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 دارایی پشتوانه به داخلی حقوق در بهادار اوراق های بایسته 

 

 

 

 نوریان محنا،  طینت پاک حسن دکتر

 

  

 (خوراسگان) اصفهان آزاد دانشگاه (علمی هیأت عضو)

 (خوراسگان) اصفهان آزاد دانشگاه( ارشد کارشناسی آموخته دانش) 

 

 

 بر هعالو آن تشکیل برای که است تشریفاتی عقود جمله از ، بهادار اوراق بورس معامالت :چکیده

 به دیلتب. شودمی رعایت نیز بورس تشریفاتی و اختصاصی شرایط ، معامالت صحت عمومی شرایط

 اب بسیار نقش تنها نه که است تجارت حقوق حوزه در ایپدیده مالی هایدارایی کردن بهادار اوراق

 ومعم برای بلکه دارد؛ عهده بر سرمایه و پول بازار توسعه و ثروت گردش مالی، تأمین در اهمیتی

 .دآورمی فراهم مناسب بستری مالی متنوع ابزارهای در گذاریسرمایه برای نیز اندازپس صاحبان

روشهای  طراحی طریق از که است مالی تأمین صنعت از اییپیشرفته حوزة یافته، ساختار مالی تأمین

 گذارانسرمایه مالی نیازهای خاص، مالی ابزارهای و اوراق کاربرد با و پیچیده نسبتاً مالی تأمین

رمایه س تأمین دهی،وام نظیر سنتی ابزارهای با که زمانی در خصوص به روشها این. کندمی راتأمین

یژه و خصوصیات دلیل به اینکه یا و باشد نداشته وجود مالی تأمین امکان قرضه، اوراق انتشار و

 اهکارهایر از یکی هستند. راهگشا باشد، باالیی هزینه متضمن مذکور روشهای از استفاده گیرنده،وام

 بهادارسازی اوراق فرآیند از گیری بهره نقد، وجوه جریان تولید جهت بانکداری بخش در اصلی

 جهت بایستی که دانندمی ضروری را تکنیك این بردن کار به جهت آن از بانکها. هاستدارایی

 . ایجادکنند تغییراتی خود راهبردهای در پول، جهانی تقاضای با هماهنگی

 .بورس ،سازمان بورس،توریق،تورق، معامالت ، بهادار اوراق : کلیدی واژگان 
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 مقدمه

 رتتجا به تمایلی مالی، منابع داشتن اختیار در وجود با افراد از بعضی است، همراه ریسك با همواره تجاری معامالت که، جایی آن از

 عضیب همچنین هستند، محروم مالی منابع داشتن از تولید و تجارت یتجربه یا ایده با ایعده مقابل، در.  ندارند ریسك این پذیرش و

 انچهچن که حالی در.کنند می اداره و زیان وری بهره حداقل  با را تولیدی واحد نقدینگی، کمبود جهت به تولیدی شرکتهای مواقع،

 منابع گرفتن قرار هم کنار از. گرددمی اقتصادی شکوفایی و رشد کارآفرینی، موجب گیرد قرار افراد این اختیار در مالی امکانات این

 احدهایو نیاز رفع با بازار این. گرددمی تشکیل سرمایه بازار یا ثانوی بازار دوم گروه اقتصادی نیازهای و تجربیات و اول گروه مالی

 وینن و سنتی مالی ابزارهای از مختلفی گروهای بازار این در. گرددمی نیز دوم گروه برای منفعت جلب موجب صادراتی یا و تولیدی

 . برد می بهره مالی ابزارهای این از یکی از خود وموجودی نیاز به وجه با شخص هر که دارد وجود

 قتصادیا شکوفایی و رشد در و باشدمی اقتصادی امنیت استحکام در گروه، دو این روابط تنظیم کشور هر حقوقی نظام وظایف جمله از

 و اهیتم تبییندر  که است این بر اسالمی حقوقدانان تالش فوق نقش بر عالوه. نمایدایفا ی مستقیم نقش اجتماعی رفاه بهبود و

 دین اماحک با اسالمی کشورهای مقررات و قوانین مطابقت لزوم. باشد نداشتهمالی اسالمی وجود  اصول با مخالفتی قراردادها، این آثار

 اسالمی یمال خدمات صنعت که جا آن تا.  باشد می ابزارها این به نسبت دینی و اقتصادی جانبه همه بررسی یك مستلزم اسالم مبین

 ی،نقدینگ بهبود معامالت این مزایای از.  است نبوده کافی اندازه به رشد این اما است بوده چشمگیری رشد شاهد گذشته یدهه در

 .باشد می معامالت در سهولت و سرعت ایجاد و خطر حذف رقابت، قدرت افزایش

 عریفت در. باشد آن منفعت یا و عین مالك برای انتقال و نقل قابل مالی حقوق متضمن که است مستندی یا ورقه نوع هر بهادار اوراق

 رابطه اساس بر اغلب نیز بهادار اوراق گذارینام (ا.ب.ق 1 ماده 4 بند) شده گرفته نظر در هم معادل مالی ابزار و بهادار اوراق فوق

 نای مالکیت آوردن بدست با بهادار اوراق خریدار پس. اجاره و مشارکت اوراق مانند گیرد،می صورت بوده انتشار مبنای که حقوقی

 یتوضع عبارتی به و شودمی بوده، اوراق این( سابق دارنده) فروشنده و صادرکننده بین که سابق حقوقی موقعیت آن صاحب اوراق

 لبتها که شودمی حقوقی رابطه آن در( سابق دارنده) دهندهانتقال جانشین او و  شودمی منتقل فعلی دارنده به سابق دارنده حقوقی

 (. بعد به 311 ص ،3 ج قراردادها، عمومی قواعد کاتوزیان،)است بهادار اوراق مالکیت نتایج از

 بهادار اوراق ویژگیهای

 در باغل اوراق این. باشندمی معامله قابل و بوده مدتی طوالنی قرضه یا مؤسسه در مشارکت نماینده که اورقی عبارتنداز بهادار اوراق

 برای دولتی نیمه و دولتی مؤسسات و شرکتها تأسیس و تجارت و صنعت توسعه و ترقی باکه  گیرندمی قرار معامله مورد هم بورس

 بهادار اوراق میالدی نوزده قرن اواخر از دارانسرمایه برای بیشتری نفع بردن امید و مختلف هایسرمایه تجمع لزوم و اقتصادی امر

 هک طوری به.است درآمده بهادار اوراق صورت به مردم اندازپس بیشتر ، آمریکایی و اروپایی ممالك ودر کرد پیدا اییالعادهفوق رواج

 برروی اییعمده معامالت. است شده بیشتر غیرمنقول سرمایه از آن اهمیت و داده تشکیل را اییعمده ثروت و سرمایه بهادار اوراق
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 هادارب اوراق. گرددمی بهادار اوراق معامله تسهیل باعث موضوع همین کندومی پیدا را احتمالی جنبه فقط که گیردمی انجام اوراق این

 مخفی دارایی ترتیب این به و نباشد مشخص آن صاحب و بوده حامل وجه در است ممکن هستند المعاملهتسهیل آنکه بر عالوه

 زیادی رغبت اشخاص جهت این از و بماند مخفی است ممکن طلبکاران از و ماندمی پنهان مالیاتی لحاظ از که دهندمی راتشکیل

 اوراق این صاحبان دارایی و نماید احشی تنزل مرتبه یك اوراق این ارزش است ممکن بحران مواقع اما.دهندمی نشان آن به نسبت

 مخصوصی ارزش دارای سند خود و شده توأم سند با حق این امروزه بلکه هستند حق معرف تنها نه بهادار اوراق.افتد خطر به

  ،تهرانی ستوده) .میشود محسوب منقول ،مال هستند آن معرف که حقی از نظرصرف مستقل بطور بهادار اوراق که باشد،بطوریمی

 (.102 ص  ،1331 ،3 جلد

)کاتوزیان ،قواعد عمومی ، گرددمی،اسناد بانکی ،پذیرش بانکی و ...  تجاری اسناد کلیه و اسکناس شامل اعم معنای در بهادار اوراق

 معامله مورد بورس در اغلب که باشدمی قرضه برگهای و سهام بهادار، اوراق از منظور اخص طورب امروزه ولی( 311قراردادها،ص

 .   شودمی اطالق دولتی غیر و دولتی قرضه برگهای و سهام به فقط اخص معنی به بهادار اوراق.گیرندقرارمی

 اوراق بورس در که است اوراقی دیگر و مشتقه اوراق مشارکت، اوراق ها،شرکت سهام بهادار اوراق از منظور اخص طور به امروزه ولی

 ارزش اراید چه اگر نامهبیمه و بارنامه انبار، قبض چك، سفته، اسکناس، بانکی، بهادار اوراق بنابراین شود؛می معامله و پذیرفته بهادار

 (.103 ص  ،1331 ،3 جلد  تهرانی، ستوده) نیستند شوند،می واقع معامله مورد بورس در که بهاداری اوراق جزء ولی هستند معامالتی

 برطرف انانس از را نیازی مستقیم طور به و النفسهفی چیزی اینکه یعنی ذاتی، یا واقعی مالیت: است گونه دو مالیت گفت توانمی

 .ماشین مسکن، پوشاک، ها،خوراکی مانند کند،

 به اشیاء ینا مالیت دیگر عبارت به. کند برطرف انسان از را نیازی واسطه با و غیرمستقیم طور به چیزی اینکه یعنی اعتباری، مالیت

 اوراق مقاله1332 بجنوردی، موسوی. )انددسته این از بهادار اوراق. است شده قائل هاآن برای قانونگذار که اعتباری و قدرت خاطر

 ماده) برسد ذیصالح افراد امضای به و بوده ترتیب شماره دارای و چاپی و متحدالشکل باید اوراق این که ایگونه به(151 ص بهادار،

 ردهک اعتبار اوراق این برای قانونگذار که مالی حقوق و مزایا از تواندمی شود اوراق این مالك کس هر(تجارت قانون اصالحی الیحه 15

 جددم فروش امکان شناخته، رسمیت به اوراق این برای قانونگذار که بودن، ستد و داد قابل خصوصیت عالوه به. شود مندبهره است،

به عبارت دیگر مال چیزیست که ارزشمبادلخ اقتصادی و دادوستد .آوردمی فراهم نیز را قیمت تفاوت طریق از سود کسب و هاآن

 .(113ص ،دوره مقدماتی حقوق مدنیداشته باشد. )صفایی

 است حاضر او و است عاقلی انسان هر مطلوب اوراق، این آوردن بدست کند،می آن از حکایت اوراق این که حقی از جدای بهادار اوراق

 .(103 ص ،1331 ،3 جلد تهرانی، ستوده. ) کند پرداخت  عوضی آن آوردن بدست برای
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 سپ. گیردمی قرار بورس در ستد و داد مورد اندوکرده پیدا مالیت است، شده قائل اوراق این برای گذارقانون که اعتباری خاطر به

 معتقدند سهم ماهیت مورد در کاتوزیان دکتر غیرمادی مال یا حقوق دسته از نه و است خارجی عین بهادار اوراق که گفت توانمی

 (. 102 ش ،1ج معین عقود کاتوزیان،)است صادرکننده شرکت به نسبت سهم دارنده حق سهم، که

 داردمی مقرر و شماردمی عین را بهادار اوراق و نمایدمی تأیید را نظریه این بهادار اوراق تعریف در ا.ب.ق 1 ماده 14 بند در گذارقانون

 .«باشد آن منفعت یا و عین مالك برای انتقال و نقل قابل مالی حقوق متضمن که است مستندی یا ورقه نوع هر»

 عبارت بهادار اوراق»کندمی تعریف شرح این به را بهادار اوراق نیز1345 مصوب بهادار اوراق بورس تأسیس قانون یك ماده 1 بند

 کل داریخزانه و دولت به وابسته مؤسسات و شهرداریها و شرکتها طرف از شده صادر قرضه اوراق و سهامی شرکتهای سهام از است

 .«باشد وانتقال نقل و معامله قابل که

 ایران در باشد دولت اجازه با باید قرضه برگهای صدور مخصوصاً و است مخصوصی مقررات تابع کشورها اغلب در بهادار اوراق صدور

 .کنند صادر سهام توانندمی عام سهامی شرکتهای فقط

 بهادار اوراق انواع

 سهام -الف 

 هسرمای از است قسمتی سهم. گیردمی قرار معامله مورد بهادار اوراق بورس در که است بهاداری اوراق نوع ترینمتداول و تریناصلی

 ایمعامله قابل سند سهم، ورقه. باشدمی سهامی شرکت در آن صاحب منافع و تعهدات و مشارکت میزان مشخص که سهامی شرکت

 (.تجارت قانون اصالحی الیحه 14 ماده. )دارد سهامی شرکت در آن صاحب که است سهامی تعداد نماینده که

 منظور که یابیمدرمی      (21 ص ،1ج تجاری، هایشرکت اسکینی؛)  کرده جدا هم از را سهم ورقه و سهم ماده این اینکه به توجه با

 منافع و تعهدات و مشارکت میزان مبین که است ایمعامله قابل سند بهادار، ورقه یك معامله قابل سهام از بهادار اوراق بازار قانون

 .است سهامی شرکت یك در آن صاحب

. برخوردارند واحدی امتیازات و حقوق از مساوی نحوی به آن دارندگان که است معمولی سهام یا عادی سهام سهام، نوع ترینمتداول

 هویژ شرایط دارای هاآن سهام از بخشی که هاییشرکت سهام وجود این با.  شودمی منتشر عادی صورت به هاشرکت سهام اکثریت

 1 هتبصر) بود خواهد بورس در معامله و پذیرش قابل مربوطه مقررات رعایت با پذیرش، هیئت تأیید صورت در ،(ممتاز سهام) باشد

 (.بهادار اوراق بورس در بهادار اوراق پذیرش دستورالعمل 2 ماده

 زیرا است، بورس در معامله قابل بانام سهام فقط ولی(. تجارت قانون الیحه 14 ماده تبصره) باشد نامبی یا نام با است ممکن سهام

 عمومی شرایط از یکی (21ص 1)شرکتهای تجاری ج  تهران بهادار اوراق بورس در بهادار اوراق پذیرش دستورالعمل 5 ماده 3بند 
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 وراقا انتقال.باشند نامبی یا نام با است ممکن بهادار اوراق .داندمی سهام این بودن نام با را بهادار اوراق بورس در عادی سهام پذیرش

 بهادار اوراق. دبرس آنها نمایندگان یا متعاملین امضای به و شود ثبت انتقال این مؤسسه دفتر در که است معتبر صورتی در بانام بهادار

 . باشندمی انتقال قابل آنها تسلیم با نامبی

 امیسه هایشرکت بین از. شودمی تقسیم سهم قطعات به( خاص و عام) سهامی هایشرکت سرمایه فقط که شویم متذکر است الزم

 مقرر بارهاین در 1342 تجارت قانون الیحه 11 ماده. است بهادار اوراق بورس در معامله قابل عام سهامی هایشرکت سهام فقط نیز

 رضهع هابانك توسط یا بهادار اوراق بورس در فروش یا نویسیپذیره برای را خود سهام توانندنمی خاص سهامی هایشرکت: »کندمی

 .«نمایند تبعیت است مذکور قانون این در که نحوی به عام سهامی هایشرکت به مربوط مقررات از اینکه مگر ، نمایند

 مشارکت اوراق -ب

 بازار رد دیگری ابزار وجود اما شد؛ متوقف قرضه اوراق انتشار اسالمی، فقه مبنای بر و شرعی دالیل به اسالمی انقالب پیروزی از پس

 أمینت در آن از ترمهم و نقدینگی حجم کنترل در و گردد آن جایگزین بتواند و داشته قرضه اوراق مشابه عملکردی که کشور مالی

 نظر به ضروری باشد، مؤثر جامعه خصوصی بخش مالی منابع از خدماتی و تولیدی هایطرح همچنین و زیربنایی هایطرح مالی

 را مشارکت اوراق توسعه، دوم برنامه قانون( 2/10/1323مورخ ،14515 شماره رسمی، روزنامه)  35 تبصره بنابراین،. رسیدمی

 ب بند موجب به. کند صادر مشارکت اوراق داد اجازه( مسکن و زمین ملی سازمان) شهرسازی و مسکن وزارت به و کرد بینیپیش

 رد مشارکت قصد که گذارانیسرمایه به و شودمی صادر مشخص اسمی قیمت به که است بهاداری اوراق مشارکت، اوراق تبصره، این

 .رسدمی فروش به دارند را ساختمانی و تولیدی زیربنایی، هایطرح

 اجازه نیز سهامی هایشرکت و هاشهرداری دولتی، هایشرکت دولت، 1322 سال در مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون تصویب با

 قانون 113 ماده اصالح و کشور صنایع نوسازی تسهیل مقررات از بخشی تنظیم قانون 12 ماده در و شد؛ داده مشارکت اوراق انتشار

 مجوز اب بورس، در شده پذیرفته هایشرکت برای( مرکزی بانك و دولت تضمین بدون) را مشارکت اوراق انتشار توسعه، سوم برنامه

 ودهب معین اسمی ارزش دارای که شودمی گفته نامیبی یا نام با بهادار اوراق به مشارکت اوراق. شد دانسته مجاز بهادار، اوراق بورس

 تماهی و ساختار خصوص در تأمالتی اسکینی،. ) شودمی حاصل ناشر اجرایی پروژه از که هستند کلی سود از قسمتی متضمن و

 (.13-1 ص مشارکت، حقوقی

 ورس،ب در بهادار اوراق پذیرش دستورالعمل موجب به ولی دانندمی بورس در معامله قابل را مشارکت اوراق قوانین این تمام اینکه با

 :باشد زیر شرایط دارای باید بورس در پذیرش برای مشارکت اوراق

 هایشرکت توسط یا هاشهرداری. مرکزی بانك ،(مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون 3 ماده موضوع) دولتی هایشرکت دولت، توسط -1

 . باشد شده منتشر بورس سازمان نزد شده ثبت
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 هازارتخانهو توسط منتشره مشارکت اوراق البته.  باشد برخوردار پذیرش هیئت تشخیص به مناسبی اعتباری رتبه از و بوده نام با -1

 . ندارند اعتباری رتبه تعیین به نیاز بورس در پذیرش جهت مرکزی، بانك و دولتی هایدستگاه و

 . باشد ریال میلیارد 100 از کمتر انتشار نوبت هر در نباید پذیرش متقاضی مشارکت اوراق اسمی ارزش -3

 .باشد سال دو حداقل مشارکت اوراق سررسید تا پذیرش زمانی فاصله -4

 مشتقه اوراق -ج

 در گذاریسرمایه مبانی و اصول جعفری،)  گیرندمی مشخص پایه دارایی از را خود ارزش که هستند مالی قراردادهای ،1مشتقات

 هایدارایی یا اوراق ارزش اساس، بر ابزارها این ارزش که است دلیل آن به ابزارها این به مشتق اطالق( 21 ص بهادار، اوراق بورس

 ریسك از اندک، ایهزینه پذیرش با که آنند بر ابزارها، این گرانمعامله.است دیگر هایدارایی از مشتق واقع در و شودمی تعیین دیگر

 1.کنند منتقل گذارانسرمایه سایر به را آن و کرده اجتناب قیمت نوسان زیاد

 :از عبارتند سرمایه بازار مشتق ابزارهای ترینمهم

 معامله اختیار -1

 تعداد که دارد( تعهد و الزام نه) حق اختیار، خریدار آن اساس بر که است فروشنده و خریدار بین دوطرفه قراردادی معامله، اختیار

 اوراق بورس در اکنون ابزارها گونهاین شد متذکر باید. 3بفروشد یا بخرد مشخص زمانی در و معین قیمت با را بهادار اوراق معینی

 .ندارد کاربرد ایران بهادار

 4آتی قرارداد -2 

 مقررات و نموده تصویب «تعهد مقابل در تعهد مبادله» قالب در را آتی قراردادهای مالی ابزار بورس عالی شورای 1332 سال در

 عینیم معین،مقدار سررسید در شودمی متعهد آتی قراداد اساس بر فروشنده. نمود بیان شرح بدین را آتی قرارداد معامالت به مربوط

 مشخصات آن با را کاال آن شودمی متعهد قرارداد دیگر طرف مقابل در و بفروشد کنندمی تعیین اآلن که قیمتی به را مشخص کاالی از

 هب را مبلغی شوندمی متعهد عقد ضمن شرط صورت به طرفین قرارداد، انجام از طرفین امتناع از جلوگیری برای و کند؛ خریداری

 تعدیل را نتضمی وجه آتی قیمت تغییرات با متناسب شوندمی متعهد و بگذارند پایاپای اتاق یا بورس کارگزار نزد تضمین وجه عنوان

 به ار طرفین از یك هر تضمین وجه از بخشی تغییرات، با متناسب دارد وکالت آنان طرف از پایاپای اتاق یا بورس کارگزار و کنند

                                                           
1-Derivatives 
2 -0ption 
3-www.hranbourse.com 
4 -Future 
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 از یك هر. کنند تسویه هم با سررسید در تا داشت خواهد را آن از استفاده حق او و دهد قرار دیگری اختیار در تصرف اباحه عنوان

 انجام در او جایگزین وی که کنند واگذار ثالث شخص به را خود تعهد معین مبلغی مقابل در توانندمی خرید متعهد یا فروش متعهد

  شورای عالی بورس(. 1332قراردادآتی )مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معامالت  بود خواهد تعهد

 اریابز دنبال به و باشدمی آینده در سهام قیمت کاهش نگران سهام خریدار گاهی است، سهام بازار آتی، معامالت کاربردهای از یکی

 خریدار ای دارنده که صورت این به. باشد منظور این برای مناسبی ابزار تواندمی سهام آتی معامالت. است ریسکی چنین پوشش برای

 گرانن ولی کند خریداری را خاصی سهام معینی تاریخ در کرده ریزیبرنامه گاهی اینکه کما کند؛می سهام آتی معامله به اقدام سهام

 توانمی. دهد پوشش را ریسکی چنین سهام آتی قرارداد انجام با تواندمی نیز مورد این در است تاریخ آن تا سهام قیمت افزایش

 سهم از معینی تعداد شده، تعیین سررسید در کندمی تعهد فروشنده که است قراردادی: کرد تعریف گونهاین را سهام آتی قرارداد

 سیدسرر تاریخ در را سهام آن شودمی متعهد خریدار مقابل در و بفروشد شود،می تعیین قرارداد انعقاد زمان در که قیمتی به را پایه

 طالی سکه آتی قراردادهای بازار در جفتی معامالت استراتژی کاربرد مقاله ،1321 صالحی، و چایجان اخوان پاکیزه،) کند خریداری

 (.کنفرانس نهمین آزادی، بهار

 

 5(اجاره اوراق) صکوک _د

 با همزمان.است شده داده اجاره ، دارایی یك از بخشی مالكِ مشاع، صورت به آن دارنده که است بهادار اوراق نوع ،یك اجاره صکوک

 ترینرایج از یکی که شد طراحی نیز اسالمی مقررات و قوانین با منطبق مالی ابزارهای از وسیعی طیف اسالمی، مالی بازارهای گسترش

 پس هک یکسان اسمی ارزش با هاییگواهی از عبارتست صکوک. باشدمی قرضه اوراق جایگزین صکوک، واقع در. دارد نام صکوک آنها،

 ای یك مالك آن، دارندة و است ناشر به خریدار توسط آن در مندرج اسمی مبلغ پرداخت بیانگر نویسی،پذیره عملیات اتمام از

 یکارگیر به از هدف ، شودمی خاص گذاریسرمایه فعالیت یك یا پروژه یك ذینفع یا و دارایی از حاصل منافع ها،دارایی از ایمجموعه

 که است ابتکاری ابزاری ایجاد بلکه نیست، بهره بر مبتنی قرضه اوراق از تقلید اسالمی، بانکداری در جدید ابزاری عنوان به صکوک

 مبتنی و یرمتغ یا ثابت درآمد با دارایی، بر مبتنی بهادار اوراق را صکوک توانمی کلی حالت در. باشد اسالم شریعت قوانین بر منطبق

 ،مروری بر ابزارهای مالی اسالمی با تأکید بر اوراق اجاره صکوک اجاره در ایران(.سروش. ) دانست شریعت اصول بر

 شارکت،م صکوک حدی تا و استصناع و سلم اجاره، صکوک از استفاده تنها آنها بین از که شود می تقسیم نوع برچهارده صکوک اساساً 

 وکصک دستورالعمل همچنین و شود می استفاده مالی تأمین برای اجاره صکوک از ایران در حاضر حال در.است رایج مضاربه و مرابحه

                                                           
5 -Sockok--- 
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 اجاره صکوک شده معرفی صکوک انواع ترینمهم از ،یکی است گرفته قرار بهادار اوراق بورس سازمان کار دستور در نیز مرابحه

 .است معامله قابل و شده پذیرفته نیز کشور بهادار اوراق بورس در که باشدمی

 بنگاه از را مشهود ثابت دارایی یك آنها طرف از وکالت به وجوه، آوری جمع و مردم به اوراق واگذاری با واسط اوراق از نوع این 

 .است مجدد اجاره و فروش بر مبتنی اوراق از نوع این دیگر عبارت به. دهد می اجاره بنگاه همان به سپس کرده خریداری

 سسپ و فروشندمی دوم شرکت به را خود دارایی از بخشی دیگر، شرکت یك تاسیس با توانندمی بزرگ هایشرکت روش این در

 صورت به را شده خریداری ملك از بخشی دوم شرکت حال.کنندمی( تملیك شرط به) اجاره دوم شرکت از را دارایی این خودشان

 .فروشد می بورس در بهادار اوراق قالب در سهم چندین

 كشری بها اجاره در نیز و مشاع صورت به هادارایی آن مالکیت در خود اوراق ارزش میزان نسبت به صکوک، اوراق خرید با گذارسرمایه

 ساختمان زمین،. شودمی محسوب وی سود شده دریافت بهایاجاره. نمایدمی دریافت را پول سود و اصل اجاره مدت پایان در و شده

 ز،نیوپول)هستند اجاره صکوک مبنای قبول قابل که است هاییدارایی نقل و حمل وسایل تجهیزات، و آالتماشین تاسیسات، و

 (.زادهدیانتی محمدعلی

 بهادار اوراق انتقال برای الزم شرایط

 بهادار اوراق انتقال عمومی شرایط

 دانند؛می الزم را زیر شرایط مبیع برای قراردادها عمومی قواعد در

 باشد داشته مالیت -1

 باشد عقالیی منعفت متضمن -1

 باشد مشروع آن منفعت -3

 باشد مقدور آن تسلیم -4

 است کافی آن به اجمالی علم که مواردی در مگر( نباشد مبهم) باشد معلوم -5

 (    نباشد مردد) باشد معین -2

 باشد انتقال قابل -2

 باشد موجود عقد حین در -3
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 یبررس به نیازی و است مستتر هاآن در شرایط این تمامی عمالً که دارد وجود تشریفاتی معامله، قابل بهادار اوراق برای بورس، در

 .ازیمپردمی بورس در بودن معامله قابل برای بهادار اوراق تشریفاتی شرایط بررسی به اینجا در بنابراین ندارد؛ وجود هاآن جداگانه

 

 بهادار اوراق انتقال اختصاصی شرایط

 در و ثبت بورس سازمان نزد باید اوراق این که کرد خالصه گونهاین توانمی را بورس در معامله برای بهادار اوراق تشریفات ترینمهم

 توقفم یا معلق) باشد باز هاآن معامالتی نماد و باشند شده سپرده مرکزی، گذاریسپرده شرکت نزد در و پذیرفته بهادار اوراق بورس

 :از عبارتند بورس در بهادار اوراق معامله ویژه شرایط(.نباشد

 بورس سازمان نزد ثبت -1

 مصوبات و قانونی مقررات رعایت از اطمینان حصول منظور به سازمان نزد بهادار اوراق ثبت بهادار، اوراق بازار قانون 11 ماده موجب به

 هایطرح یا هاشرکت مورد در سفارشی و توصیه یا و سودآوری تضمین مزایا، تأیید منزله به و بوده اطالعاتی شفافیت و سازمان

 یانیهب ثبت، تقاضای فرم است موظف ناشر بهادار، اوراق انتشار درخواست ثبت برای. باشدنمی سازمان توسط بهادار اوراق با مرتبط

 .دنمای دریافت رسید و داده تحویل سازمان به زمانهم و کامل صورت به را بهادار اوراق نویسیپذیره اعالمیه طرح مورد حسب و ثبت

 از پس.باشد مشتمل دستورالعمل این 2 یماده موجب به( 1 بهادار اوراق عمومی عرضه و ثبت دستورالعمل 5 ماده) باید ثبت بیانیه

 املک صورت در. نماید اعالم ناشر به مقتضی طرق به را مدارک احتمالی نواقص رفع و تکمیل درخواست باید سازمان درخواست، ثبت

 ماده) نماید اعالم ناشر به بهادار، اوراق ثبت با را خود موافقت عدم یا موافقت روز سی مدت ظرف حداکثر باید سازمان مدارک، بودن

 .گیرد صورت باید بهادار اوراق بازار قانون 12 یماده طبق البته( دستورالعمل همان 11

 گذاریسپرده شرکت نزد بهادار اوراق سپردن-2

 د،انرسیده ثبت به بورس سازمان نزد در که بهاداری اوراق از قسمتی یا تمام آن طی که است عملیاتی بهادار، اوراق گذاریسپرده

 گذاریسپرده شرکت نزد شده سپرده بهادار اوراق فقط سپرده ثبت، دستورالعمل 5 ماده طبق. یافت خواهند را بورس در معامله قابلیت

 نتقاالتا سایر همچنین و قانونی قهری، از اعم مالکیت انتقال گونه هر یا و گذاریوثیقه پایاپای و تسویه فروش، و خرید قابل مرکزی

 .باشندمی بورس در معامالت ساعات از خارج

 سپرده مرکزی گذاریسپرده شرکت نزد که هستند معامله قابل بورس در اوراقی فقط 111 یماده) معامالت دستورالعمل 111 یماده

 بهادار اقاور که زمانی گفت توانمی کلی طور به. کندمی حکم همین شبیه نیز( باشد شده صادر آن برای انتقال و نقل گواهی و شده

 باشند دهش ثبت ثبت، دستورالعمل وفق زیرا. باشندمی بورس در معامله برای( اختصاصی و عمومی شرایط اغلب حائز شوندمی سپرده
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 تمامی زحائ شوندکهمی پذیرش بورس نزد در اوراقی. باشند شده پذیرش بهادار اوراق بورس در اوراق این ثانیاً، باشند، ثبت از معاف یا

 شوندیم سپرده مرکزی ی گذارسپرده شرکت نزد در اوراق که زمانی ثالثاً، و باشند؛ بورس در پذیرش برای اختصاصی و عمومی شرایط

 (.دستورالعمل همان 3 ماده) گیردمی قرار بازار اختیار در زیر اطالعات

 بهادار اوراق مالکان کامل مشخصات و نام•

 بهادار اوراق تعداد•

   بهادار اوراق مالکان از یك هر تابعیت•

 پس مرکزی گذاریسپرده شرکت مذکور دستورالعمل 4 ماده طبق بهادار اوراق تعداد و مالکیت برای شده تعیین محدودیت گونه هر•

 زدن در اوراق سپردن با بنابراین نماید؛می روز به را بهادار اوراق مالکان مالکیت اطالعات الزم، مجوزهای اخذ یا مستندات دریافت از

 .شودمی رعایت عمالً بورس در معامله برای بهادار اوراق تشریفات و قراردادها عمومی شرایط مرکزی گذاریسپرده شرکت

 معامالتی نماد تعلیق عدم -3

 بهتر بارتع به و باشد باز باید نیز ورقه آن معامالتی نماد بلکه نیست کافی شدن سپرده تنها بورس در بهادار ورقه یك معامله برای

 .نباشد متوقف یا معلق

 شده تعریف معامالت سامانه در فرد به منحصر صورت به بهادار اوراق از یك هر برای که است ایشناسه معامالتی، نماد از منظور

 عریفت بازارهای و بهادار اوراق تفکیك به معامالتی، نماد. باشد دو هر از ترکیبی یا و عدد حروف، صورت به تواندمی شناسه این. است

 قرار معامله مورد بتواند ورقه یك اینکه برای( معامالت دستورالعمل 2 ماده) شودمی تعیین بورس توسط معامالتی سامانه در شده

 تعلیق انعمو رفع تا تعلیق این و کندمی معلق را ورقه یك معامالتی نماد بورس موارد بعضی در. باشد باز آن معامالتی نماد باید گیرد

 نماد تعلیق رفع و گرددمی تعلیق بورس توسط معامالتی نماد زیر موارد در معامالت، دستورالعمل 12 ماده موجب به. دارد ادامه

 .باشدمی تعلیق دالیل رفع به منوط معامالتی

 

 معامالتی نماد توقیف عدم -4

 عامالتی،م نماد توقیف از منظور نباشد متوقف هاآن معامالتی نماد که است این بورس در معامله برای بهادار اوراق شرایط از دیگر یکی

 توقف به اقدام رأساً بهادار اوراق بورس شرکت موارد از بعضی در. است محدود مدت برای بهادار ورقه یك معامله انجام از جلوگیری

 .دارند را اختیار این نهاد دو هر وگاهی بورس سازمان اعالم به بنا دیگر موارد بعضی در و کندمی معامالتی نماد
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 بهادار اوراق بورس معامالت هایویژگی

 بهادار اوراق معامالت بودن جایز یا الزم -الف

 جهت در بورس مقامات دخالت با هم آن و اندکرده مشخص بورس مقررات و قوانین که مواردی در جز بهادار اوراق بورس معامالت

 . معامالت نامهآیین 11 ماده مانند باشندنمی انحالل قابل نظارت اعمال

 بهادار اوراق معامالت بودن معلق یا منجز -ب

 آن منجز عقد» م. ق 132 ماده طبق. کنندمی تقسیم معلق و منجز به چیزی به هاآن اثر نبودن یا بودن منوط حیث از را معامالت

 .«بود خواهد معلق اال و نباشد دیگری امر به موقوف انشاء حسب بر آن تأثیر که است

 قوقدانانح بین همچنین و فقها بین موضوع این پیرامون که نظرهاییاختالف و معلق معامالت بطالن یا صحت به مربوط مباحث از فارغ

 تمعامال تعلیق و کرد چیزی بر معلق تواننمی را بهادار اوراق بورس ،معامالت بورس اهداف و ماهیت به بنا که، گفت باید دارد، وجود

 و هاقیمت شدن واقعی برای بهادار اوراق بورس در انسجام و قطعیت عبارتی به. است بورس بر حاکم عمومی نظم مخالف بورس

 .ندارد سازگاری خصوصیت این با تعلیق و است برخوردار خاصی اهمیت از بازار کاریدست از جلوگیری

 بهادار اوراق معامالت بودن عهدی یا تملیکی -ج

 یعنی( 32 ص ،1334 محجورین، و اشخاص زاده،قاسم)  است، مالکیت انتقال آن مستقیم و اصلی اثر که است عقدی تملیکی، عقد

 نآ مستقیم نتیجه که است عهدی عقدی آن مقابل در شود،می منتقل دیگر طرف به طرف یك از مالی ملکیت آن وقوع مجرد به

 (.452 ص ،1333 لنگرودی، جعفری) است هاآن از یکی یا طرفین برای تعهد ایجاد

 این به بورس مقررات از مختلفی مواد. شودمی خریدار به فروشنده از بهادار اوراق مالکیت انتقال موجب بهادار اوراق بورس معامالت

 اوراق مالکیت انتقال": داردمی بیان  پایاپای و تسویه گذاری،سپرده ثبت، دستورالعمل 12 ماده مثال عنوان به دارد اشاره موضوع

 مجدد تأیید به نیازی بهادار اوراق مالکیت انتقال برای و گرددمی ثبت مکانیزه صورت به خریدار و فروشنده مالکیت کد در بهادار

 .بود نخواهد خریدار یا فروشنده

 

 بهادار اوراق معامالت بودن تشریفاتی -د

 عمومی واعدق. کاتوزیان) اندکرده تقسیم عینی و تشریفاتی رضایی، به را عقود دارد، قرارداد انعقاد در طرف دو اراده که نفوذی اعتبار به

 (.32 ص ،44 ش ،1ج قراردادها،
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 رعایت معامله انجام از بعد و حین قبل، مرحله سه هر در تشریفات آن در که است معامالتی جمله از بهادار اوراق بورس معامالت

 شرکت در را آن مشتری و باشد کرده ثبت سازمان نزد در را آن باید ناشر ابتدا سهم یك فروش برای مثال عنوان به. شودمی

 به و کارگزاران توسط تنها معامالت بعد مرحله در( معامله از قبل مرحله. )کند پیدا معامله قابلیت تا کند سپرده وجوه گذاریسپرده

 قررم مهلت طی باید فروشنده و خریدار معامله از بعد و( معامله مرحله) شودمی انجام معامالتی مکانیزه سیستم توسط و حراج شکل

 اوراق بورس معامالت تشریفات دیگر طرف از. یابد قطعیت تا برسد بورس تأیید به باید معامالت این و کنند تسویه پایاپای طریق از

 ماده)  است بالاثر و باطل بهادار اوراق بورس معامالت هاآن رعایت عدم صورت در و است معامالت گونهاین نفوذ و وقوع شرط بهادار

 (.بهادار اوراق بورس معامالت نامهآیین 1

 بهادار اوراق بورس معامالت بودن معوض -ه

 دیگری تعهد یا مال گیرد،می عهده بر که تعهدی یا دهدمی که مالی برابر در طرفین از یك هر آن در که است عقدی معوض، عقد

 را تعهدی یا دهدمی دیگری به را خود مال طرفین از یکی آن در که است مجانی یا غیرمعوض عقد آن مقابل در و آوردمی دست به

 (.113 ص ،22 ش 1 ج قراردادها، عمومی قواعد کاتوزیان،)کند تحصیل تعهدی یا مال آن برابر در آنکه بدون گیردمی عهده به

 گیرندمی قرار هم مقابل در عوضین از یك هر و است سودجویی ستد، و داد از طرفین از یك هر هدف بهادار اوراق بورس معامالت در

 .متعادلند هم با عوض دو این نیز ممکن سرحد تا و

 بهادار اوراق بورس معامالت بودن قراردادی: ی

 یناش تعهدات و حقوق شرایط، آزادانه و کنند معامله هم با خواهندمی صورتیکه هر به توانندمی اشخاص اراده حاکمیت اصل مطابق

 شده وضع انقالب از بعد که قوانینی ولی ،(م. ق 10 ماده. )نباشد قانون صریح مخالف هاآن قرارداد اینکه شرط به کنند تعیین را آن از

 عیتتب قاعده این از که است قوانینی جمله از نیز بهادار اوراق بازار قانون. است ساخته امری را جدید عقود به مربوط قواعد بیشتر،

 طور به دارد سعی دولت دیگر سوی از. است نموده امری را بهادار اوراق بورس معامالت به مربوط مقررات و قواعد بیشتر و نموده

 تاراس این در. آورد در خود اختیار در را ثروت مبادله و توزیع حقوقی عامل کرده سعی خاطر بدین کند نظارت اقتصاد بر مستقیم

 بورس معامالت و دارد مستقیم نظارت است، کشور اقتصادی وضعیت کنندهتبیین نوعی به که سرمایه بازار معامالت روند بر دولت

 واعدق این در تغییری توانندنمی طرفین و شودمی انجام دولت توسط شده تعیین شرایط و حدود قالب، شکل، در تنها بهادار اوراق

 نزدیك عمومی حقوق حوزه به و فاصله خصوصی حقوق حوزه از بورس در بهادار اوراق معامالت گفت توانمی که طوری به. بدهند

 .است شده

 بهادار اوراق مالکیت انتقال آثار

 :است زیر قرار به بهادار اوراق مالکیت انتقال آثار ترینمهم
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 با که حقوقی روابط در فروشنده جای به خریدار مقامیقائم عبارتی به و خریدار به فروشنده تعهدات و حقوق تمام انتقال( الف

 و( گیردمی تعلق مشارکت اوراق به که الحسابیعلی سود مانند) موجود حقوق تمام نتیجه در. است داشته بهادار اوراق صادرکننده

 موجود تعهدات تمام متقابالً. شودمی منتقل خریدار به فروشنده از( سهام سود مانند) شود ایجاد آینده در است ممکن که حقوقی

 .شودمی منتقل خریدار به نیز آینده احتمالی تعهدات همچنین و(  تجارت قانون الیحه 34 ماده مانند)

 فعلی دهدارن نفع به اوراق انتقال با شده داده قرار اوراق این برای بهادار اوراق صادرکننده سوی از که تضمیناتی تضمینات؛ انتقال( ب

 و قدع همان بلکه. شودنمی ساقط بوده اوراق این صدور مبنای که عقدی بهادار، اوراق انتقال زیرابا. شودنمی ساقط و شودمی برقرار

 خواهدن وجود تضمینات سقوط برای موجبی بنابراین شود؛می منتقل اوراق این گیرندهانتقال به عیناً آن از ناشی تعهدات و حقوق

 که بودهن طرفین قرارداد مبنای بر تضمینات این اینکه یعنی قراردادی، نه است قانونی بهادار اوراق تضمینات دیگر طرف از. داشت

 باقی تضمینات این بهادار اوراق اعتبار زمان تا و است شده وضع گذارقانون حکم به بلکه باشد معتبر اصلی طرفین روابط در فقط

 . مانندمی

 بهادار اوراق به شدن تبدیل شایسته و انتقال قابل مطالبات

 مناسب نوعت ترکیب،سررسیدو کیفیت، دارای بوده، بانی از مستقل و انتقال قابل که هستند بهادار اوراق به تبدیل شایستۀ مطالباتی

 موجب به که دانست قراردادی راباید مطالبات انتقال ایران حقوق در. آورند بوجود نقدینگی از هموار و منظم جریانی و باشند عملیات

 طلب، انتقال در دهد، می انتقال دیگری به باشد داشته عقددخالت این در آن طلب، بدهکار که این بدون را، خود طلب بستانکاری آن

 جاری اتمطالب انتقال مورد در را تعهد تبدیل مقررات نباید و شود، می منتقل آن به راجع حقوق و توابع تضامین، کل با بستانکاری

 قبول و آن دانستن معلق،صحیح مطالبات تضمین به فقهی ادلۀ و عمومات تسری امکان مورد در فقهی های استدالل به نظر. دانست

 این ینتضم و انتقال برای ایران دانان حقوق توسط پیشنهادی عملی های حل راه به نظر امعان با آینده، دین تادیۀ به التزام درستی

 ناسازگار انایر حقوق مبانی با بشود، شده ایجاد آن مقتضای که آتی نقدینگی جریان تضمین و انتقال که کرد ادعا توان می مطالبات،

 از و ،دارد وجود مطالبات توابع و تضامین و به ویژه آتی، مطالبات انتقال خصوص در که تردیدهایی به توجه با حال، درعین. نیست

 بحث موضوع در بویژه و همواره بانکی، نیازهای و تجارت حقوق کارهای و ساز تنظیم برای مدنی قانون های حل راه اصوالً که جا آن

 فراهم را یمال تأمین نوین های شیوه از استفاده راه جدید، مقررات وضع با باید می ایران قانونگذار که رسد می نظر به نیست کارگشا

شیوة  فتعری ابتکار همانند کشورها دیگر تجربۀ به توجه. کند بیان را آن احکام و نموده تعریف را ساده مطالبات انتقال قرارداد آورد،

 الشکلمتحد قانون در شده بینی پیش ضوابط یا فرانسه، حقوق در دالی روش مانند) شغلی و ای حرفه مطالبات انتقال برای ای تازه

 .باشد گشا راه تواندمی ،(مطالبات انتقال دربارة متحد ملل سازمان نمونه سیوننکنوا و متحده، ایاالت تجاری
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 تمرکز قدیم، اقتصاد در اگرچه. میآورند وجود به مالی نیازهای پیشبرد برای را نوینی مالی ابزارهای زمان، هر در مالی هاینوآوری

 له،مباد تولید، از مهمی بخش آن، طی که شده مندبهره جدید فرایند یك از جدید اقتصاد لیکن بود، خدمات و کاالها بازار روی عمده

 .باشدمی توریق و تورق آنها جمله شودازمی مشتق بدهی ابزارهـای کـارگیری به از سودآوری، و توزیع

 

  6  توریق و تورق

 ریشه «مضروبه هایدرهم» معنای به الورق کلمه از تورق. اند شده اشتباه و سردرگمی دچار توریق و تورق درباره محققان از برخی

 برخی همچنین( ق.  هـ1414 منظور، ابـن) اسـت شـده تعریف نیز غیرمسکوک و مسکوک نقره زیاد، پول و مال معنای به و  گرفته

 به و خردمی نسیه طور به را مالی ،(متورق) پول به نیازمند فرد که اند نامیده فرایندی را تورق و اند گفته نقرهای سکه را ورق دیگر،

 هب تعهد ازای در حال زمان در نقدینگی آوردن دست به  جهت فرایندی تورق عبارتی، به میفروشد ثالثی شخص به نقد صورت

 (.1ص ،1323 لنگـرودی، جعفری) .است آینده در بیشتر مبلغی پرداخـت

. میشوند معامله وارد یکدیگر با بازار در حقیقی نفر سه سنتی، تورق در. کنند می تقسیم جدید و( واقعی) سنتی نوع دو به را تورق

 میتواند هم بانك در معامالت این. میفروشد سوم نفر به نقد طور به را کاال همان و میخرد دوم نفر از نسیه طور بـه را کـاالیی اول نفـر

 بفروشد ریدیگ بانك یا فرد به نقد طور به را آن سپس و بخرد بانك از نسیه طور به را کاالیی نفر یك که صورت بدین شود، اجرایی

 نقدینگی به دستیابی برای حقوقی راه یك و قانونی حیله یك سنتی دیگـر،تورق بیـانی به. نماید تأمین را خود نیاز مورد نقدینگی و

 تا ردمیگی صورت ها بانك و افراد بین بیشتر که جدید، تورق.حالل سوی به حرام از فرار برای است راهی نوعی، به و آیدمی شمار به

 تخصیص و جذب آن، اصلی هدف و بوده مشـهور نیـز  متشـکل یـا و منظم یافته، سازمان تورق های نام به حقیقی، اشخاص بین

 كی از اعتباری طور بـه را کـاالیی مشـتری، جدید، تورق در. میباشد مالی مؤسسات و نهادها ها،بانك اقتصادی اهداف با نقدینگی

 بـه هک را کاالیی فرد فرایند، این نتیجه در. میکند خود جانب از کاال آن فروش در وکیل را بانك خود سپس و کرده خریداری بانك

 همین رد جدید و سنتی تورق بین مهم تفاوت. کند می دریافت مستقیماً را پول تنها و نگرفته تحویل کرده، خریداری اعتباری طور

 احتیر به مشتری سنتی، تورق در اما شود،نمی آن فروش درگیر و گیردنمی تحویل را کاال مشتری جدید، تورق در که است نکته

 که معنا نبدی برمیگردد؛ درآینده اقـدامی بـه توریـق ولی.کند انتخاب آن فروش یا  و شـده خریداری  کاالی داشتننگه بین میتواند

 اربدهک کـه نهـادی یـا و فـرد عبارتی، به. اندازدمی تعویق به اوراق توسط را دیگر نهاد یا فرد به خود بدهی مدیون، نهاد یا و فرد

 آوری جمـع را نیاز مورد وجوه است، شده نوشته اوراق آن روی بر آنچه از ترپایین قیمت با بهاداری اوراق فروش و انتشار با است،

 اسمی قیمت به را خود اوراق زمان مرور به اوراق صاحبان مرحله، این از پس. نمایدمی پرداخت را خود بدهی آن، توسـط و کـرده

 یونمد بدهی اوراق، صاحبان عبارتی به. میگیرند پس اوراق ناشر از( تر اضافه مبلغی عالوه بـه خـود پرداختـی پـول) آن بر مندرج

                                                           
6 -Assignment 
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 نوع این که آنجا از. نماید پرداخت آنان به اولیه مبلغ از بیشتر مبلغی آینـده در مـدیون، کـه شـرط ایـن با اند داده حال زمان در را

 حواله شریعت، در آن درست و شرعی وجه.  نیسـت صـحیح و بوده ربا است، همراه شرعی توجیه بدون مازاد یك با بدهی انتقال

 حیله كی عنوان به تورق، کارگیری به اساس که است الزم تذکر این بیان خاتمه ،در(بیتا الدبو، فاضل) ندارد پی در زیادتی که است

 و سازیهروی منظور به تأیید این قراردادن بهانه جهت، این از. است نقـدینگی بـه دسـتیابی بـرای درست و حقوقی راه یك و قانونی

 یك رد که است بدیهی. باشدنمی درست شود آن طبیعـی مسـیر در اسـالمی اقتصـاد حرکت مانع که طوری به روش، این گسترش

 بوده بر ینههز و سخت شـرعی،بسیار ضـوابط اساس بر و صحیح تورق اجرای تسهیالت، متقاضیان و مشتریان از انبوهی با بانکی نظام

 منابع تخصـیص در ناکـارایی اقتصـادی، ثباتیهای-بی افزایش ها، بدهی حجم رشد باعث این بانکی نظام چنین در تورق گسترش و

 بایستی اضر،ح های ظرفیت و موجود های واقعیت به توجه با بنابراین. میشود ربوی بانکداری و اسالمی بانکداری بین تفاوت تضعیف و

 دعقو از هاپروژه مالی تأمین برای است ممکن که جایی تا شده محدود بانکی نظام در تورق از گسترده استفاده که  شـود تالش

در حقوق آمریکا به قرارداد واگذاری مطالبات توافقنامه اطالق گردیده و نه عقد؛ زیرا بنا به نظر .شـود استفاده مضاربه و مشارکت

دانان در انتقال طلب عقد در ایجاد حق نقشی ندارد ،انتقال طلب مصداق عقد نیست بلکه ناشی از توافق است و نه گروهی از حقوق

.البته گروه دیگری از عقد زیرا توافق میتواند هم موجب انتقال حق شود و هم تعدیل و ایفای حق.پس توافق اعم از عقد است 

 (.20اند.)فتحی ، حسین.التوریق المصرفی للدیون صت عقد دانستهنویسندگان انتقال طلب تابع را شرایط عمومیصح

 هادارایی سازی بهادار اوراق پدیده به توجه عطف دالیل

 را زیادی دالیل. است گسترش حال در شدت به نیز حاضر حال در و یافته تکامل زمان گذر در هادارایی سازی بهادار اوراق پدیده

. ردندک پیدا گسترش بازار در گذارانسرمایه عده افزایش جهت نیاز به واکنش در مالی بازارهای. برشمرد روند این توجیه برای تونمی

 محج افزایش زیرا،. یابدمی کاهش بازار کل از گذارسرمایه هر سهم گذاران،سرمایه عده افزایش صورت در بازار، ساده قانون یك طبق

 درک و االب نقدشوندگی سرعت با مالی ابزار نیازمند که است گذارانیسرمایه بیشتر عده فعالیت مبنای تقویت معنای به بازار اندازه و

 مطالبات که هستند ویژگی این دارای شده یاد ابزارهای. آوردند فراهم را مالی ابزارهای تکامل زمینه نیاز، دو این. هستند ترراحت

 از شانکیفی سطح بر مبنی مدارکی دارای نیز اوقات گاهی و کرده تبدیل همگن و درک قابل نقدشونده، ابزارهایی و اسناد به را مالی

 صورت هب افراد، همه بودجه با سازگاری و تناسب برقراری جهت اینکه دیگر و هستند احتمالی خطر بیمه یا اعتباری بندیرتبه لحاظ

 هب تبدیل جهت آنان بقیه با مقایسه در هادارایی از برخی اینکه توجه قابل. باشندمی موجود ارزش نظر از کوچکتر اجزای و واحدها

 و ترآسان نمودن بهادار اوراق به تبدیل که گفت توانمی توصیف، این با. رسندمی نظر به ترمناسب و ترآسان نمودن بهادار اوراق

 روریض جزء کلی معنای یك در هادارایی کردن بهادار اوراق به تبدیل که گفت توانمی توصیف، این با. رسندمی نظر به ترمناسب

 در موجود هایطیف تمام دربردارنده هادارایی سازی بهادار اوراق فرآیند که مطلب این وعنوان است مالی موضوعات و مسائل حوزه

 داد تعمیم نیز مالی بازار به را موضوع این توانمی نتیجه، در. است بدیهی حقیقتی باشد،می مالی ابزار و اسناد قلمروی
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 2(.24-53منجواحمد) 

 هادارایی پشتوانه به کردن بهادار اوراق به تبدیل

 هاانكب. هاستدارایی سازی بهادار اوراق فرایند از گیریبهره نقد، وجوه جریان تولید جهت بانکداری بخش در اصلی راهکارهای از یکی

 خود راهبردهای در پول، جهانی تقاضای با هماهنگی جهت بایستی که دانندمی ضروری را تکنیك این بردن کار به جهت آن از

 را نتیس بانکی هایوام ها،دارایی سازی بهادار اوراق آینده سال ده طی است این کارشناسان بینیپیش واقع در. کنند ایجاد تغییراتی

 3(.55.ص1221 چیو،)دهدمی قرار خود الشعاعتحت

 هب قرارداد، بر مبتنی مالی رابطه یك آن طی که است فرایندی آن، وسیع مفهوم در هادارایی نمودن بهادار اوراق به تبدیل اصطالح

 (.32ص 1335نجفی،) .شودمی تبدیل «معامله» ستد و داد یك

 خود هب متفاوتی وضعیت خاص منظر یك از پدیده این مالی، بخش در هادارایی سازی بهادار اوراق فرایند تکامل به توجه با بنابراین،

 گرفته خود به فردی به منحصر معنای و شکل سازی بهادار اوراق سرمایه، بازار امروزی هایفعالیت در دیگر، سوی از. است گرفته

 اوراق» بازار عنوان به نیز آن بازار از اغلب، و شده نامیده «هادارایی پشتوانه با سازی بهادار اوراق» تمایز همین موجب به که است؛

 . شودمی برده نام «هادارایی پشتوانه با سازی بهادار

 مقصد اب شرکت یك تأسیس به اقدام دارد، نیاز مالی تأمین به  که ای مؤسسه یا شرکت بهادار، اوراق به ها دارایی تبدیل فرآیند در

. فروشدمی خاص مقصد با شرکت به هستند آتی نقدی های جریان دارای که را خود مالی های دارایی از دسته آن و کندمی خاص

 وانهِپشت با بدهی اوراق انتشار به اقدام کند، فراهم را مذکور مالی هایدارایی خرید برای الزم وجه که این برای خاص مقصد با شرکت

 بدهی اوراق فروش محل از که را وجوهی خاص مقصد با شرکت سپس. کندمی عرضه گذاران سرمایه عموم به را آن و کرده دارایی

 ارایید پشتوانهِ با بدهی اوراق که گذارانی سرمایه. کندمی پرداخت اصلی شرکت به مالی های دارایی خرید بابت است، آورده دست به

 .کنندمی کسب بازدهی خاص مقصد با شرکت مالی هایدارایی از حاصل نقدی های جریان محل از اند،خریده را

 هادارب اوراق پشتوانه دارایی آنها در که است رهنی هایوام پشتوانه با بهادار اوراق بازار پشتوانه، با هایدارایی بازار بخش بزرگترین

 لیم موسسه وسیله به ها،دارایی کردن بهادار اوراق به تبدیل فرآیند خلق از شده ثبت مورد نخستین. است رهنی هایوام منتشره،

 نوعی که «بودن سهیم گواهی» شده یاد مؤسسه. است گرفته صورت 1220 سال در امریکا متحده ایاالت در 2دولتی رهنی هایوام

 . داد گسترش را است جنگی سربازان امور اداره و فدرال مسکن اداره رهنی هایوام بر مبتنی بهادار اوراق از

                                                           
7 -Ahmad manjooT(2005) 
8 - Chew    
8 -Government NationalMortgageAssociation(GNMA). 
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 هرهب میزان سررسید، نظر از که هستند رهنی هایوام سبد در مستقیم مالکیت دهندهنشان هاوام پشتوانه با بودن سهیم هایگواهی

 به یتمالک هایگواهی و شده واگذار ضامن شرکت یك به سبد که است صورت این به کار روند. باشندمی همانند کیفی هایویژگی و

 هادارایی مجموعه تمام برابر در طلب یك از حاکی نامهگواهی هر که طوری به شوند؛می فروخته گذارانسرمایه به مستقیم طور

 (.332،ص1225 تاکور، و گرینباوم)است

 وراقا به تبدیل تاکنون سازدمی خاطرنشان. نگرفت صورت هابانك وسیله به هادارایی نمودن تبدیل جهت در اقدامی 1235 سال تا

 الح در نیز بهادار اوراق هایبورس از برخی حتی و است گرفته قرار پذیرش مورد مالی نهادهای بیشتر سوی از هادارایی نمودن بهادار

 10. هستند دارایی بر مبتنی قرضه اوراق ستد و داد به آوردن روی

 و( بدهی و سرمایه) مالی بازارهای کلی توسعه و بانکداری بخش کارآمدی ارتقای جهت روشی ها،دارایی کردن بهادار اوراق به تبدیل

 متسال و استحکام مزمن ضعف از حاکی بانکداری بخش عملکرد به مربوط شاخصهای بررسی. باشدمی اقتصادی رشد به زدن دامن

 بهادار اوراق هب تبدیل مالی تأمین روش شرایط این در. است هادارایی پایین نسبتاً کیفیت و غیرمکفی نسبتاً کارکرد همراه به بانکها

 درش به طریق این از و مالی بازارهای کلی توسعه و بانکداری بخش کارآمدی ارتقای به مختلف ابعاد در تواندمی هادارایی کردن

 و زاتامتیا مجموعه به توجه با رسدمی نظر به که است هاییروش از یکی هادارایی کردن بهادار اوراق به تبدیل. کند کمك اقتصادی

 یمؤثر نقش تواندمی شود،می رهنی هایوام در درگیر منابع از توجهی قابل بخش آزادسازی موجب که این به عنایت با و آن منافع

 .کند ایفا کشور سرمایه و مالی بازارهای دهیسامان در را

 دارایی پشتوانه به بهادار اوراق ساختار

 اب هاآن مقایسه طریق از اوراق این ساختار توصیف رسدمی نظر به لذا است، رهنی اوراق مشابه اوراق این ساختار مفهومی صورت به

 رهنی هایوام مانند، ( 1323 تبریزی، عبده) است رهنی هایوام رهنی، قرضه اوراق پشتوانه: باشد مناسبی روش رهنی قرضه اوراق

 هنیغیرر هایوام دارایی، قرضه اوراق پشتوانه که حالی در. غیره و تجاری یا و مسکونی هایوام شناور، بهره نرخ یا و ثابت بهره نرخ با

 آموزیدانش و دانشجویی هایوام اثاثیه، خرید هایوام اعتباری، هایکارت: دریافتی هایحساب خودرو، هایوام شامل هاوام این. است

 دفاق اغلب دارایی قرضه اوراق اما هستند؛ اعتباری ریسك فاقد اوراق این رهنی، قرضه اوراق دولتی تضمین دلیل به. است غیره و

 وعدم از زودتر پرداخت ریسك معرض در توانندمی دارایی قرضه اوراق. هستند اعتباری ریسك دارای لذا. هستند هاتضمین گونهاین

 اهشک بازار بهره نرخ که زمانی. است اندک دارایی، قرضه اوراق با مقایسه در ریسك این میزان اما گیرند، قرار( پرداختپیش ریسك)

 .دهند انجام ار کار این خود اتومبیل برای که این تا کنند مجدد مالی تأمین را خود مسکن که کنندمی سعی بیشتر افراد کند،می پیدا

 و کرده خارج ترازنامه از را خود هایدارایی که دهدمی را اجازه این هاآن ساختار زیرا. هستند جذاب ناشران برای دارایی قرضه اوراق

 هایدارایی که کندمی فراهم را امکان این ناشر برای دارایی قرضه اوراق همچنین. کنند آزاد دیگر هایفعالیت برای را خود سرمایه

                                                           
10 -K0thari.Vinod(www.Vinodkohari.com 17february2004 p7. 
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 گذار،هسرمای که شودمی آن نتیجه لذا. . برساند فروش به گذاریسرمایه درجه سطح در را خود گذاریسرمایه درجه زیر و نشده تضمین

 .دهدمی ترجیح بهادار اوراق صادرکننده هایبدهی یا و هادارایی ریسك بر را ترایمن ریسك

 : شامل "هادارایی کردن بهادار اوراق به تبدیل" فرآیند شکل ترینساده

  "قدینگین تأمین" برای اقتصادی هایفعالیت جریان در که "کننده صادر" نام به نهادی توسط مطالبات از بزرگی مجموعه فروش( الف 

 .شودمی انجام

 بواسطه که دولتی، ارائه طریق از چه و خصوصی بخش طریق از چه ، خاص اهداف با نهادهایی توسط بهادار اوراق فروش و انتشار(ب 

 .هستند تأدیه قابل و تأمین موجود مطالبات منافع

 .است آنها پشتوانه و ضمانت با بهاداری اوراق فروش و هاوام تجمیع یا کردن کاسه یك شامل فرایندها این

 بانك یك کنید فرض مثال برای. باشدمی نظر مورد دارایی صادرکننده همان معموالً ساختاری، معامالت در خدماتی مؤسسه

 رب نویسیپذیره مؤسسه. دهدمی انتقال نویسیپذیره مؤسسه به امین مؤسسه طریق از و آورده فرآهم را رهنی اقالم از ایمجموعه

 لشک در معموالً. دارد بهادار اوراق صاحبان به را بهره پرداخت مسؤلیت مؤسسه این. کندمی صادر قرضه اوراق رهنی، اقالم این اساس

 رآمدد از که دهدمی اجازه بهادار اوراق صادرکننده به امر این. دارد نیز را خدماتی مؤسسه نقش بهادار اوراق صادرکننده فعالیت، بانکی

 رارق بانك گرو در رهن عنوان به هاییدارایی مشتریان، عموم با بانك فعالیتهای نتیجه در. ببرد بهره فعالیت طول در الزحمهحق

. دهدمی رارق نویسیپذیره مؤسسه اختیار در را هادارایی این نیز امین. کندمی واگذار امین به تبدیل فرآیند در را آنها بانك که گیردمی

 خدمات ارائه در خدماتی مؤسسه اگر. کنندمی گذاریسرمایه به اقدام هادارایی این پشتوانه با بهادار اوراق خرید با گذارانسرمایه

 .بماند محفوظ بهادار اوراق صاحبان سود تا کند معرفی را جایگزینی خدماتی مؤسسه یك باید امین شد، مواجه شکست با خود قانونی

 (.42، 1001 مالزی، بهادار اوراق کمیسیون)

 تواندمی مؤسسه این وجود. باشدمی هادارایی کردن بهادار اوراق به تبدیل روند و ساختاری تعامالت ذاتی جزء معموالً اعتباری مؤسسه

 ارک انجام روند در معامله طرفین منافع حافظ الزحمه،حق دریافت با که است امین همان ثالث شخص. کند عمل ثالث شخص توسط

 خدماتی مؤسسه توسط شده آوریجمع نقدی جریان پذیرش کار، انجام روند از مندنظام گزارش نهاد، این وظایف جمله از. باشدمی

 جمله از .است معامله مورد قانونی اسناد کنترل همچنین و بهادار اوراق صاحبان طرف از نمایندگی به فعالیتها بر نظارت برای تالش و

 یقانون قراردادهای عنوان تحت فعالیتها این و بوده خدماتی مؤسسه ماهانه گزارش قالب در کار انجام نحوه آشکارسازی امین، وظایف

 توسط یافته انقال و شده آوریجمع نقدی جریان امین مشابه، بطور. باشدمی بهادار اوراق صاحبان سود حفظ برای الزم ساختار در

 . دارد بعهده را بهادار اوراق صاحبان بسوی آنها ارجاع و خدماتی مؤسسه

 

http://www.jolaw.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 293-511، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره حقوق و علوم قضایی 

ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir 

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                       پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir      پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

507 
 

 

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 دارایی پشتوانه با بهادار اوراق اعتباری ریسک

 است وصول غیرقابل مطالبات بروز واسطه به مزبور هایدارایی نقدی ارزش تحقق قطعیت عدم دارایی، پشتوانه با بهادار اوراق مشکل

 قیمت اب را آن بتواند اینکه مگر ندارد، بهادار اوراق خرید به تمایلی کس هیچ باشد، باال گذارسرمایه برای اعتباری ریسك چنانچه .

 از اناطمین بانك برای است ممکن لذا،. باشد پیچیده شدت به تواندمی هادارایی سازی بهادار اوراق هایپروژه کند خریداری پایینی

 هاآن ایشایسته طور به بتوان و بوده تشخیص قابل هادارایی بهادارسازی اوراق فرآیند از ناشی هایریسك که باشد دشوار موضوع این

 . کرد مدیریت را

 پایه هایدارایی برای شده پرداخت بهره بین نرخ نسبت زمان طی که دارد وجود ریسك این هادارایی بهادارسازی اوراق فرآیند در

 نرخ و گذاران سرمایه توسط دریافتی بازده بین پیوندی و ارتباط اینکه مگر ، تفاوت نماید منتشره بهادار اوراق بهره نرخ و( ها وام)

 شد. خواهد گرفته نظر در نوع معاوضه یك ریسك این برابر در مصونیت جهت معموالً،.  گردد ایجاد( ها وام) پایه هایداراییبهره

  نتیجه

 نقدشوندگی با و غیرنقدشونده اما همگن، هایدارایی. است الزم اموری آن انجام برای که است فرایندی بهادارسازی اوراق عملیات

 .گرددمی منظور کردن بهادار اوراق به تبدیل برای باشند بینیپیش قابل و منظم درآمدی دارای که پایین

 : از است عبارت است تصور قابل آن بهادار اوراق صادرکنندگان برای که منافعی عمده

 گردآوری هزینه یابد،می انتشار که بهاداری اوراق جهت وثیقه عنوان به آنها از استفاده و هادارایی جداکردن: کمتر وجوه هزینه -1

 بندیدرجه چه هر. شودمی مربوط آنها اعتباری بندیدرجه به مالی هایواسطه برای وجوه گردآوری هزینه. دهدمی کاهش را وجوه

 بندیرجهد بهادار، اوراق مناسب طراحی و پشتوانه عنوان به هاوام از استفاده با. است باالتر وجوه گردآوری هزینه باشد، ترپایین اعتباری

 .ودشمی وجوه گردآوری هزینه کاهش باعث امر این. بود خواهد باالتر مالی واسطه اعتباری بندیدرجه از منتشره بهادار اوراق اعتباری

 هایدارای فروش کند، رعایت سرمایه حداقل برای را معینی موازین بایدمی که مالی واسطه برای: سرمایه کارآمدتر کارگیری به  -1

 از ادهاستف فرصت کردن، بهادار اوراق به تبدیل طریق از تابعه، مالی هایشرکت یا و تولیدی سهامی شرکت. کندمی آزاد را سرمایه

 ماندمین اقتصادی فعالیت ادامه و وجوه آوریجمع برای مطالبات بازپرداخت منتظر بهادار اوراق ناشر مثالً. یابند می باالتری مالی اهرم

 همزمان. دهدمی کاهش را ناشر خطر و بازده ثالث، شخص به دهندهوام از اعتباری خطر انتقال. کندمی ایجاد جدیدی مطالبات و

 رخن التفاوتمابه درآمد از اینکه جای به حاصله سود. کند حفظ خود برای یا و بفروشد را وام به مربوط خدمات حقوق تواندمی ناشر

 .آیدمی بدست کارمزد از عمدتاً ترتیب بدین شود، ناشی بهره

 را شدر امکان سرمایه کمبود بانك، فعالیت گسترش با همراه: وجوه گردآوری منابع به بخشی تنوع و سرمایه سریع رشد امکان -3

 این از. است سرمایه سریع گردآوردن برای راهی ها،دارایی کردن بهادار اوراق به تبدیل طریق از هادارایی فروش. کندمی محدود
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 عامل سرمایه، کفایت هایحداقل رعایت آنگاه و برده ترازنامه از خارج را مرتبط هایبدهی و فروش مورد هایدارایی طریق

 .بود نخواهد ایکنندهمحدود

 اشرن رسد،می فروش به هاوام آن بهره نرخ از کمتر نرخی به هاوام کردن، بهادار اوراق به تبدیل طریق از وقتی: بهتر مالی عملکرد -4

 راکد امو یك تبدیل حاصل دیگر بخشی و وام خدمات کارمزد التفاوت،مابه این از بخشی. یابدمی دست التفاوتیمابه به بهادار اوراق

 کمتر و مک را التفاوتمابه این بازار در رقابت البته. شودمی نیز ناشر اعتباری حد گسترش باعث که است پشتوانه به بهادار اوراق به

 درآمدی منابع حال درعین کند،می مجدد توزیع نهایی دهندگانوام و نهایی گیرندگانوام بین را زیاد التفاوتمابه که رقابتی کند؛می

 . بود خواهند مدترکارآ بانك

 یافتیدر نقدینگی جریان تطابق عدم مطالبات، وصول در تأخیر یا و ورشکستگی مانند متعددی مخاطرات معرض در توریق عملیات

 و اعتبار تضمین و ریسك پوشش هایمکانیسم رواین از. دارد قرار صادره اوراق از گذارانسرمایه استقبال عدم و پرداخت قابل و

 و ونیدر هایتضمین و اطالعات جریان برکارکرد، ایحرفه نهادهای و مسئول مؤسسات و شده بینیپیش ساختار این در نقدشوندگی

 .کنندمی نظارت عملیات بیرونی

 .شودمی فروخته گذارانسرمایه به اختصاصی یا عمومی عرضه طریق از مشارکت سهم یا مالکانه منافع و ممتاز سهام قرضه، اوراق

 .بهادارند اوراق پشتوانه هایدارایی از حاصل اقتصادی منافع و نقدینگی جریان به راجع ایوثیقه حق بیانگر صادره اوراق

 ظرن به مغایر ما حقوق در شده پذیرفته سنتی قواعد و قوانین در مذکور اصول از ایپاره با چند مواردی در شده معرفی فرایند اصول

 زآمیمخاطره و مبهم را عملیات انجام هادادگاه توسط آن دانستن مغایر خطر یا و داشته همراه به متفاوتی آثار ست ا ممکن و رسدمی

 کنونی نظم در چه اگر ندارد وجود بانکی عملیات و مالی بازارهای در اعتبار و اطمینان ایجاد برای محکم اجراهای ضمانت و سازدمی

 در گذاریقانون لکن است پذیرامکان توریق معامالت اجرای و طراحی مدنی قانون 10 ماده نظیر امکاناتی از استفاده با و ایران حقوق

 .است توجه مورد شدت به حوزه این

 رایب بهادار اوراق انتشار به اقدام واسطه شرکت ها،دارایی خرید برای مالی تأمین منظور بهدارایی  پشتوانه با بهادار اوراق انتشار -5

 وندش می تضمین کرده است خریداری واسطه شرکت که هاییدارایی بهادارتوسط اوراق این. نمایدیم گذارانسرمایه به دربازار عرضه

اوراق  رکنندهمنتش اعتبار به نه دارد متضمن هایکیفیت دارایی به بستگی عمدتاً گذارانسرمایه ریسك(دارایی پشتوانه با بهادار اوراق)

 .است ضروری بهادار اوراق به تبدیل معامله انجام از قبل هادارایی ویژگی دقیق بنابراین ارزشیابی منشأ؛ شرکت یا

 ااینج در اینکه، دارد؛اول تفاوت جهت دو از بدهی یا سهام صاحبان نظرحقوق از مالی، تأمین سنتی روش با بهادار، اوراق به تبدیل

 ارایید پشتوانه با بهادار اوراق خریداران اینکه، دوم شود؛می فروخته واسطه شرکت به منشأ شرکت توسط دارایی و ندارد وجود وامی

 جاریت های اثرفعالیت بر شده ایجاد نقدی جریان بر نه و کنندمی تکیه متضمن های دارایی مجموعه از ناشی نقدی جریان بر اصوال

 .بهادار اوراق منتشرکننده شرکت

http://www.jolaw.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 293-511، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره حقوق و علوم قضایی 

ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir 

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                       پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir      پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

509 
 

 

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 آنها روی بر که هاییدارایی به مربوط ریسك با تنها که دارند تمایل گذاران بهادار،سرمایه اوراق به تبدیل فرآیند یك در حقیقت، در

که  تاس ضروری منشأ، شرکت ورشکستگی برابرریسك در گذارانسرمایه از حمایت منظور به. باشند مواجه اند کرده گذاری سرمایه

 .شوند مجزا طلبکارانش و منشأ شرکت کار و کسب از بهادار اوراق به شده تبدیل های دارایی

 نتشرکنندهم اولیه ریسك منشأو شرکت اعتباری ریسك برابر در بیشتری امنیت گذار سرمایه برای دلیل دو به واسطه شرکت حضور

 در .است شده تشکیل هادارایی مجزاسازی منظور به که است مستقل شرکت یك واسطه شرکت اینکه، نخست. آورد می وجود به

 طلبکارانش یا منشأ شرکت دسترس در دیگر شود، می منتقل مستقل ویژه واسطه یك به هادارایی از یایمجموعه که اصل،زمانی

 پرداخت انجام برای واسطه توسط شرکت توانند می تنها و اند شده    مجزا منشأ های شرکاىفعالیت از هادارایی این بنابراین،. نیست

 .روند کار به دارایی دارند پشتوانه با بهادار اوراق خرید به تمایل که گذاران نهایی سرمایه به ها

 ارایید تواند می تنها شرکت این. است گذارانسرمایه حقوق از حمایت به محدود شدیداً واسطه شرکت فعالیت که است این دوم دلیل

 هب اقدام که ندارد اجازه شرکت این. نماید منتشر هادارایی این پشتوانه به را بهاداری اوراق عوض در و داشته نگاه را مشخصی های

 ریسك و عملیاتی ریسك واسطه، شرکت هایفعالیت کردن محدود با. بگیرد عهده بر را دیگری تعهدات و نماید دیگری کار و کسب

 .رسدمی حداقل به( تجاری)وکار کسب
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