  بنیادین  تحقیقات  انجام  هدف  با  اسالمی  مطالعات  و  توسعه  پژوهش،  مرکز 
کاربردی در بازار سرمایه در ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شده است. 
کارشناسان این مرکز عالوه بر انجام تحقیقات در خصوص مسائل مختلف مرتبط 
با بازار سرمایه به ارائه گزارش های تحلیلی، مطالعات تطبیقی، ارائه راهکارهای 
اقدام  پیشنهادی  دستورالعمل های  و  آیین نامه ها  تدوین  نظارتی،  و  توسعه ای 
می نمایند و در طول عملیاتی شدن موضوع با رصد شرایط، گزارش ها و پیشنهادهای 

خود را به روز می کنند.  

1- انجـام طـرح هـای مطالعاتی بنیـادی، کاربردی و توسـعه ای در 
بازار سـرمایه  حوزه 

2- انجـام مطالعات امکان سـنجی طرح های کاربـردی، تهیه برنامه 
اجرایـی پیشـبرد طرح ها و نظارت بـر مراحل اجرا

3- شناسایی کاستی ها، نارسایی ها و الزامات بازار سرمایه 
4- بررسی های اقتصادی کالن 

5- ایجاد ارتباط فعال با سایر مؤسسه ها 
6- مطالعه و تحقیق در راستای به روزرسانی رویه های عملیاتی 

اهداف •
7- پیشنهاد برگزاری و ساماندهی نشست ها 
8- ایجاد پایگاه داده ها و گردآوری اطالعات 
9- تهیه آیین نامه های اجرایی نهادهای مالی 

10- برگزاری کمیته تدوین مقررات و آماده سـازی دسـتورالعمل ها 
تصویب  برای 

11- انجـام مطالعـات فقهی دربـاره ابزارها و نهادها و طراحی سـاز 
نوین  وکارهای 

12- انجام هماهنگی بین مراکز تحقیقاتی در حوزه بازار سرمایه 
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بخش ها

ایـن بخـش مسـؤول تهیـه و تدوین مقـررات بازار سـرمایه اسـت. 
اصـالح رویه هـای موجود قانونـی، تدوین پیشـنهادهای اصالحی و 
بازخوردهای فعاالن بازار در خصوص دسـتورالعملها، تنقیح مقررات، 
راه انـدازی و به روزرسـانی سـامانه جامع مقررات در بازار سـرمایه از 
جملـه وظایـف این بخش اسـت. کمیتـه تدوین مقررات، براسـاس 
اختیـارات حاصـل از مادة 5 مصوبه مـورخ 1385/9/8 هیأت وزیران 
بـه عنـوان یکـی از کمیته هـای تخصصـی هیـأت مدیره سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار تشـکیل شـد و فعالیـت خـود را در چارچوبی 
کـه بـه تأییـد رییس سـازمان رسـیده اسـت، آغـاز نمود. براسـاس 
چارچـوب اجرایـی کمیتـه تدوین مقـررات، این کمیته از سـه عضو 
ثابت به پیشـنهاد رییس سـازمان، معاون حقوقـی و مرکز پژوهش، 
توسـعه و مطالعات اسـالمی و تأیید هیأت مدیره سـازمان همچنین 
یـک نماینـده از معاونتـی که مقررات مورد بررسـی در حـوزه کاری 
آن قـرار دارد، تشـکیل می شـود. در فرآینـد بررسـی مقـررات در 
کمیتـه، حسـب مـورد کارشناسـانی از داخل یـا خارج از سـازمان به 
عنـوان اعضـای مدعو در جلسـات شـرکت می کننـد. کمیته تدوین 
مقـررات دارای دبیرخانـه ای اسـت کـه در مرکز پژوهش، توسـعه و 

مطالعات اسـالمی مسـتقر می باشـد. نماینـده این مرکـز در کمیته، 
بـه عنوان رییـس و دبیـر کمیته فعالیـت می کند.

بررسـی مقررات پیشـنهادی، گردآوری نظرات اسـاتید، کارشناسان 
و سـایر صاحبنظـران بـازار سـرمایه و اعمـال آنها حسـب مـورد و 
تدویـن نهایـی مقـررات و پیشـنهاد آنهـا به هیـأت مدیره سـازمان 
جهـت تصویـب یا ارائه به شـورا یا سـایر مراجع ذیربـط را می توان 

از مهم تریـن وظایـف این کمیته برشـمرد. 
نشـانِی  )بـه  ایـران  بـازار سـرمایه ی  قوانیـن و مقـررات   پایـگاه 
cmr.seo.ir(، سـامانه ای اسـت کـه بـه منظـور تنقیـح مقررات 
بـازار سـرمایه و اعالم آخرین مقررات معتبر و الـزام آور برای فعاالن 
بازار سـرمایه تشـکیل شـده اسـت. ضرورت تنقیح و یکپارچه سازی 
مقـررات متعـدد بـازار سـرمایه که توسـط نهادهـای مقرره گـذار در 
ایـن بـازار )بـه خصـوص هیـأت مدیـره سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار( جهـت انجـام وظایـف نظارتی شـان در حفـظ شـفافیت و 
کارآمـدی بازار سـرمایه و صیانت از حقـوق سـرمایه گذاران در بازار 
وضع شـده، موجب شـد تا این پایگاه جامع به مثابه مرجع رسـمی 

اعـالم آخرین مقـررات مربوط به بازار سـرمایه تأسـیس شـود. 

•

کمیته تدوین و تنقیح مقررات 1
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وجـود بـازار سـرمایه کامـاًل منطبق بـا موازین شـریعت از مزایای 
بـازار سـرمایه ایـران محسـوب می شـود. توسـعه محصـوالت و 
معامـالت بـا در نظر گرفتـن ضرورت انطبـاق با موازین شـریعت 
اسـالم از نکاتـی اسـت کـه اهمیـت فعالیت هـای ایـن بخش از 
مرکز پژوهش، توسـعه و مطالعات اسـالمی را مضاعف می نماید. 
این بخش مسـؤول بررسـی های فقهی و شـرعی در بازار سـرمایه 
در مـورد ابزارهـای نوین مالی اسـت. بعد از اینکـه معامله جدیدی 
بـرای اجـرا در بورس به سـازمان بـورس و اوراق بهادار پیشـنهاد 
شـد، ایـن بخـش مسـؤول بررسـی های شـرعی آن سـازوکارها 
اسـت. ایـن معامالت جدیـد بعد از تأییـد مجوز انطباق بـا موازین 
شـریعت توسـط کمیتـه فقهـی فرعـی )مسـتقر در شـهر قـم( و 
کمیتـه فقهـی )کمیتـه اصلی مسـتقر در سـازمان(، بـرای اجرا به 
معاونت هـای مربـوط معرفی می شـوند. نظـارت بر حسـن اجرای 
مصوبـات کمیتـه فقهـی در تدویـن مقـررات و اجـرا نیـز از دیگر 

کارهـای ایـن بخش محسـوب می شـود. 
ایـن بخـش از مرکز در راسـتای فرهنگ سـازی و توسـعه مفاهیم 

بـه تدویـن  اقـدام  مالـی اسـالمی و مصوبـات کمیتـه فقهـی، 
بولتن هایـی بـه زبان فارسـی )انتشـار در مقاطع زمانی سـه ماهه( 
و انگلیسـی )انتشـار در مقاطـع زمانـی شـش ماهـه( مـی نماید. 

رؤوس فعالیت های این بخش عبارتند از:
• بررسـی و نقـد طرح هـای دریافتـی و تهیـه گزارش هـای فقهی 

در خصـوص آنها
• تنظیـم مصوبـات کمیتـه فقهـی، ابالغ آنهـا و اطالع رسـانی در 

ایـن خصوص 
• نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیته فقهی 

• تهیه بولتن های اطالع رسـانی مالی اسـالمی به زبان انگلیسـی 
و فارسی 

• برگزاری دوره های مالی اسالمی در سطوح بین المللی و داخلی 
 icm.seo.ir به روز رسـانی سـامانه انگلیسـی مرکز به نشـانی •

بـه منظور اطـالع رسـانی در سـطح بین الملل 
• انجام تحقیقات بنیادین و توسعه ای در حوزه مالی اسالمی 

بخش مالی اسالمی و دبیرخانه کمیته فقهی  2
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ایـن بخـش مسـؤول انجـام تحقیقـات در حـوزه بـازار سـرمایه 
اسـت. در ایـن بخـش، مسـائلی همچـون سـازوکارهای بهبـود 
فرآیندهـای اجرایـی در حـوزه نهادهـا، نرخ هـای ابزارهـای مالی 
و راهکارهـای کاهـش هزینه هـای تأمین مالی در بازار سـرمایه، 
سـرمایه،  بـازار  در  افشـاء  و  شـفافیت  افزایـش  سـازوکارهای 
و  معامـالت  خصـوص  در  نقدشـوندگی  بهبـود  سـازوکارهای 
مـواردی از ایـن دسـت بررسـی و اعـالم نظـر می شـود. انتشـار 
دوفصلنامـه گزارشـات منتخـب پژوهشـی از اقدامـات این بخش 

است.  محسـوب 
ایـن گـروه از پژوهشـگران مسـؤولیت رفـع نیازهـای مطالعاتـی 
بخش هـای مختلـف سـازمان بـورس و اوراق بهـادار را برعهـده 
جهـت  مدیـره،  هیـأت  فکـری  بـازوی  عنـوان  بـه   و  داشـته 
تصمیم سـازی در تغییـر رویه ها، توسـعۀ ابزارهـا و نهادهای مالی 
و همچنیـن ارائـه راهکارهـای الزم در این حـوزه عمل می کنند. 
تعامـل نزدیـک بـا کارشناسـان سـازمان بـورس و اوراق بهادار، 
بحـث و تبـادل نظـر بـا صاحبنظـران و فعـاالن بـازار سـرمایه و 

به کارگیـری نظـرات ایشـان، برگزاری نشسـت های هم اندیشـی 
به صـورت ماهانـه، انجـام مطالعـات تطبیقـی، برقـراری ارتبـاط 
بـا کارشناسـان و صاحب نطـران خارجـی جهـت مرتفع سـاختن 
سـؤاالت مطـرح در بـازار، و هـر آنچـه کـه بـا پژوهش هـای 
بازارهـا و نهادهـای در ارتباط اسـت، از وظایف اصلـی این گروه 

می آید. بـه حسـاب 

بخش پژوهش های توسعه بازار )مالی متعارف(  3
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بـازار سـرمایه و شناسـایی  آمـاری در حـوزه  انجـام تحقیقـات 
بـورس  در  نهادهـا  و  ابزارهـا  حـوزه  در  مختلـف  ریسـک های 
محـور فعالیـت ایـن بخـش اسـت. در ایـن بخـش، آمارهـای 
عملکـردی بخش هـای مختلف بـازار سـرمایه تدویـن و در قالب 
گـزارش اعـالم می شـود. از دیگـر فعالیت هـا، می توان شناسـایی 
ریسـک های مختلـف در حـوزه بازار سـرمایه و ارائـه راهکارهایی 
بـرای مدیریت آنها را برشـمرد. کمیته شـاخص نیـز در این بخش 
فعالیـت می کنـد و بـه معرفی و بررسـی انـواع شـاخص های بازار 
سـرمایه و ارائـه راهکارهایی برای نحوه محاسـبه آنهـا می پردازد. 
بخـش آمـار و تحلیـل ریسـک مرکـز پژوهـش بـه منظـور ارائه 
و تحلیـل آمـاری اطالعـات و همچنیـن شناسـایی و اندازه گیری 
ریسـک های مرتبـط بـا بـازار سـرمایه تشـکیل شـده اسـت کـه 
هـوش  قبیـل  از  خـاص  سـامانه های  راه انـدازی  آن  ماموریـت 
تجـاری، تحلیـل ریسـک، داده کاوی و تحلیـل کمـی در جهـت 

کمـک بـه مأموریت هـا و اهداف سـازمان اسـت. از دیگـر اهداف 
می تـوان بـه کمک به تدویـن مقررات در بـازار سـرمایه از طریق 
مطالعـات تطبیقـی و کمـی اشـاره کـرد. عمـده فعالیت هـای این 

بخـش شـامل مـوارد ذیل اسـت:
• فراهـم کـردن تحلیل های آمـاری و اقتصادی بـا کیفیت باال در 

سطح بازار سـرمایه و سازمان
• شناسایی و تحلیل موضوعات و روندها در سطح بازار

• توسـعه روش هـا و رویکردهـای آمـاری بـه منظـور شناسـایی 
ریسـک ها، روند هـا یـا تغییـرات قانونـی در بـازار سـرمایه

• مدیریت و تحلیل داده های داخل و خارج سازمان
• ایجـاد دانـش از طریـق انتشـار گزارش هـا و مقـاالت علمـی 

در مجـالت 
• انتشار کتاب در حوزه مالی و آمار در سطح بازار سرمایه  

4 بخش آمار و تحلیل ریسک  
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کمیتـه راهبری پژوهش نیـز از دیگر بخش هـای مرکز پژوهش، 
توسـعه و مطالعات اسـالمی اسـت. این کمیته به منظور سـنجش 
و ارزیابـی تحقیقـات صـورت گرفته ایجاد شـده اسـت تـا کیفیت 

تحقیقـات از حـد مطلوبی برخوردار باشـد. انجام یا سـفارش انجام 
تحقیقـات کاربـردی و تصویـب اولویت هـای تحقیقاتـی بر عهده 

این کمیته اسـت. 

ایـن کمیتـه در جهـت تعییـن اهـداف بلندمـدت، تدویـن راهبرد، 
تدویـن اهـداف کمـی، تهیـه برنامـه عملیاتـی و شـاخص های 
ارزیابـی بـه وجـود آمـده اسـت. برنامه ریزی اهـداف راهبـردی و 
تدویـن برنامـه اسـتراتژیک بـازار سـرمایه از حـوزه هـای اصلـی 

فعالیـت  ایـن کمیتـه محسـوب می شـود.   
عـالوه بـر مـوارد فـوق، کتابخانـه و امـور مربـوط بـه فصلنامـه 
پژوهشـی اوراق بهـادار نیز در مرکـز پژوهش، توسـعه و مطالعات 

اسـالمی انجـام می گیـرد.  

5 کمیته راهبری پژوهش

کمیته راهبری برنامه ریزی استراتژیک 6
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