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 م سند تجارتي، اوصاف و اصول حاكم بر آنمفهو
 

 
 ف حقوقندانان  ين طبن  تعر  .نند ينما مني  يف سنند تجنارت  يف قرار نگرفته است و به ناچار حقوقدانان اقدام به تعريمورد تعر يچ قانونيدر ه يسند تجارت

ط يشنان بنا انرا   يس و ضنامن ا ين ماننند ههرننو  ير مسنئول يت پرداخت صادر كنننده و سنا  يبه نفع دارنده سند و مسئول يرنده طلبيدربرگ يسند تجارت

   .مقرر در قانون است

 دينما مي تياصول خاص و مشترک تبع يدارد كه از برخ يو اوصافها  تيقابل يهر سند تجارت. 

 است يو اراد يت نقل و انتقال آن به صورت قهريقابل يت سند تجارتيقابلترين  مهم.   

 

  ياوصاف اسناد تجارتگفتار اول: 

 :يديوصف تجر (الف

 ًن كنه پنس از   ين اما نکتنه قابنل تن كر ا    .اود مي ه گفتهين قرارداد تعهد پايبه ا .وجود دااته بااد يگردد كه قراداد مي صادر يزمان يسند تجارت اصوال

 ياسنت كنه بنرا    ياز تعهند  يكحنا  يخود سند تجنارت  يعني .رديگ مي قرار يه جدا از تعهد صادر كننده مورد بررسيت تعهد پايماه يصدور سند تجارت

ن رفنت  يه از بن ين چنانچنه تعهند پا   .ا مع الفصنل يا بال فصل است يه دارد يكه تعهد پا يدارنده سند تجارت .صادر كننده با صدور سند به وجود آمده است

   .ستيابل استناد در برابر دارنده مع الفصل نن انحالل اصوال قيد اما ايه استناد نمايتواند در برابر دارنده بال فصل به انحالل تعهد پا مي صادر كننده

 ن ين ن پنول اسنت و ا  يگزيله پرداخنت و جنا  يصرفا وسن  يرود و سند تجارت نمي نيه از بيتعهد پا يده است كه با صدور سند تجارتين امر پر فايح ايتوض

   .ت ندارنديت دااته و موضوعيقيطر يه معامالت ماليپرواضح است كه نحوه پرداخت در كل

 :يزيف تنجوص (ب

 يجناد تعهند در سنند تجنارت    يا .سنت و كنامال منجنز اسنت    ين يچ ارطيد به هيد مقيآ مي به عمل يسند تجارت ين معنا كه دستور پرداخت كه طيبد 

 (چ.ص.ق 3ماده ) .بااد نمي يمنوط به وقع امر

 معادل مبلن  من كور در باننك محنال علينه وجنه نقند        صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن »دارد:  خصوص قانون صدور چك مقرّر مي  در اين

چنك   دااته بااد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده، به صورتي از بانك خارج نمايند ينا دسنتور عندم پرداخنت وجنه      

ضنا ينا قلنم خنوردگي در منتن چنك، ينا اخنتالف در         را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك بنه عللني از قبينل عندم متابقنت ام     

هرگاه در منتن چنك انرطي بنراي پرداخنت دكنر انده بااند، باننك بنه آن انرط             .مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد

 «.ترتيب اثر نخواهد داد

 :يوصف شکل (ج

 ن موضنو  هنم در بحن     ين ا .برخنوردار اسنت   ييار بناال يت بسين تجارت از اهمست است و اکل از نظر مقنن در قانويقانون گ ار تجارت ما مقنن فرمال

مقننن در نظنر گرفتنه     ياز سنو  يانکل  يتيانرا  يو ترتب آثار قانون يصدور سند تجارت يبرا .ت استيقابل رو يو هم در بح  اسناد به خوبها  اركت

 يك سنند عناد  ين اسنت و صنرفا بنه عننوان      يز اعداد اسنناد تجنارت  ا يموجب خروج سند تجارت يط اکلين ارايت ايعدم رعا ياده كه ضمانت اجرا

 .نخواهد ادمند  در نظر گرفته است بهره ياسناد تجارت يكه قانون تجارت برا ييايطلب قابل استناد است و از مزا

  ياصول حاکم بر اسناد تجارت گفتار دوم:



 

  .و ضامننويس  صادر کننده ، ظهر يت تضامنياصل مسول .1

  است يا عرضي ياز نو  تضامن ين سند تجارتيه مسئوليت كليمسئول :ت.ق 294طب  ماده.   

  دارننده   .هنا در مقابنل دارننده بنرات مسنئوليت تضنامني دارنند        ننويس  دهنده، كسي كه برات را قبول كرده و ههنر  برات»دارد:  مقرّر مي .ت.ق 294ماده

همنين حن     .ها مجتمعناً رجنو  نمايند    ها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آن تواند به هر كدام از آن برات درصورت عدم تأديه و اعتراض مي

اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسنئولين موجنب اسنقاط حن       .هاي ماقبل خود دارد نويس دهنده و ههر ها نسبت به برات را هريك از ههرنويس

دهننده   ضنامني كنه ضنمانت بنرات     .وي ملزم نيست ترتيب ههرنويسي را از حي  تاريخ رعايت كنند كننده دع اقامه .رجو  به ساير مسئوليت برات نيست

 «.عليه يا ههرنويسي را كرده، فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است يا محال

 در  .نندارد و در برابنر دارننده مسنئول اسنت      يتجارتسند  يت متعهد اصليدر مسئول يريت متالقا تأثيران درج عبارت عدم مسئوليدر حقوق موضوعه ا

بنرات، سنفته، چنك(، ص    )، حقوق تجنارت ينياسک).رش استيعدم پ تر  ياست و منتق يسان سند موضو  اختلالفين مانند ههرنوير مسئوليمورد سا

اسنت امنا از آنجنا     يدات عمنل حقنوق   يتضاد خالف مقينما مي تيسند اقدام به درج عبارت عدم مسئول يكه متعهد اصل ينکه در فرضيجه اينت .101

ت نسنبت بنه سنند    يدر اصل سند ندااته و فقط ارط عدم مسنئول  يريسند است تأث يندهاير فرايو سا يند صدور و قبولين عمل مستقل از فرايكه ا

   .ش متعهد و مسئول استيخو يكماكان هر مسئول نسبت به امضاها  باطل است و طب  اصل استقالل امضا

 :هااستقالل امضااصل  .2

 ح بوده بااند اگرننه   يح است كه عقد مقدم آن صحيصح يم عقد موخر زمانياو مي واحد مواجه يكه با تعدد عقد در موضوع يهنگام يدر حقوق مدن

  اسنناد  در بحن  گردنند امنا   مني  يبررسن هنا   احراز صحت با عدم صحت عقد مجمو  عقود و امضنا   يبرا يو به طور كل بااد نمي حيز صحيعقد موخر ن

 يرد و بنرا ين گ مني  قنرار  يموخر مستقل از امضا  مقدم مورد بررسن  يمقدم در سند امضا يصرف نظر از امضا .مين اصل را ااهد هستيخالف ا يتجارت

   .رديگ مي قرار يست و هر امضا به طور مستقل مورد بررسيگر نيد يصحت هر امضا  منوط به صحت امضاها .كند مي تيجاد مسئوليصاحب آن ا

 :راداتير قابل استناد بودن اياصل غ .3

 ز بنا  ين ب ن يآقنا  .كنند  مني  ب صنادر  يرا در وجنه آقنا   يالنف چکن   يد منثال آقنا  يآ مي صادر و به گردش در يتجارت يكه سند يهنگامن اصل يطب  ا

ن انحنالل  ين ج بنه ا  ينند در برابنر آقنا   توا نمني  النف  يخورد آقا مي الف و ب به هم يآقا يكند و رابته قرارداد مي ج منتقل يچك را به آقا يسيههرنو

   .ديو از پرداخت وجه چك امتنا  نما استناد نموده

 که در مقابل ثالث قابل طرح هستند يراداتيا: 

o ن معنا كه بتوان ثابت نمود اخص ثال  با علم به عدم ااتغال دمه متعهد اقدام به قبول سند يبد :تيراد در مقابل دارنده فاقد حسن نيا

  .صورت گرفته است يا ضامن ويصادر كننده  ي ايا ايه است و انتقال از دارنده به ثال  به قصد نامششرو  و نمود يتجارت

o ينده ويا نماي مجعول است و منتسب به اخص صادر كننده يصادر كننده در سند تجارت يچنانچه بتوان ثابت نمود كه امضا :راد جعليا 
  .استناد نمود رادين ايتوان در برابر ثال  به ا مي ستين

o با حسن  نکه دارندهيرود ولو ا مي نيتعهد صادر كننده در برابر ثال  از ب يبا اثبات حجر صادر كننده در زمان صدور سند تجارت:راد حجريا
  .ت باادين

o و چه در برابر ثال  آورد چه در مقابل دارنده  نمي به بار يت نشده بااد اصال تعهد تجاريدر آن رعا يط اکليكه ارا يسند: ايراد اکلي
  .تيا بدون حسن نيت و ياعم از با حسن ن

 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 

 نظرات ارائه شده در خصوص ماهيت اسناد تجارتي

 

 

 1گفتار نخست: نظرات کالسيك

 :ا انتقال طلبيه انتقال حق يالف( نظر

 2.كند مي ر را به دارنده برات منتقليه صادر كننده طلب خود از براتگين نظريطب  ا 

 ؛زيراجامع نيست و ههور در حد ماهيت حقوقي برات ندارد، ه ين نظريا 

o در عقد ضمان  كه ، كما اينستيون ارط نيت مديو رضا است فيرنده كايانتقال دهنده و انتقال گاراده تواف   براي تحق  انتقال طلب
كه زماني مسئول پرداخت وجه برات است كه آن را قبول نموده بااد و پرواضح است كه عدم قبولي توسط براتگير  گونه است؛ درحالي اين

 .ي وي به بار نخواهد آوردتعهدي هم برا
o  ضامن عدم پرداخت توسط متعهد نيست و به ديگر سخن، مسئوليتي هم به ايفاي تعهد در برابر انتقالدر انتقال طلب، انتقال دهنده  

براتکش در كه در برات،  گيرنده ندارد و صرفاً از جهت صحت دين مورد انتقال در برابر انتقال گيرنده مسئول بوده و ضامن است، درحالي
 .بااد صورت عدم قبول يا نکول براتگير ضامنت قبول و پرداخت است و در صورت عدم قبولي توسط براتگير در برابر دارنده مسئول مي

o  ،گردد، فل ا هرگونه ماوقعي در حالت قبل از انتقال طلب در انتقال طلب نيز  متعلقات و لوازم خود منتقل ميبا تمام دين در انتقال طلب
كه در اسناد تجارتي طب  اصل عدم توجه ايرادات كه بح  آن قبالً گ ات، ايرادات مربوط به روابط ماقبل، در مقابل  ر است، در حاليمؤث

 .دارنده فعلي قابل طرح نيست

o است،  وجود ندارد، هرچند به كرات انتقال صورت بپ ير د و فقط مديون اصلي مسئول پرداخت دين يت تضامنيدر انتقال طلب، مسئول
ک به قسمت اول ماده .)ر .ها و ضامنين ايشان مسئوليت تضامني دارند كه در برات، تمام مسئولين اعم از ههرنويس و انتقال دهنده درحالي
 (.ت.ق 294

  :ه حواله بودن براتيب( نظر

 ز دارديبه حواله ن يست هر چند تشابهاتيبرات حواله ن .دانند مي حواله يبرات را نوع يبرخ.   

 ه حواله استيت از چهار جهت اببرا: 

o در حواله و برات سه اخص دخالت دارند: 

  :محال عليه: اخصي كه مسئول پرداخت حواله است .3محتال: حواله گيرنده،  .2محيل: حواله دهنده،  .1در حواله. 

 در برات: براتکش، دارنده برات يا گيرنده برات و نهايتاً براتگير. 

o درخصوص برات ااهد هستيم كه تجار  .ستيون صادر كننده نير از صادر كننده است الزاما مديننده كه غدر برات و حواله، پرداخت ك

 .نمايند اقدام به صدور برات سازاي مي

o ترامي در اصتالح حقوقي به معناي تسلسل ايادي است 3.وجود دارد يدر برات و حواله ترام. 

o امي براي قبول چنين تعهداتي وجود نداردهيچ الز .در حواله و برات نکول ممکن است واقع اود. 

 

 برات با حواله: يعمده تفاوت ها 

                                                 
 (32مباحثي تحليلي از حقوق تجارت، دكتر ابراهيم عبدي پور فرد، ص . 1
 151؛ اهيدي، سقوط تعهدات، ص 21، ص 3. ستوده تهراني، حقوق تجارت، ج 2

  922هاي دين، ص  ، وثيقه9كاتوزيان، عقود معين  .3



 

o زيرا اصالً حواله سند تجارتي نيست كه اصول حاكم بر ستين يديوصف تجر يكه حواله حاو يدر حاال ،است يديوصف تجر يبرات حاو ،
  .اسناد تجارتي استاسنادا تجارتي بر آن نيز حاكم بااند و قبالً گ ات كه وصف تجريدي از اوصاف 

o اللزوم اصل بر الزم بودن اين  حواله يك عقد است و طب  اصاله .ستيكه برات قابل فسخ ن يدر حال ،قابل فسخ است يتيحواله تحت ارا
صحبتي  توان حواله را فسخ نمود، درحالي كه برات اصالً عقد نيست كه بتوان راجع به قابليت فسخ آن نيز عقد است، فل ا با وجود خيار مي

 .به ميان آورد

o خواهد ماند ير صادر كننده كماكان مسئول باقيكه در برات با قبول براتگ يدر حال ،اود مي ال مه يل بريبا تحق  حواله مح.  

o وجود ندارد يتين مسئوليكه در حواله چن يدر حال ،وجود دارد يت تضامنيدر برات مسئول.  

o  (.ت .ق 222به ماده  .ک .)ر .است يفاتيكه برات سند تشر يدر حال ،استفات ياز از تشرين يو ب ييك عقد رضايحواله 

 :ه وکالتيج( نظر

 رسند، زينرا ايفناي دينن      بدواً اين نظنر صنحيح بنه نظنر مني      .پرداخت كندن او را به دارنده يدهد تا د مي ر وكالتيصادركننده به براتگ ،هين نظريطب  ا

 بل نقد است، زيرا:اين نظريه قا .امري حقوقي و وكالت بردار است

o را اوال يه قابل نقد است زين نظرياثالثاً  .نمايد نه ديگري اوالً تعهد وكيل به نام موكل است، درحالي كه براتگير به نام و براي خود عمل مي

 .يگريد نه دينما مي خود عمل ير به نام و برايكه براتگ يل به نام موكل است در حاليتعهد وك

o وجود ندارد ين امريكه در برات چن يدر حال ،اود مي ن منفسخيا سفه طرفياست كه با فوت، جنون  يز ادنيوكالت عقد جا اًيثان.  

  :ل تعهديه تبدينظر د(

 كند مي ريير تغيه با صدور و قبول برات، طلبکار براتگين نظريطب  ا.  

 نقد و بررسي نظريه تبديل تعهد
 مواجه است: هاي اساسي ديل نظريه مزبور با ايرادها و ااکال 

o كه چنين توافقي در برات مبني بر  ها بر اين امر الزم است و بايد احراز اود؛ درحالي در تبديل تعهد، تواف  طرفين و قصد و رضاي آن

 .كه طرفين خواسته بااند تعهد نااي از سند تجاري جايگزين تعهد اصلي اود، محل ترديد است و چنين توافقي معموالً وجود ندارد اين
o به سخن ديگر، قبل از صدور سند  .ماند تا وقتي سند تجاري پرداخت نشده، باقي مي منشأعده در اسناد تجاري اين است كه تعهد قا

حال كه سند تجاري صادر و به طلبکار تسليم اده است، اك  .صدور سند تجاري بوده است منشأتجاري معموالً تعهدي وجود دااته كه 

  .اصل هم بقاي رابته حقوقي ساب  است .كنيم است يا نه؟ در اين مورد به اصل استصحاب رجو  ميباقي  منشأكنيم كه تعهد  مي
o دهنده  افتد و هنوز رابته بين برات اگر بگوييم در برات تبديل تعهد به اعتبار متعهدٌله صورت گرفته است، اين قضيه به نحو كامل اتفاق نمي

افتد؛ چراكه  هم تبديل تعهد به اعتبار متعهد بااد، باز اين امر به نحو كامل اتفاق نمياگر  .گير و بعضي آثار آن باقي است و برات

 .دهنده به قوت خود باقي است دهنده هنوز مسئول است و تا زمان وصول برات، مسئوليت برات برات
o  كه طرفين    نخواهد گرفت، مگر اينهاي تعهد ساب ، به تعهد الح  تعل م، در تبديل تعهد، تضمين .ق 243طب  قاعده ياداده در ماده

  .معامله آن را صراحتاً ارط كرده بااند

 نظريه نمايندگي ناقص

 :بيان نظريه .1
  در حقوق فرانسه يك تأسيس حقوقي به نامdelegation        ًوجود دارد كه در فارسي به نيابت يا نمايندگي ترجمنه انده اسنت كنه نماينندگي اصنتالحا

اين عمنل حقنوقي سنه طنرف      .دهد تعهدي را به نفع ثال  ايجاد كند، يا انجام دهد آن، اخصي به ديگري دستور مي موجب عملي حقوقي است كه به

 .و به سخن ديگر: اصيل، نماينده و ثال  هن(ل ، مأمور )نايب( و دينفع )منوبٌهن(عن دارد: آمر )منوبٌ

 :نقد و بررسي نظريه و ايرادهاي آن .2
  نمايندگي(delegation)اگنر ناينب راضني نبااند، نماينندگي هرچنند بنه         .رف دارد و رضايت هر سه طرف هم در ايجاد اين رابته انرط اسنت  ، سه ط

بينني انده اسنت، بنا تنظنيم و امضناي        اود و براي تحق  آن قصد و رضاي نايب الزم است؛ اما در برات اگرچه سه طرف پنيش  نحو ناقص، محق  نمي

 .گير برات را قبول كند يا نکول كه برات اود؛ صرف نظر از اين دارنده، برات محق  مي دهنده و تسليم آن به برات از سوي برات

 طور كلي سند تجناري اينن اسنت كنه دلينل مسنئوليت        سوال اصلي ما در بح  ماهيت حقوقي برات و به .دهد اين نظريه به مسأله اصلي ما پاسخ نمي

بناز امضنا كنندگان سنند در مقابنل دارننده       منشنأ ي چيست؟ چرا با وجود ايفا يا سقوط تعهد ها در برابر دارندگان بعد تضامني صادركننده و ههرنويس

 اند؟ چرا ايرادهاي مربوط به روابط پيشين در برابر دارنده با حسن نيست سند تجاري قابل استناد نيست؟ مسئول



 delegation imparfaite امنا در   .انود و همنان تعهندي را دارد كنه قنبالً داانته اسنت        )نمايندگي ناقص(، تعهد جديدي براي دستوردهنده ايجاد نمي

انود كنه مسنتقل از رابتنه حقنوقي       اسناد تجاري فرض بر اين است كه براي صادركننده سند تجاري در برابر دارندگان بعدي آن مسئوليتي ايجاد مني 

 .كه نهاد نيابتِ در تعهد، اين خصوصيت را ندارد حاليصدور سند تجاري است و براساس آن براي سند تجاري وصف تجريدي قائل هستيم؛ در منشأ

 

 گفتار دوم: نظريات جديد

 تئوري يا نظريه ظاهر

 بيان نظريه .1
  بنه عننوان ينك سنند       در بنرات ن    .متاب  اين نظريه، مبناي تعهد و مسئوليت امضا كنندگان سند تجاري، اعتمادِ دارندگان به هاهرِ سند تجاري اسنت

بننابراين، تعهند براتني ريشنه در تعهند اصنلي دارد و بنه         .، هدف از صدور و تسليم آن به دارنده، ايفاي تعهد، از پيش موجود استطرف از يك  تجاري ن 

از طرف ديگر، ااخاص ثال  بايد بتوانند بنه صنرف صندور و گنردش بنرات، يعنني وجنود هناهري          .و علت تعهد براتي است منشأاصتالح، تعهد قبلي 

 .كنندورقه برات، اعتماد 

 نقد نظريه .2

 خنواهيم تعهند    كنه منا مني    گينرد؛ درحنالي   اود كنه نقنش اراده امضنا كنندگان و مسنئوالن سنند تجناري را نادينده مني         ايراد مهم نيز به آن وارد مي

 .صورت يك تعهد ارادي توجه كنيم امضا كنندگان را در يك قالب حقوقي و به

 طرفه نظريه تعهد يك

 :يان نظريهطرفه و ب مفهوم تعهد يك .1

 گينرد كنه بنا امضناي سنند       هنا نشنأت مني    جانبه آن طرفه، تعهد صادركننده و هريك از امضا كنندگان سند تجاري از اراده يك متاب  نظريه تعهد يك

كننند،   امضنا  مني  گويي هنگامي كنه سنند را    .كنند تجاري، خود را در برابر دارنده و هركسي كه بعد از آن مالك و دارنده ورقه تجاري اود، متعهد مي

درواقنع، امضنا  هرينك از     .اود كه در مقابل دارند، وجه سند تجناري را بپنردازم(   كنند )با امضا  ورقه متعهد مي با اين امضا  تعهد خود را هم انشا  مي

بااند كنه در پني اناسنايي      جانبه است و عقد نيست تنا الزم  امضا كنندگان سند تجاري، يك ايقا  است و اثر حقوقي آن هم ايجاد تعهد حقوقي يك

صنادر سنند اسنت ن صنرف امضناي امضنا كننده سنند تجناري           منشنأ نظر از تعهد پايه ن كه  به سخن ديگر، صرف .نو  عقد و ماهيت حقوقي آن باايم

 .كند و موضو  تعهد هم پرداخت وجه به هركسي است كه دارنده ورقه بااد ايجاد تعهد مي

 :نقد و بررسي نظريه .2

 :پنس تعهند ضنرورتاً     .سوي آن، متعهد و در سوي ديگنر، متعهدٌلنه قنرار دارد    تعهد، يك رابته حقوقي )اعتباري( دوطرفه است كه در يك اشکال اول

تواند تعهدي له يا عليه خود ايجاد كند؛ زيرا يك امر اعتبناري دوطرفنه ممکنن نيسنت بنا اراده يکني از طنرفين ايجناد          دوطرف دارد و يك اخص نمي

 .اود

o :ين ايراد كه نااي از خلط بين مفهوم عقد و تعهد است چندان منتقي نيستا پاسخ. 

  :جانبنه خنود تعهندي ايجناد      اگر متعهند بتوانند بنا اراده ينك     .تعهد براي متعهد، دَين و تکليف است؛ ولي براي متعهدٌله ح  و طلب استاشکال دوم

موده است ن چون چينزي را بنه دارايني او افنزوده اسنت ن و كسني حن  نندارد،          كند، بدين معناست كه بدون رضايت طرف مقابل در دارايي او تصرف ن

 .تهرچند به نحو مثبت، در اموال و حقوق ديگران تصرف كند؛ چراكه اصل، بر ندااتن واليت، وكالت و اختيار تصرف در اموال و حقوق ديگران اس

o :نيز در حقوق ديگران تصرف نشود و تا همين اندازه هم واليتي ايجاد  كه همين مقدار اوالً اين قاعده كليت ندارد؛ ثانياً براي اين پاسخ

 .تواند خقي را كه به نفع او ايجاد اده است، رد كند نگردد، دينفع مي

 

  :آور نيست جانبه طبيعتاً الزام تعهد يكاشکال سوم. 

o :اود  ؛ ثانياً، تعهد پس از به وجود آمدن به امري تبديل ميوجود آوردن چيزي، با توانايي از بين بردن آن مالزمه ندارد اوالً توانايي به پاسخ

  .كه طبيعتي دوگانه دارد



 

 :هنا   اي بنه آن  جانبه تعهدي را ايجاد كنند، آينا قنانون نينز، چننين اجنازه       ااکال چهارم اين است كه اگر اراده افراد بتواند به صورت يك اشکال چهارم

 كند؟   ميداده است و اثر حقوقي مورد نظر اراده را تنفي

o :جانبه در  آور اناخته نشده است؛ بنابراين، نظريه تعهد يك جانبه الزام هاي حقوقي، مانند فرانسه و ايران، تعهد يك در برخي نظام پاسخ

 .توان در تحليل ماهيت حقوقي سند تجاري بدان تمسك جست مورد اسناد تجاري راهگشا نيست و نمي

 

 

 

 نظريه تعهد به نفع ثالث

 :نظريهبيان  .1
 كنه بنا تملنك سنند تجناري       جانبه امضا كننده تا زمناني  اود و اراده يك جانبه متعهد سند تجاري نااي نمي براساس اين نظريه، تعهد براتي از اراده يك

 .كند از سوي طرف مقابل برخورد نکند، تعهد ايجاد نمي

  كنند، و ديگنري    كه سند را بنه عننوان صنادركننده امضنا  و بنه دارننده تسنليم مني        درواقع، در اسناد تجاري نيز دو اراده مؤثرند: يکي اراده امضا كننده

 .كند اراده طرف مقابل كه سند تجاري را قبض و تملك مي

 :نقد و بررسي نظريه .2
 هناي مربنوط بنه     ام عينب رو است كه اگر تعهد امضا كننده سند تجاري، يك تعهد ارادي و مبتني بر قرارداد است، بايد تمن  اين نظريه با اين ااکال روبه

گان آن، در برابر دارندگان بعدي سند تجاري قابل استناد بااد؛ درحنالي كنه در اسنناد تجناري، ايرادهناي مربنوط بنه روابنط پيشنين در مقابنل دارنند           

 .بعدي قابل طرح نيستند

 نظريات مبتني بر طبيعت دوگانه سند تجاري 
 بنراي سنند تجناري قائنل انده و در بينان نقنش قنانون و اراده در ايجناد مسنئوليت تضنامني            اي را  نظران حقنوقي نينز طبيعنت دوگاننه     برخي صاحب

 پردازيم: ها مي اند كه ديالً به بيان آن امضا كنندگان آن تعابير متفاوتي ارائه نموده

 :سند تجاري، يك قرارداد تشريفاتي و تأسيس حقوقي خاص است .1
  ايشنان در بينان ماهينت و آثنار تسنليم       .بناره در دو قسنمت دكنر كنرده اسنت      يدگاه خود را در اينن ، د«سقوط تعهدات»مرحوم دكتر اهيدي در كتاب

كنه وجنه سنند     يابد؛ بننابراين منادامي   بااد و نيز با تسليم، تبديل تعهد، تحق  نمي خود ايفاي تعهد نمي خودي تسليم چك، به» گويد: چك و برات مي

 «.بااد اين مزيت در حقوق فرانسه مورد قبول رويه قضايي و دكترين مي .باقي خواهد بود وصول نشده، تعهد صادركننده با تمام تضمينات

 :ينك از تأسيسنات يادانده منتبن  نيسنت و       ماهيت اين تأسيس با هيچ» وي در جاي ديگري در بيان تشخيص حقيقت و آثار تسليم برات آورده است

فاتي حقوق تجارت اسنت كنه بنا اقبناض بنرت بنرات حناوي مشخصنات و انرايط قنانوني،           بايد گفت تسليم و قبض برات، ايجاب و قبول قرارداد تشري

وسيله متعهدٌله و به منظور فراهم ساختن وسيله ايفاي تعهند، تشنکيل انده و موجنب پيندايش حقنوق و تعهنداتي در         وسيله متعهد و قبض آن به به

دهننده بنا ههرننويس     توان مستقل از روابط قبلي بنرات  عهدات حاصل از برات را نميپس ت .گردد عليه مي روابط طرفين و نيز در روابط متعهدٌله و محالٌ

 «.و دارنده برات و تعهد پيشين موجود بين ايشان دانست

  ترتيب، از ديدگاه اين محق ، صدور و تسليم برات، پرداخت و ايفاي تعهد يا تبديل تعهد نيسنت، ورقنه تجناري وسنيله پرداخنت اسنت و تعهند         بدين

 .با تعهد اصلي كامالً مرتبط است براتي

 :مبناي قانوني مسئوليت امضاءکنندگان سند تجاري .2
  دارنندگان سنند    رسند كنه اسنتقالل طلنب     نظنر مني   بنه » انند:  خود، در تحليل ماهيت تعهد نااي از سند تجناري آورده « ايقا »استاد كاتوزيان در كتاب

ون مقرر اده است و آن را نبايد صرفاً به اراده امضنا كنندگان نسنبت داد؛ يعنني تعهندي كنه      تجاري، مستند به مزاياي عملي آن است كه به حکم قان

ولني چهنره اسنتقاللي اينن      .انود  كند، نااي از اراده اوست كه در اثر انتقال طلب، به ديگران منتقل مني  هر امضا كننده در برابر طرف قرارداد خود مي

قضايي نيز در حقنوق منا متماينل بنه همنين نظنر اسنت؛          رويه .ين اعتبار سند تجاري مقرر اده استطلب، نوعي مسئوليت قانوني است كه براي تضم

ت، اسنت و هنيچ سنخني از تعبينر اراده امضنا كننده       .ق 294اود كنه تعهند مسنئوالن سنند تجناري، نااني از مناده         زيرا در توجيه احکام گفته مي

 «.نيست

 :سند تجاري، يك وضعيت قانوني است .3



  ،نام فرانسوي معتقد است ههرنويسي برات، انتقال سند است، نه انتقال ح ، و به همين جهت دارنده بنرات، حقني را بنه دسنت      دان صاحب حقوقريپر

اراده ههرننويس، تنهنا او را در    .كنند و وين ه دارننده اسنت؛ بننابراين، بنا تشنريفات و وصنف تجناري سنند ارتبناط دارد            آورد كه سند به او اعتا مني  مي

 .كند و چهره سازنده ندارد دهد و ضميمه مسئوالن پرداخت سند تجاري مي عيت قانوني وي ه قرار ميموق

          به سخن ديگر، حقوق و تعهدات دارنده، نااي از سندي است كنه واجند انرايط قنانوني بااند، اراده ههرننويس و امضنا كننده سنند تجناري، او را در 

كنند، امنا اينن اراده،     كند و او را ضميمه مسئوالن پرداخنت سنند مني    سري تکاليف قانوني پيدا مي يك دهد كه به موجب آن، اي قرار مي موقعيت وي ه

 .سازنده نيست

           از اراده  در توضيح نظريه استاد ريپر بايد افزد كه در حقوق قراردادها اين بحن  مبننايي وجنود دارد كنه آثنار قنرارداد ينا حقنوق و تکناليف نااني از آن

ديدگاه غالب اين است كه آثار عقند، نااني از اراده طنرفين اسنت؛ يعنني اراده،       .كند يا قانون اين آثار را بر قرارداد مترتب مي  يرد،گ متعاقدان نشأت مي

به سخن ديگر، اراده متعامالن اراده خالفه اسنت و قنانون در اينن مينان نقنش ضنمانت اجرايني         .سازنده است و تعهدات قراردادي خودخواسته هستند

 .گوننه نيسنت   بخشند؛ امنا در برخني تأسيسنات حقنوقي، نقنش اراده اينن        اند، تنفي  نموده و ضمانت اجرا مي يعني آنچه را كه طرفين ايجاد كرده  دارد؛

كننند؛   رو، برخي انديشمندان در قرارداد بودن نکناح ترديند مني    از اين .حتي اگر اسم آن تأسيس را قرارداد بگ اريم، درواقع، يك وضعيت حقوقي است

نکاح ينك وضنعيت حقنوقي اسنت كنه نقنش        .توانند در آثار آن دخل و تصرف كنند ها آثار نکاح تحت اراده طرفين نيست و نمي زيرا در بسياري سيستم

 .اراده طرفين اساساً چنين است كه خود را در اين موقعيت قرار بدهند يا از قرار گرفتن در اين موقعيت بپرهيزند

  تواننند امضنا  نکننند؛ امنا اگنر خنود را در آن        اينن افنراد مني    .براي هركدام از امضا كنندگان يك وضعيت قنانوني اسنت  ريپر معتقد است سند تجاري

اود و هريك از امضا كنندگان در مقابل دارننده، مسنئوليت و التنزام بنه تأدينه       ها مترتب مي يك سلسله آثار بر عمل آن ناخواه وضعيت قرار دادند، خواه

كه قانون چنين اثري را بر سند مترتب كرده، نيازهاي تجاري و مصالح عملني و تنأمين اعتبنار سنند تجناري بنه عننوان ينك          اينعلت  .خواهند داات

 .سيستم پرداخت است

 

 گفتار سوم: نظريات فقهي در مورد اسناد تجاري
 فقهناي معاصنر نينز در بررسني اسنناد       .انند  قني نمنوده  را ننوعي حوالنه تل    برخي فقيهان اماميه، همانند سيديزدي، در تحليل ماهيت برات و آثارش، آن

انند كنه بنه بينان اينن       ها در معامالت و ايفاي دينن اهتمنام ورزينده    تجاري به عنوان يك امر مستحدث و نوپيدا به تبيين ماهيت اين اوراق و نقش آن

 .پردازيم ها مي ديدگاه

 :الف( عدم استقالل و فقدان اعتبار ذاتي سند تجاري
  نفسه ماليت ندارند و برخالف پنول و اسنکناس ينا برخني اوراق بهنادار       اتفاق فقهاي معاصر ايعه معتقدند سفته و ديگر اوراق تجاري، في بهاكثر قريب

ر اعتبار نشده و اين اوراق صرفاً سند و دليل اثبنات طلنب بنه مبلغني اسنت كنه د      « ماليت»دولتي، ماليت اعتباري هم ندارند؛ زيرا براي خود اين اوراق، 

 1.سند درج اده و حاكي از دين صادركننده به دارنده آن است

 :ب( ماهيت و مبناي التزام امضاءکنندگان سند تجاري

 هنا و ماننند آن،    جنا كنه متعنارف باننك     از آن»انند:   برخي فقيهان معاصر درباره مبناي التزام و مسئوليت امضا كنندگان اسناد تجاري چنين بيان دااته

توانند در صنورت پرداخنت نشندن سنفته از       ه و رجو  به هركسي كه امضاي او بر رو يا ههر سفته ينا بنرات قنرار دارد و دارننده مني     سفت 2رجو  به بايع

هاسنت، امضناي سنند تجناري      سوي صادركننده، براساس قوانين جاري عرفي به هريك از امضا كنندگان مراجعه كند و اين امر معهود در نزد همنه آن 

ها است به قبول مسئوليت پرداخت در سررسنيد و هنگنام متالبنه سنند، و اينن نينز انرطي اسنت در ضنمن قنرار            ني هريك از آنبه منزله التزام ضم

 .المراعات است طرفين و الزم
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 . منظور از بايع سفته، صادركننده يا ههرنويس آن است.2



 
 
 

 
 

 
 
 

 

 تحليل نهايي ماهيت سند تجاري و مكانيسم عمل آن

 به عنوان يك سيستم پرداخت

 

 

 گفتار اول: تحليل نهايي ماهيت حقوقي سند تجاري و تبيين مسئوليت ناشي از آن
 :تحليل نهايي ماهيت سند تجاري (الف
 وي ه ديگاه فقهي و با توجه بنه مقنررات موضنوعه و كناركرد واقعني اوراق تجناري، در تبينين         به  نظريات ارائه اده درباره اسناد تجاري، با در نظر گرفتن

 توان گفت:   طور كلي مي ها به ماهيت حقوقي آن

o اوند و احکام مال بر  وب نمي، برخالف اوراق اسکناس و پول رايج، مال محسه(معناي خاص )اعم از برات، چك و سفت  اسناد تجاري به
  .گردد ها مترتب نمي آن

o صدور خود نيست، اگرچه وجود آن در دست دارنده، دليل ااتغال دمه  منشأكننده دَين و تعهد  سند تجاري صرفاً مدرک و سند اثبا

 .كننده به ميزان وجه سند است صادركننده يا قبول

 :سند تجاري و تبيين ماهيت آن بررسي و تجزيه و تحليل مسئوليت امضاءکنندگان (ب

 :گذار بيان و موضع قانون .1
  كننده ثال ( در برابر دارنده برات مسئوليت  ها و قبول ها، ضامن گير، ههرنويس دهنده، برات ، همه امضا كنندگان برات )اعم از برات.ت .ق 294براساس ماده

ناوين ياداده متفاوت است، ولي در اين نکته مشترک هستند كه در صورت عدم پردات اگرچه توجيه اين مسئوليت درخصوص هر كدام از ع .تضامني دارند

 .توان عليه آنان منفرداً و مجتمعاً اقامه دعوا نمايد و وجه برات و خسارت وارد اده را از اموال آنان وصول نمايد برات در سررسيد، دارنده برات مي

 :تبيين ماهيت تعهد ايرانيتمايز دَين و التزام به تأديه و نقش آن در  .2

 :مطالعه تطبيقي دَين و تعهد در حقوق اسالمي و حقوق نوشته .2-1

 :دَين و تعهد در حقوق نوشته .2-1-1
 2.آيند ها و تعهد، دو عنصر مؤلفه عقد به امار مي و تواف  اراده 1در حقوق نواته، عقد، منبع تعهد است “Obligation”     كه در مننابع حقنوقي فارسني

داننان   حقنوق  .مشت  اده اسنت  obligationترجمه اده، تأسيس حقوقي است كه از واژه التيني « موجب»و « التزام»و در منابع عربي به « تعهد»به 
از ديندگاه   9.سنازد از ديگنري چينزي بخواهند     طنرف را قنادر مني    كنند كه يك ميان متهد و متعهدٌله تعريف مي 3رومي ن ژرمني آن را به رابته حقوقي 

آور كنه اجنراي اجبناري تعهند را      كنم بنين دو انخص بنا ينك نينروي النزام        دست 5رابته قانوني .جوهره و ماهيت اصلي تعهد است« رابته»سيك، كال

تعهند،  »گوننه تعرينف انده اسنت:      ، تعهند اينن  «قانون نمونه حقوق خصوصي اتحادينه اروپنايي  »يا  DCFRمقررات  1:102در ماده  2.سازد ممکن مي

 «.ي است كه يك طرف يك رابته قانوني، يعني متعهد، در برابر طرف ديگر، يعني متعهدٌله، بر عهده داردتکليف به اجراي

                                                 
1. Fauvarque-Cosson & Mazeaud, European Contract Law, p. 27. 
2. Nicholas, Barry, The French Law of Contract, p. 151; Planiol, M. & Ripert, G., Treatise on The Civil Law, vol. 2. P. 661; Atiyah, P., Law of 
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3. legal tie 
4. Malaurie, Philippe, Bidem, p. 1. 
5. legal tie 
6. Chestin, J. & Billiau, M. & Loiseau, G., Le regim des creances et des dettes, p. 3.  



 كند، اما اينن دو متنرادف نيسنتند؛ زينرا تعهند در مفهنوم دقين  و كامنل خنود           ايجاد مي 1با وجود اين، اگرچه تعهد براي متعهد يك وهيفه و تکليف

توانند از سنوي متعهدٌلنه متالبنه      چينزي اسنت كنه مني     3اود و آن انجام تلقي مي 2ه است كه موضو  اصلي تعهدهمراه با يك ح  يا ادعا براي متعدٌل

 .اود: تعهد، ماهيتي است كه دو چهره )ح  و تکليف( دارد رو گفته مي از اين .اود

 :دَين، التزام و تعهد در حقوق اسالمي .2-1-2
  ،عننوان منوطن امنوال كلني كنه       هرف اعتباري است كنه عققنال بنه   « دمه»و  9در دمه مديون است مال كلي اعتباري موجود« دَين»در حقوق اسالمي

 5.انوند  اند و هنگام اداي دين بر مصداق خارجي خود تتبين  داده مني   اين اموال همانند رمز براي اموال خارجي .كنند وجود خارجي ندارند، فرض مي

 2.ي است كه خود وجود خارجي ندارد؛ اما مصادي  و افراد آن در خارج موجودندگيرد ماهيت كل به سخن ديگر، آنچه در دمه قرار مي

  :مقايسه و تطبيق موضوع در دو نظام حقوقي .2-1-3
 مفهنوم منال كلني در دمنه و ننو  مالکينت اعتبناري در اينن منورد بنراي            كه ديديم، وجه تمايز بارز دو نظام حقوقي اين است كه تأسيس دَين به چنان

انود و تکلينف انخص بنه دادن      در حقوق نواته، دَين به عنوان عنصر اصلي تعهد تعريف مني  .هاي خاص نظام حقوقي اسالمي است وي گيطلبکار از 

 .مال يا انجام كاري است و با مفهوم دَين در حقوق اسالمي كامالً متفاوت است

  س ديگنري بنه ننام دارايني وجنود دارد و هرفني اسنت كنه تمنام امنوال           اما تأسي .در حقوق نواته، يا رومي ن ژرمني، تأسيسي به نام دمه وجود ندارد

در اينن نظنام    .گينرد  اخص اعم از اموال موجود در خارج و كلي، اموال مثبت و منفي اعم از حقوق مالي، متالبات، ديون و تعهدات او در ان قنرار مني  

ن با دمه در حقوق اسنالمي اينن اسنت كنه در دمنه فقنط دينون و        تفاوت آ .حقوقي نيز هر اخصي فقط واجد يك دارايي است )اصل وحدت دارايي(

دمه فقط هنرف امنوال كلني اسنت، امنا در       .گيرد گيرد و اما در دارايي، همه اموال، اعم از دارايي مثبت و دارايي منفي قرار مي تعهدات اخص قرار مي

 .گيرد هرف دارايي اموال و ااياي خارجي نيز قرار مي

 :براتي تبيين ماهيت تعهد .2-2
 :با توجه به متالب ياداده، هر سند تجاري اصوالً دربردارنده دو نو  تعهد است 

o  صدور سند كه سند تجاري به عنوان سازوكاري براي ايفاي آن طراحي اده است منشأدَين و تعهد. 

o «يت تضامني امضا كنندگان در برابر آيد و به مسئول سند تجاري كه براي همه امضا كنندگان ورقه تجاري به وجود مي« التزام به تأديه
 .اود دارنده سند تجاري منجر مي

 

 منشأگفتار دوم: مکانيسم عمل سند تجاري در پرداخت و ايفاي دَين و تعهد 

 :مکانيسم عمل سفته (الف
 يم آن بنه بسنتانکار اصنوالً    اود تعهد صادركننده به پرداخت مبل  معيني است، بايد گفت: سفته به هنگام صندور و تسنل   درخصوص سفته كه گفته مي

كه سبب ايجاد دين جديد به مفهوم مال كلي در دمه مديون بااند، وجنود نندارد، و عبنارت      وسيله پرداخت دين موجود به دارنده است و دليلي بر اين

تأدينه آن بنه هنر فنردي كنه دارننده       تواند به عنوان اقرار بر ااتغال دمه متعهد به همان دين موجود و التنزام بنه    در متن سفته مي« اوم متعهد مي»

اگرچه به واسته امتيازها و تسهيالتي كه قانون براي وصول سند تجاري در نظر گرفتنه اسنت، صندور سنفته و تسنليم آن بنه        .ورقه بااد، تفسير اود

البتنه اينن وسنيله گناه      .كنند  فراهم مني  تر آن به نفع دارنده اود و سازوكاري براي پرداخت آسان بستانکار موجب تسديد و تقويت دين و تعهد پايه مي

 .اود ها( موجب تعجيل در پرداخت دين يا تقسيط آن مي منافعي براي صادركننده دارد؛ از جمله صدور سفته )يا سفته

o يابد: نخست، دارنده اوليه سفته طلب خود را بدين وسيله به اخص با گردش سند و انتقال آن به اخص ثال ، چند اثر حقوقي تحق  مي 
 .كند كه البته اين امر در نتيجه تواف  او با انتقال گيرنده و مبتني بر يك معامله است بعدي منتقل مي

o ي امضاي ههر  دهنده كه به واسته دوم، اگر اين انتقال با ههرنويسي سفته صورت گرفته بااد، در فرضي كه سفته حامل نبوده، انتقال

 .يابد ته، متاب  قانون در قبال پرداخت وجه سفته مسئوليت ميسفته، عنوان ههرنويس را براي خود محق  ساخ

                                                 
1. duty 

2. subject matter 
3. performance 

 .44، ص 3؛ حائري، فقه العقود، ج 31، ص 31. شهيد ثاني، مسالك االفهام، ج 4

 .592، ص 3الطالب، ج  ۀمني؛ نائيني، 45. حائري، همان، ص 4

 .31، ص 31. شهيد ثاني، مسالك االفهام، ج 6



 

o بيني اده، از  صورت يك مسئوليت نوعي در قانون تجارت پيش سوم، با گردش سند تجاري التزام صادركننده به تأديه وجه سفته هم كه به
كه صادركننده و مديون اصلي سفته در برابر طرف  اود و ايرادها و دفاعياتي صدور سند تجاري بوده، جدا مي منشأاي كه  دين و تعهد پايه

 .مستقيم معامله خود، يعني دارنده قبلي سند داات، در برابر دارنده فعلي سند تجاري قابل استناد و قابل طرح نخواهد بود
  صندور ينا ههرنويسني     منشنأ ت كوتاه سخن اينکه، وصف تجرديدي سند تجاري به معناي جدايي التزام و تعهد امضا كنندگان سند تجاري از معنامال

ماليت آن، همان دين صادركننده است كه به صورت طلب هرينك از دارنندگان سنند تجناري بنه       منشأدرواقع، پشتوانه مالي سند و  .سند تجاري است

تجناري بنه نفنع او    نفر بعدي منتقل اده است و آخرين دارنده سند، هم مالك فعلي آن طلب است و هم اخصي است كه كليه امضا كنندگان سنند  

ت، اين التنزام امضنا كنندگان را از ايرادهناي مربنوط بنه       .ق 294اند و قانون با مقرر دااتن مسئوليت تضامني در ماده  ملتزم به تأديه وجه سفته اده

 .دَين و تعهد اصلي مصون دانسته است

 :مکانيسم عمل برات و چك (ب

 :برات و چك قبول شده .1

 هناي قابنل    ظ تشريفاتي بودن و برخورداري از امتيازها و ضمانت اجراهاي قانوني برات و چك، به عننوان اسنناد تجناري، تفناوت    اين اسناد اگرچه به لحا

براتني كنه صنادركننده محنل آن را ننزد       .تواننند همسناني اثنر اصنلي اينن دو را نفني كننند        ها هرچه بااند، نمي توجهي با حواله دارند؛ اما اين تفاوت

گيرد، اثنر اصنلي آن كنامالً انبيه حوالنه اسنت و هماننند حوالنه          گير آن را امضا  مي كند و تأديه وجه آن را به عهده مي نموده و برات گير تأمين برات

گينر بنه دمنه     دهننده بنه طلبکنارش بنا صندور بنرات و قبنولي آن از سنوي بنرات          صورت كه دَين موجود برات اود؛ بدين موجب انتقال دَين و طلب مي

گنردد، در عنوض    گينر بنه دارننده بنرات منتقنل مني       دهننده از بنرات   به سخن ديگر، طلب برات .م(.ق 429اود )ماده  منتقل مي هن(علي حالٌگير )م برات

 .دهنده است طلبي كه دارنده برات از برات

 :برات يا چك قبول نشده .2

 ٌمچنين چکي كه بدون محل و موجودي كنافي در حسناب جناري، ينا     اود و ه عليه نيز واقع نمي در مورد براتي كه فاقد محل بوده و مورد قبول محال

هنا بنر فضنل كنه سنند تجناري محسنوب         اود، اگرچه ممکن است تا تاريخ پرداخت وجه آن تأمين گردد، اثنر اصنلي آن   بدون تأمين اعتبار، صادر مي

 .تر به تفصيل توضيح داديم اوند، همانند سفته خواهد بود كه پيش

 صندور سنند تجناري بنوده و      منشنأ هاي جداگانه ياداده آن است كه در همه اسناد تجاري بايد ميان دَين پاينه كنه    ک تحليلترتيب، وجه مشتر بدين

انود و مسنئوليت امضنا كنندگان سنند ن كنه ننوعي التنزام بنه تأدينه اسنت ن و              مالکيت آن به صورت انتقال طلب به دارندگان بعدي سند منتقل مي

 .تمايز قائل اد  است،مستقل از دَين و تعهد پايه 
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 گفتار اول: مفاهيم، ساختار و تشکيالت بورس

 بورس .الف
  1.اوند مي با روش مشخص معامله ينيمع يا كاالهايافته است كه در آن به طور منظم و مستمر كاال يبورس بازار متشکل و سازمان 

 ل قابل استنباط استيکات دف فوق نياز تعر. 
o افته استيمتشکل وسازمان  يبورس بازار.  

o بر كاال است نه خدمات يا اوراق مبتنيردكاال يگيآنچه در بورس مورد معامله قرار م.  

o رنديپ  مي معامالت در بورس به طور منظم و مستمر صورت.  
o ن استيروش معامله در بورس مشخص و مع.  

 ن معنامالت انجنام  يدر بورس معنامالت توسنط كنارگزاران طنرف     .بااد مي (عام يسهام)بورس كاال  يبازار بورس اركت سهام يو بان يدر كشور ما متول 

 .بااند مي (future)يا آتي ين معامالت آنيرد و بر حسب مورد ايپ  مي

  ن جهنت  ين ده اسنت از ا ين ل گرديرس و اوراق بهنادار تشنک  و با مجوز سازمان بوبهادار  قانون بازار اوراق 27ماده  يو بر مبنا 1374فرا بورس كه در سال
   .بااد مي ازات بورس برخورداريامت يبااد از معدود مي افته و خود انتظاميكه محل داد و ستد اوراق بهادار است و سازمان 

 اود مي ميتقس يو مال يك كشور به دو بخش واقعي يستم اقتصاديبه نظر صاحب اثر س.   

 است يد نا خالص داخليدهد فراهم كننده تول مي ليكاال و خدمات تشک يرا بازارها يبخش واقع.   

 (40همان منبع، صفحه ) .اوند مي مبادله يمالهاي  ييدارا ها آناست كه در  يح بهتر بازاريو به توض هيوجوه، اعتبارات و سرما يمجرا يبخش مال 
 ب ين ن ترتيران و پس انداز كننندگان اسنت و بند   يه پ يه داران و سرماين سرمايباط بارت يو برقرار يدارند و آن گردآور ي گيك وي يمالهاي  همه بازار

  .ابدي مي نمود ينه منابع ماليص بهيآن در تخص ييكارا

 اوند مي ميه تقسيپول و بازار سرما به بازار يد تعهدات مالياز جهت سر رس يمال يبازارها. 

  :بازار پول 
o ك سال دارنديد كمتر از ين پول است كه سر رسيجا نش يمالهاي  ييگر دارايحل داد و ستد و دم.  

o  ندارد ياود چون محل خاص نمي افته محسوبيك بازار سازمان يمانند بورس.  
o ل دهنده بازار ياود تشک مي پول در آن انجام يمال يكه داد و ستد ابزارها يگريد يو هر بنگاه اقتصاد يو اعتبار يسسات مالؤها، م بانك

  .پول است

 هيار سرماباز:  
o اود مي د در آن مبادلهيا بدون سر رسيك سال يشتر از يد بيبا سررس يمال يوراق بهادار و ابزارهاا.  

o برخوردار بااد يشتريب يو از تنو  ابزارتر  تواند گسنرده مي ه نسبت به بازار پوليبازار سرما.  

o ه هستنديازمند سرمايااست كه ن يقتصاداهاي  ه داران به بنگاهيه سرمايه انتقال دهنده سرماايبازار سرما.  
o است يمالهاي  ه محل داد و ستد ابزاريبازار سرما.  

 شوند: مي ميبه دو دسته تقس يمالهاي  ابزار 
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o دراز مدت مانند اوراق سهام، اوراق قرضه، اوراق مشاركت و صکوک يمال يابزارها.  

o ار معاملهيو اخت يآت يردادهاا اوراق مشت  مانند اوراق قرايت ختر يري ه مديو يزارهابا.  
 دارند يمتفاوتهاي  يبند بازار اوراق بهادار دسته. 

 از  1.گنردد  مني  ا منفعنت آن بنه ورق بهنادار اطنالق    ين ن و يمالك ع يقابل نقل و انتقال برا يكه متضمن حقوق مال يا مستنديهر نو  ورقه  يطوركل به

   .هيه و بازار ثانوياود به بازار اول مي مين بازار تقسيجهت مرحله و زمان عرضه اوراق بهادار ا

o ه ااست ياصوال در بازار اول يسهامهاي  ه سهام اركتيعرضه اول .اود مي در آن انجام نويسي رهين عرضه و پ يااست كه اول يه بازاريبازار اول
  .ه كنديش سرمايه اقدام به افزايد در بازار ثانويبا انتشار سهام جد يه اركتيرا ممکن است در بازار ثانويز

o اود مي ه در آن داد و ستدياست كه اوراق بهادار پس از عرضه اول يه بازاريبازار ثانو.  

 اود مي ار معامله داد و ستديو اخت يآت ياست كه در آن اوراق قراردادها يبازار مشتقه بازار.   

 الت بورسيساختار و تشک .ب
o  ،استبهادار  كالن بازار اوراقهاي  استيب سيفه آن تصوير اوراق بهادار است كه وهن ركن بازايبورس: اورا باالتر يعال ياورانخست.  

  بنا مشنورت    يبخنش خصوصن   يننده كنانون كنارگزاران، سنه نفنر خبنره منال       يك نفر نمايمسئول،  اش نفر از مقامات .ازده عضو استياورا متشکل از

   .است يير امور اقتصاد و داراياست اورا با وزير .ييهر بورس كاال يبرا يصوصك نفر خبره از بخش خيبازار اوراق بهادار و اي  حرفههاي  تشکل
o  ،مستقل بوده و از محل  يو مال يت حقوقياخص ياست كه دارا ير دولتيغ ين سازمان موسسه عموميسازمان بورس و اوراق بهادار: ادوم

  .اود مي مدها ادارهگر درآيو دها  در بورسها  رش اركتياز ح  پ  يو سهم يافتيدر يكارمزدها

 ن ين ب انورا انتخناب انده و حکنم ا    يبنورس و تصنو   يعال يس اورايشنهاد رئيمركب از پتج عضو است كه به پاي  رهيأت مدين سازمان با هيت ايريمد
مناه   يسن  مندت  يب انورا بنرا  يشنان و تصنو  يشننهاد ا يره بنه پ يأت مند ين ه يان اعضايره از ميأت مديس هيرئ .گردد مي س اوراصادريأت توسط رئيه

   .اود مي انتخاب

 ران به سه قسم منقسم استيبازار بورس در ا يطورکل به:  
o بورس اوراق بهادار تهران 

o بورس كاال 

o فرا بورس 
 ن اركت مركب از هفت عضو استيره ايأت مديه .است يعام انتفاع يك اركت سهاميتهران بهادار  بورس اوراق.   

 ضنوابط   يرش اوراق بهنادار، وضنع و اجنرا   يو اداره بورس اوراق بهنادار، پن    يل، سازمان دهي: تشکبارتند ازعف بورس اوراق بهادار تهران ين وطايمهم تر

و پنردازش اطالعنات و نظنارت بنر      يه و جمنع آور ين رفتنه انده، ته  ياعضا، نظارت بر حسنن انجنام معنامالت اوراق بهنادار پ      يبرا يو انضباط يا حرفه

   .دهرفته ايت نااران اوراق بهادار پ يفعال
 ماننند   .در واقع ارائه خدمات خاص در همنان بنازار اسنت    ها آنفه يگردد كه وه مي ليتشک يمال يو نهادهاها  از مجموعه واسته يهر بازار اوراق بهادار

  .هينهاد كارگزاران و نهاد تسو

 ن انركت  ين ا .ه وجنوه اسنت  يو تسنو بهنادار   اوراق يركنز م يگ ار ران بر عهده اركت سپردهيا ياسالمم يه در قانون بازار اوراق بهادار جمهورينهاد تسو

   .ه وجوه استيت اوراق بهادار و تسوي، انتقال مالکيفه آن امور مربوط به ثبت، نگهداريعام است و وه يسهام

 

 آن فوايدو  بورس بازار هاي يژگيگفتار دوم: و
 كند مي يرويز اصول خاص پافته، و خود انتظام است كه ايمتشکل و سازمان  يبورس اوراق بهادار بازار.  

  گر استيعام د يعام است و اركان آن مانند هر اركت سهام يافته است چون در قالب اركت سهاميمتشکل و سازمان.   

 خنود و  اي  حرفنه هناي   تين م فعاليتنظن  ين بنرا ين قانون بنر عهنده دارد و همچنن   يكه به موجب ا يفيحسن انجام وها يخود انتظام است چون كه برا

   .داند وضع و اجرا كند مي را كه الزم يو انضباط يحرفه اا ين اعضا مجاز است ضوابط و استانداردهايدن به روابط بيم بخشانتظا

 عبارتند ازكند  مي يرويپ ها آنكه بورس از  ياصول: 

 ت:يالف( اصل شفاف
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 مل انفافيت قبنل و بعند از معنامالت( تعرينف نمنود كنه در ينك         اي از اطالعات درباره تجارت و مبادالت اوراق بهادار )انا  توان به درجه افافيت را مي

 .بااد مبناي زماني واقعي در دسترس عموم مي

                ا جوهرة بازار اوراق بهادار اين اسنت كنه تأسيسنلت زيربننايي قابنل اعتمنادي فنراهم كنند كنه انتقنال ايمنن مالکينت اوراق بهنادار در قيمنت انفاف ر

 .پ ير سازد امکان

  كننندة قيمنت    ها و همه عناصنر تعينين   بهادار نه فقط در زمينة اطالعات مربوط به نااران اوراق بهادار و وضعيت مالي و حقوقي آنافافيت بازار اوراق

هنا، تصنميمات و ثبنات ينا      هنا و نينز مقنررات سناختاري، سياسنت      و ارزش اوراق بهادار، بلکه دربارة قوانين و مقنررات حناكم بنر بنورس و معنامالت آن     

 .ها ركن محوري افافيت بازار سرمايه است مند بودن و تقارن آن هاست، اگرچه جامعيت و قابليت دسترسي اطالعات و نظام آنثباتي  بي

 بااد مي در دسترس عموم يواقع يزمان يك مبناياز اطالعات درباره تجارتو مبادالت اوراق بهادار است كه در اي  درجه.   

 ب( اصل لزوم ارائه و انتشار اطالعات:

 نان بااندين اطالعات قابل اعتماد و اطميا ايح و درست منتشر اوند ثانيآن اوالاطالعات صح يت است كه طيجه اصل افافياصل نت نيا.   

 ابد:ي مي انياطالعات بورس در سه مرحله جر 

o ربطيافشا  و ارائه آن به مراجع د 

o يانتشار اطالعات در بازار و ستح عموم 

o نند سازمان بورس و اوراق بهادارما يصالح قانونيمراجع د يت از سواطالعا يابيل و ارزيه و تحليتجز 

 ن ين ا .و ماهاننه منتشنر انوند    ين اطالعات حس بورد ممکن اسنت روزاننه، هفتگن   يا .ان و انتشار اطالعات مربوطه به عهده خود بورس استيعمده جر

عندم انتشنار اطالعنات، انتشنار نناقص       .داانته باانند   يهمزمنان دسترسن  منتشر اوند كه عموم افراد به طور عادالنه، منصفانه و  يد طورياطالعات با

ره بنورس  يأت مند ين سنت تخلنف محسنوب انده و ه    يكه متاب  مقررات بورس مجازات به انتشنار آن ن  يا انتشار اطالعاتياطالعات، انتشار خالف واقع 
   .دينما مي يدگين تخلف رسيسازمان بورس به ا

 عبارتند ازت بورس اطالعا يدر افشا ياساس يفاكتورها: 

o اطالعات و به موقع بودن آن يسرعت در ارائه و افشا.  

o ها آناطالعات و قابل ااتکا بودن بودن  يدرست. 
o ت استنباطيافاف بودن و قابل.  

o ن مخاطبانيض در بيت انتشار اطالعات و عدم تبعيعموم.  

 گن اران در اينن بنازار بنه      اننداز و سنرمايه   راق بهادار و حمايت از دارنندگان پنس  اين امر الزمة تحق  اصل افافيت در بورس است و از لوازم كارآمدي او

 .رود امار مي

 قنانون، دسنتورالعمل انتشنار اطالعنات معنامالت از       31در همين راسنتا، در اجنراي مناده     .بخضش عمدة تکليف ارائه و انتشار بر عهدة خود بورس است

به تصويب هيئت مديره رسيده است و بنه موجنب آن، بنورس موهنف اسنت بنه انتشنار اطالعنات          2/9/1377سوي بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 

هناي   يمنت معامالتي، اعم از اطالعاتي را كه بايد به تفکيك ورقة بهادار و ناار اعالم اود، اامل فهرسنت، ننام و نمناد اوراق، آخنرين وضنعيت نمناد، ق      

ش معامالت، تغييرات قيمت و تعداد خريداران و فرواندگان به تفکيك حقيقني و حقنوقي، حجنم و    آغازين، كمترين، بيشترين، ميانگين، حجم و ارز

ها طبن  مقنررات مربنوط و اطالعنات مربنوط بنه تنأثير هنر          ارزش معامالت تفکيك و نيز اطالعات تجميعي كل بورس، بازارها و صنايع، اامل ااخص

 . ...اده و اوراق بهادار معامله اده به تفکيك نو  اوراق و  اوراق پ يرفته نماد بر ااخص كل، حجم، ارزش و تعداد دفعات معامالت،

  زمنان،   ، بنر لنزوم امکنان دسترسني هنم     2در مناده   .دستورالعمل، اطالعات بر حسب مورد بايد روزانه، هفتگي و ماهاننه منتشنر انوند    9بر اساس ماده

متناب    .ه و انتشار اطالعنات در سنايت اينترنتني رسنمي بنورس را الزامني دانسنته اسنت        منصفانه و عادالنة عموم افراد به اطالعات معامالت تأكيد اد

آن ، تأخير در انتشار، عدم انتشار اطالعات، انتشار اطالعات ناقص، خالف واقع يا انتشار اطالعاتي كه متناب  مقنررات بنورس مجناز بنه انتشنار       11ماده 

 .ها رسيدگي خواهد كرد مورد آناود و هيئت مديره سازمان در  نيست، تخلف محسوب مي

 :در افشاي اطالعات در بورس، بايد به چند قاعده مهم توجه كرد 

 موقع بودن ، سرعت در ارائه و افشاي اطالعات و بهاول. 

  منفني بايند بنه     دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات، اين امر مهم بايد به موقع و در اسر  وقنت انجنام گينرد و اطالعنات داراي تنأثير      5براساس ماده

دسنتورالعمل، ناانر موهنف بنه افشناي فنوري        13براسناس مناده    .انود، افشنا گنردد    همان سرعت و دقتي كه اطالعات داراي تأثير مثبت منتشر مي

همنان   12توان اطالعات مهم را بنا تنأخير افشنا نمنود، براسناس مناده        دستورالعمل در برخي موارد مي 15اطالعات مهم است و اگرچه به موجب ماده 



 

منجر به اااعة اطالعات مزبنور ينا داد و سنتد متکني بنه اطالعنات نهناني ينا فعالينت           15دستورالعمل، چنانچه تأخير در افشاي اطالعات موضو  ماده 

 .نامتعارف بازار اودف ناار مکلف به افشاي فوري آن اطالعات است

 ها ، درستي اطالعات و قابل اتکا بودن آندوم. 

 قنانون بنازار اوراق بهنادار بينان گردينده اسنت كنه بنه موجنب آن، ناانر، انركت تن مين سنرمايه، حسنابرس و                93اعده در ماده ضمانت اجراي اين ق

اند(، مسنئول جبنران خسنارت وارد انده بنه       ارزايابان و مشاوران حقوقي )درواقع، همه عواملي كه در تهيه و ارائة اطالعات مباارت يا معاونت دااته

هنا   ند كه بر اثر قصور، تقصير، تخلف، يا به دليل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اولينه كنه نااني از فعنل ينا تنرک آن      گ اراني هست سرمايه

 .اند بااد، متضرر گرديده

 5اده براسناس قسنمت اخينر من     .، افاف بودن و قابليت استنباط، از ديگنر ضنوابط حناكم بنر اطالعنات افشنا انده در بنورس اوراق بهنادار اسنت          سوم 

 .دستورالعمل، اطالعات مهم بايد صريح، دقي  و تا حد امکان به صورت كمّي ارائه اوند

 عموميت انتشار اطالعات و عدم تبعيض در بين مخاطبان ،چهارم. 

  ينا انتخنابي بااند، مگنر     نگاران، سهامداران، و ديگنر افنراد نبايند بنه صنورت فنردي،        دستورالعمل، ارائه اطالعات به تحليلگران، روزنامه 2براساس ماده

دسنتورالعمل آمنده،    1مناده   9گوننه كنه در بنند     گفتنني اسنت همنان    .تر با رعايت مفاد اين دستورالعمل افشا انده بااند   كه اطالعات مزبور پيش اين

  .مفهوم افشا خود دربردارندة انتشار عمومي اطالعات است

 گذاران: ج( اصل حمايت از حقوق و منافع سرمايه

 المللني نشنئت    گ اران در بازار اوراق بهادار قابل مبادله، همانند ديگر اصنول بنينادي اينن بنازار، از حقنوق ملني ينا بنين         صل حمايت از سرمايهدر واقع، ا

 1424 هناي  هاي بزرت بازارهناي اوراق بهنادار در سنال    وي ه بحران هاي بازار مالي، به نگرفته است؛ بلکه منشأ و علل موجّه آن، ههور مشکالت و بحران

طنور   م، و بحران فراگير چند سال اخير بوده است كه به تندريج وضنع قنوانين خناص و اتخناد سنازوكارهايي را در پني داانته اسنت، تنا بنه            1474و 

 .گ اران در بازار سرمايه حفاهت و حمايت كند مستقيم يا غير مستقيم از منافع سرمايه

 دهنندگان بنازار، جلنوگيري از اعمنال      وين ه خندمات   ها با بازار و تمام اقشار آن، به ي در روابط آنگ اران بورس از لحاظ مفهومي، هدف حمايت از سرمايه

بخنش اعتمناد عمنومي بنه عملکنرد اينن        هدف عمومي ديگر، فراهم نمودن چنارچوبي اسنت كنه الهنام     .گ ار است غير قانوني عليه يك يا چند سرمايه

هنايي كنه در جسنتجوي تن مين      اندازكنندگان به سوي پنروژه  ها بااد و انتقال منابع را از آن پس گان آنانداز و نقدينگي مازاد دارند بازارها و ج ب پس

گن اري در   توانند ريسنك داتني سنرمايه     گن اران نمني   البته بايد خاطر نشان ساخت كه هيچ مقداري از حمايت قانوني از سنزمايه  .اند، تسهيل سازد مالي

هنايي در بنازار    طنور عنادي بنه ريسنك     كننند نينز بنه    كه پرتحرک بودن بازارهايي كه متاب  ارايط قانوني فعاليت مياوراق بهادار را برطرف نمايد؛ چرا 

گن اران برخنوردار از مشناوران مجنرب      هاي مناسنب و مقتضني از ناحينه سنرمايه     توانند با استفاده از استرات ي ها مي اود، اگرچه اين ريسك منجر مي

هنا ااناره كنرديم و     گ اران در بازار اوراق بهنادار وجنود دارد كنه در خنالل بحن  بنه آن       راي توجيه اصل حمايت از سرمايهبسياري بدالئل  .كاهش يابند

 اماريم:   ها را برمي طور مشخص آن اكنون به

o 1. زش و تصالح ضرورت فراهم نمودن حمايت قانوني از حقوق و منافع اقشار مختلفي كه در بازارهاي اوراق درگيرند و هميشه امکان سا

 .ها وجود ندارد بين آن

o 2. رجو  و  اي بورس نيز به عنوان ارباب گ اران غير حرفه سرمايه .كننده است كنندة حمايت از حقوق مصرف دليل يا ادلة ديگر، مباني توجيه
د اطمينان خاطر در مشتريان ايجا .مشتريان خدمات مالي، الزم است از سوي نهادهاي تقنيني و اجرايي و نظارتي مورد حمايت قرار گيرند

 .گ اران است كه در اين بازار امنيت، سودمندي و نقداوندگي فراهم است، از اهداف كليدي قانون گ اران بورس، مبني بر اين و سرمايه

o 3. حاصل اود سرانجام، ستحي از عدالت و برابري كه به نحو كفايت امنيت حقوقي و مالي مبادالت را تضمين كند، بايد در اين بازار. 

o 9. اي است كه با  تر از بسياري از ااخاص حرفه طور چشمگيري پايين گ اران عادي دربارة بازار به معموالً ستح آگاهي و اطالعات سرمايه

 .اوند ها وارد معامله مي آن

 د( اصل کارآيي بازار اوراق بهادار

  كنارآيي براينند سنه مفهنوم      .ا و قواعند حقنوقي، تعامنل و تنأثير متقابنل دارد     هن  كارآيي يا كارآمدي، مفهومي اقتصادي است كه با ساختارها، تأسنيس

كننندگان در اينن    هنا و مننافع بنراي مشناركت     رو، براساس مقررات اروپايي ناهر به بازارهاي منالي، تنوازن هزيننه    از اين .ها، منافع و ريسك است هزينه

 .اود، در هر نو  اقدام اجرايي ضرورت دارد گ اران خرد نيز مي وسط و سرمايههاي كوچك و مت بازارها بر يك مبناي درازمدت كه اامل تجارت

 هاست ها يا زيان التفاوت بين منافع و عايدات اقتصادي و هزينه كارآيي اقتصادي، به حداكثر رساندن مابه. 

      طالعناتي و درجنه رقابنت در اينن بنازار بايند بنه        اصل كارآيي بازار اوراق بهادار بدين معناست كه سناختارها، قواعند عملکنردي، جامعينت و انفافيت ا

 .اي بااد كهکارآيي آن را محق  سازد گونه



  نناتواني بنازار، نوعناً بنه عننوان دور اندن از نتيجنة كارآمند ينك بنازار            .بازار اوراق بهادار ممکن است در دستيابي به كارآيي و نتايج متلوب ناكام بااند

انند از:   گيرنند، عبنارت   عمدة ناتواني بازار كه در تحليل اقتصادي قواعد حقوقي مورد توجنه و اسنتفاده قنرار مني    چهار نو   .اود كامالً رقابتي توصيف مي

 .انحصارگري، داراادن برخيس ااخاص به هزينة ديگران بدون پرداخت عوض يا غرامت، فراواني و عموميت كاال، و اطالعات ناقص و معيوب

 :بازارهـ( اصل اعتماد و حفظ اعتبار و سالمت 

 اندازهايشان تلقي كننند و آن را بنازاري بداننند كنه پاسنخگوي       گ اران اين بازار را امکن امني براي سپردن پس يابد كه سرمايه اعتماد زماني تحق  مي

بنار و سنالمت   الزمة اين امر مهم آن است كه ساختار خودانتظنام بنورس و قواعند عملکنردي آن در راسنتاي حفن  اعت       .ها و متالباتشان است خواسته

رساني و آموزش فعاالن و مشتريان بورس و نيز پاسخگو بودن بورس به انکايات مشنتريان، مني تواننند بسنيار سنودمند        افزون بر آن، اطال  .بازار بااد

 .بااند

o  ،افافيت اطالعات»بدين ترتيب » 

o  اعتماد و حف  اعتبار و سالمت بازار اوراق بهادارند، فاكتورهاي اصلي ايجاد «قواعد اجرايي و عملکردي روان و كامالً قابل درک»وجود. 

o گ اران پاسخگو بااد هاي انساني و فني است كه به متالبات و نيازهاي سرمايه قابل اعتماد بودن و كيفيت سيستم. 

o گ اران و مشتريان  ايهناپ يري است كه بين سرم وجود سازوكارهاي قانوني كامالً روان و قابل انعتاف براي حل اختالف و تعارضات اجتناب
 .آيد كنندگان و نااران اوراق بهادار به وجود مي و عرضه

 

 :استفاده و( اصل پيشگيري و جلوگيري از تقلب و سوء
 در كنار افافيت اطالعناتي و فاكتورهناي ديگنر كنه موجنب افنزايش        .گونه كه گفته اد، اساس بازار اوراق بهادار بر پايه اعتماد مشتريان آن است همان

كننندة معنامالت بنه نحنوي كنه راه       اعتماد مشتريان و اعتبار اين بازار است، كنترل و نظارت مستمر بر سناختارها و مبنادالت و وضنع مقنررات تنظنيم     

 .از ضروريات بازار اوراق بهادار است .هرگونه تقلب در مبادالت اوراق بهادار و سو استفاده را مسدود كند

 بننابراين،   .تواند در بازة زماني كوتاه اعتبنار مخندوش انده اينن بنازار را تنرميم كنند        ي و هرگونه تقلب پس از وقو ، نميبرخورد و مبارزه با جرائم بورس

گن اران در وضنع قنوانين و مقنررات بورسني اسنت و رويکنرد ممنانعتي و          اصل پيشگيري و جلو گرفتن از هرگونه تقلب و سو اسنتفاده، هنادي قنانون   

 .نين و مقررات بازارهاي اوراق بهادار استپيشگيرانه وي گي بارز قوا

 گن اري، كالهبنرداري از وابسنتگان     ها، تقلب در تحقيقات و مشناورة سنرمايه   معامالت افراد داخلي اركت و دارندگان اطالعات نهاني، دستکاري قيمت

ي سنهام انركت بنا ارائنه اطالعنات نناقص ينا        ها، تقلب در اولنين عرضنة عمنوم    هاي مالي اركت ها و صورت ها، تقلب و دخل و تصرف در حساب گروه

هناي راينج تقلنب در بنازار اوراق بهنادار       گ اران و تقلب در فروش و عرضة اوراق بهادار معاف از ثبت، از مصداق خالف واقع، استفادة ناروا از وجوه سرمايه

 .هاي پيشگيرانه وادااته است انديشي گ اران را به چاره است كه قانون

 :ز( اصل رقابت

            و  رقابتي بودن بورس، نه فقط به معناي منع هرگونه انحصار و سو اسنتفاده از موقعينت غالنب در اينن بنازار، بلکنه بنه معنناي تعينين قيمنت سنرمايه

 .ابزارهاي مالي در فضاي رقابتي و آزاد است

 نامنه نينز بنر آن تأكيند انده، منانع از        آينين  3در ماده  رقابتي بودن معامالت و فروش اوراق بهادار به باالترين پيشنهاد، كه به عنوان يك اصل و قاعده

توانند در   نامنه، هيئنت منديرة بنورس مني      آينين  2براسناس مناده    .آن نيست كه مديريت بورس از هرگونه تقلب در رقابنت سناختگي جلنوگيري نمايند    

 .كند، از انجام معامله جلوگيري نمايد مواردي كه نوسان غير عادي در قيمت پيشنهادي يا معامالتي اوراق بهادار در هر جلسه مشاهده

 :هيعادالنه به بازار سرما يض و لزوم دسترسيح( اصل عدم تبع

 گ اران به منظنور ممانعنت از مبنادالت ناصنحيح و      هاي بازار سرمايه است و ارتباط تنگاتنگي با اصل حمايت از سرمايه عادالنه بدون بازار يکي از وي گي

مقنررات اينن بنازار بايند      .رهاي بازار سرمايه نبايد موجب حمايت ناعادالنه از برخني كناربران بنازار در برابنر ديگنران بااند      ساختا .مناسبات نادرست دارد

 .هاي مبادالتي غير منصفانه در نظر گيرد زمينه هرگونه تقلب و سو استفاده را از بين برده و ضمانت اجراهايي براي آن و ديگر رويه

 :معامله ين اصليرفت طيماندن هو يط( اصل مخف

 هناي كناال، خريند و فنروش و داد و سنتدها مينان كنارگزاران و ديگنر نماينندگان           هاي اوراق بهادار و حتني بنورس   متاب  يك قاعدة عمومي در بورس

ن و دارنندگان  رس، فروانندگا .در ب .مانند  اود و اصوالً هويت هريك از طرفين اصلي معامله براي طرف مقابنل ناپيندا و مخفني مني     بورسي واقع مي

متقاضنيان  اوراق بهادار براي فروش اوراق بهادار خود بايد به كارگزاران بورس مراجعه و درخواسنت فنروش اوراق بهنادار خنود را بنماينند و خريندارن و       

 .اوراق بهادار نيز بدين منظور بايد به يك كارگزار از كارگزاران بورس سفارش بدهند



 

 :( اصل نظارتي

 هاي اقتصادي هر جامعه است و به دلينل اهمينت و حساسنيت آن و تنأثيرش بنر ديگنر        ترين بخش ر به عنوان بازار سرمايه، يکي از مهمبازار اوراق بهادا

گوننه كنه در بخنش سناختارهاي بنورس بينان اند، اينن نظنارت را هنم            همنان  .هاي اقتصادي كشور، به نظارت جامع، دقي  و مسنتمر نيناز دارد   بخش

ومي، مانند اوراي عالي بورس و سازمان بنورس و اوراق بهنادار و هنم خنود بنورس و بنازار اوراق بهنادار، بنه عننوان ينك بنازار            نهادهاي حاكميتي و عم

 .كنند يافتة متشکّل خودانتظام، اعمال مي سازمان

 

 

 

 

 

 

 ها : قواعد مربوط به اطالعات نهاني و ضمانت اجراي آنسومگفتار 

 نهاني و دارندة آنالف( تجزيه و تحليل مفاهيم اطالعات 

 مفهوم اطالعات نهاني .1

 انوند و در صنورت    طور مستقيم و يا غير مستقيم به اوراق بهادار، معامالت يا ناانر آن مربنوط مني    هرگونه اطالعاغت افشانشدة براي عموم است كه به

 .گ ارند گ اران معاملة اوراق بهادار مربوط، ت ثير مي انتشار، بر قيمت، يا تصميم سرمايه

 كم چهار وي گي بارز دارند اطالعات نهاني دست. 

o اطالعات نهاني، آن است كه طبيعت مشخص و دقي  دااته بااند ويژگي اول. 

o  ها براي عموم است اطالعات نهاني، افشا نشدن آنويژگي دوم. 

o  طور مستقيم يا  ايران، اطالعات نهاني بهقانون بازار اوراق بهادار  1ماده  32متاب  بند  .اطالعات نهاني، دامنة اطالعات استويژگي سوم

 .اود غير مستقيم به اوراق بهادار، معامالت يا نااران مربوط مي

o  نهاني، آن است كه انتشار اطالعات بر قيمت اوراق بهادار مربوطه تأثيرگ ار بااد اطالعاتويژگي چهارم. 

 مفهوم دارندة اطالعات نهاني .2

 انود  هوم و تعريف اطالعات نهناني اسنتخراج مني   مفهوم دارنده اطالعات نهاني از مف. "Insider"         ينا دارننده، اخصني اسنت كنه اطالعنات نهناني را در

دارننده و انمول آن    هناي اروپنايي در اجنراي دسنتورالعمل، بنه تعرينف       هاي عمدة سيستم يکي از تفاوت .اختيار دارد و به معناي مالك اطالعات نيست

ات برخي كشورهاي عضو اتحاديه، مانند هلند و اسپانيا در ابتندا، هنر كسني كنه متصنرف اطالعنات نهناني بااند،         در حالي كه در مقرر .اود مربوط مي

 .اد دارنده محسوب مي

  اند: به چهار دسته تقسيم اده 2دستورالعمل اروپايي، دارندگان اطالعات نهاني در ماده 

o اند؛ ري، مديريتي و نظارتي ناار، از آن اطالعات باخبر ادهها در مجموعة ادا كساني هستند كه به واستة عضويت آن ،دسته اول 

o اند؛ ، افرادي هستند كه به واستة در اختيار دااتن سرماية ناار و سهامدار عمده بودن، از اطالعات اركت متلع ادهدسته دوم 

o اند، صرف نظر از اينکه در  ا نمودهاي خود به اين اطالعات دسترسي پيد ، كساني هستند كه به واستة موقعيت كاري يا حرفهدسته سوم

 استخدام ناار بااند يا نه؛

o دستورالعمل اروپايي تکاليف ياداده  9ماده  .اند ، ااخاصي هستند كه با ارتکاب اقدامات مجرمانه به اطالعات دسترسي يافتهدسته چهارم

در صورتي  .داند طالعات نهاني است، قابل اعمال مي، نسبت به هر كسي كه متصرف ا2را عالوه بر ااخاص م كور در ماده 3و  2در موارد 
 .داند يا بايد بداند كه اين اطالعات نهاني است كه آن اخص مي



  كند كه اطالعنات نهناني مربنوط بنه اوراق بهنادار موضنو  اينن         به ااخاصي اااره مي 92ماده  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، در بند

داند كه با اسنتفاده از اطالعنات نهناني بنه معنامالت       ، مسئوليت را متوجه هر اخصي مي2در بند  .ها قرار گرفته است در اختيار آنقانون حسب وهيفه 

ااخاص ياداده در بند يك، درواقع همان دارندگان اولينة اطالعنات نهناني هسنتند كنه در تبصنره ينك همنان مناده بنه            .كند اوراق بهادار مبادرت مي

 .اود ، اامل همه متصرفان اطالعات نهاني، از جمله دارندگان ثانويه نيز مي2در بند « هر اخصي»ولي عموميت عبارت  .اند ادهتفصيل معرفي 

 ب( تکاليف اشخاص در مورد اطالعات نهاني

 تکاليف ناشران .1

  ه اوراق بهادار خنود و انتشنار عمنومي اطالعنات در اسنر       دستورالعمل اروپايي، ناارانِ ابزارهاي مالي، به افشاي اطالعات مربوط ب 2ماده  1براساس بند

اي كنه بنه مننافع مشنرو  و      تواند با مسئوليت خود در افشاي عمومي اطالعات نهاني تأخير نمايد؛ بنه گوننه   هر نااري مي 2براساس بند  .وقت هستند

كنننده نبااند و ناانر بتوانند متمنئن بنودن آن اطالعنات را         كه چنين ترک فعلي براي عمنوم منردم گمنراه    قانوني او لتمه وارد نشود، مشروط بر اين

 .تضمين كند

 انده در بنورس را مکلنف سناخته تنا       اده نزد سازمان، نااران اوراق بهادار عرضنه  هاي ثبت در حقوق ايران، دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات اركت

در  .كنند، بنراي اطنال  عمنوم منتشنر سنازند       هايي كه سنازمان تعينين مني    ايوهزمان به  طور مستمر به سازمان گزارش كنند و هم اطالعات الزم را به

، ناانران را موهنف بنه افشناي فنوري اطالعنات مهنم نمنوده و         13االفشا به تفصيل بيان گرديده و در مناده   فصل سوم اين دستورالعمل، اطالعات الزم

توانند در منوارد دينل اطالعنات مهنم را بنا النزام بنه          ورالعمل اجرايي، ناار مياين دست 15براساس ماده  .عمدة مصادي  اطالعات مهم را برامرده است

 هاي ديل افشا نمايد: عدم افشا، با تأخير و پس از رفع محدوديت

o النفع بااهميت براي ناار اود؛ الف( افشاي فوري موجب زيان يا عدم 

o  نشده بااد؛ب( ناار در حال انجام م اكره بااد و هنوز بر سر اصول آن تواف  حاصل 

o ج( افشاي فوري، مزاياي چشمگيري براي اركت رقيب فراهم كند؛ 

o د( موضو  مورد افشا، پيوسته در حال تغيير بااد. 

  نيز به منظور جلوگيري از انتشار اطالعات افشانشده، نااران را ملزم به رعايت موارد ديل دانسته است: 14ماده 

o  صالح ناار بااد و اين اطالعات صرفاً دربارة وهايف و مسئوليت ااخاص در  و كاركنان ديدسترسي به اطالعات مزبور محدود به مديران
 ها قرار گيرد؛ اختيار آن

o  ب( در صورتي كه الزم بااد اطالعات مزبور در اختيار كاركنان، وكال، حسابداران، حسابرسان، مشاوران مالي ناار يا ديگر ااخاص

ها ت كر داده  طالعات و ممنوعيت استفادة اخصي از آن در داد و ستد متکي به اطالعات نهاني به آنصالح قرار گيرد، نهاني بودن اين ا دي
 .اود

 دارتدگان اطالعان نهاني تکاليف .2

  دهي دارندگان اطالعات نهاني، ناانر مکلنف اسنت فهرسنت دارنندگان اطالعنات نهناني انركت را بنه           دستورالعمل اجرايي نحوة گزارش 2براساس ماده

 2قنانون كنه در مناده     92مناده   1عالوه بر ناار، همه دارندگان اولية اطالعات نهاني يادانده در تبصنره    .مان و بورس اوراق بهادار تهران اعالم كندساز

العمل، دسنتور  4تنا   3انند متناب  منواد     دهي هسنتند و موهنف   دستورالعمل مکلف به گزارش 2اند، متاب  تبصره ماده  دستورالعمل اخير نيز بيان اده

تنر از آن، دارنندگان اطالعنات مکلنف هسنتند در       مهم .هاي خود را به سازمان و بورس گزارش كنند اطالعات الزم، از جمله اطالعات معامالت و فعاليت

 .ها اجتناب ورزند حف  اين اطالعات كواا بااند و از هرگونه سو استفاده از آن

 هاي دارندگان اطالعات نهاني ج( ممنوعيت

 بيني اده است: دستورالعمل اروپايي، سه دسته ممنوعيت براي دارندگان اوليه و ثانويه اطالعات نهاني پيش 3و  2رد در موا 

o 1. ها به نفع خود يا اخص ثال ؛ استفادهاز اين اطالعات با تحصيل يا انتقال اوراق بهادار، يا تالش براي تحصيل يا انتقال آن 

o 2. اش بااد؛ ص ديگري به جز در مواردي كه اين افشا در روند طبيعي اجراي وهيفة كاري يا حرفهافشاي اطالعات نهاني براي هر اخ 

o 3. هاست توصيه يا ترغيب ااخاص ديگر به تحصيل يا انتقال ابزار مالي كه آن اطالعات مربوط به آن. 

  اند: منو  ادهقانون بازار اوراق بهادار ايران، دارندگان اوراق بهادار از اقدامات ديل م 92در ماده 

o 1. ف اطالعات نهاني را كه حسب وهيفه در اختيار وي قرار گرفته، به نحوي از انحا  به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع ااخاصي كه از طر

 ها به هر عنوان نمايندگي دااته بااد، قبل از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد؛ آن

o 2. ات نهاني را در غير موارد مقرر فراهم سازد؛موجبات افشا و انتشار اطالع 

o 3. با استفاده از اطالعات نهاني به معامالت اوراق بهادار مبادرت نمايد. 



 

 معامالت مبتني بر اطالعات نهاني .1

 :استممنوعيت معامالت دارندگان اطالعات نهاني اامل همه انوا  اوراق بهادار قابل انتقال، از جمله اوراق مشتقه  نکته نخست. 

  :افتد كه اخصي اطالعات مؤثر بنر قيمنت را در منورد انركتي در اختينار دارد و سنهام ينا         معاملة مبتني بر اطالعات نهاني زماني اتفاق مينکته دوم

ه طنرف  فرواد و بدين ترتيب ارايط بهتري را در قرارداد فروش نسبت بنه وضنعيت عنادي )وضنعيتي كن      خرد يا مي ديگر اوراق بهادار آن اركت را مي

اي را بنه دسنت آورد، ينا     العناده  تواند از اين طري ، منافع فنوق  بنابراين، دارندة اطالعات نهاني مي .آورد مقابل هم از آن اطالعات آگاه است( به دست مي

 .يا كاهش دهد كه اطالعات مزبور در صورت انتشار عمومي، ارزش اوراق بهادار اركت متبو  را افزايش از ضرري اجتناب ورزد، بر حسب اين

 :در حقنوق   .هناي حقنوقي اخنتالف روينه دارنند      در مورد ارايط اعمال قاعدة ممنوعيت معامالت مبتني بنر اطالعنات نهناني نينز سيسنتم      نکته سوم

و هنگنام  كنه متصنرف و دارنندة اطالعنات نهناني بدانند        دسنتورالعمل اروپنايي مبنني بنر اينن      9كشورهاي اروپايي، درباره اعمال ارط ياداده در ماده 

كننند و در منورد دو انرط آگناهي و رابتنة سنببيت نينز         معامله به عنوان دارندة نهاني عمل كند، كشورهاي عضو روية اجرايي متفاوتي را پيگيري مي

 .رويکرد متفاوتي دارند

o بازار اوراق بهادار بيان كرده است و  قانون 92هاي دارندگان اطالعات نهاني را به نحو كلي در ماده  گ ار ممنوعيت در حقوق مضوعة ايران، قانون
 2وي ه بند  قانون، به 92همچنين در استناد به هاهر ماده  .باره وجود ندارد در خود قانون و در مقررات ديگر بيان تفصيلي و توضيحي در اين

ه دارنده از اين اطالعاتاستفاده آگاهانه توان گفت ممنوعيت و قابل مجازات بودن معاملة دارندة اطالعات نهاني در صورتي است ك اين ماده، مي

بنابراين، رويکردحقوق موضوعة ايران همانند  .گ ار، با استفاده از اطالعات نهاني به معامالت اوراق بهادار مبادرت نمايد به تعبير قانون كند
ها، معامله كرده بااد، اگرچه  و به اتکاي آن اتحقوق آلمان است و براي اعمال مجازات الزم است كه دارندة اطالعات نهاني بر مبناي آن اطالع

 .ها با اركت، اين امر مفروض است نسبت به دارندگان اولية اطالعات اطالعات نهاني بر حسب اواهد و قرائن و موقعيت اغلي و رابتة آن

  :دسنتورالعمل   2مناده   3رو، در بنند   از اينن  .ردقاعدة ممنوعيت معامالت دارندگاناطالعات نهاني همانند هنر قاعندة كلني اسنتثناهايي دا    نکته چهارم

گنردد، اعمنال    االجنرا مبنني بنر تحصنيل ينا انتقنال اوراق بهنادار انجنام مني          اروپايي آمده است: اين قاعده نسبت به مبادالتي كه در ايفناي تعهّند الزم  

اسنتثناي ديگنر كنه در برخني      .نهناني منعقند انده بااند    كه آن تعهّد نااي از توافقي بااد كه قبل از به دسنت آوردن اطالعنات    اود؛ در صورتي نمي

بيني اده، اين است كه تصميم به معامله يا تنالش بنراي معاملنه پنيش از بنه دسنت آوردن اطالعنات         هاي حقوقي، مانند حقوق انگليس پيش سيستم

 .نهاني صورت گرفته بااد

 :هاي حقنوقي بنراي دارنندگاني كنه بنا سو اسنتفاده        در بسياري از سيستم .در مورد ضمانت اجراهاي قانوني نقض ممنوعيت معامالت است نکته پنجم

نقض رابتنة امناني، نقنض اعتمناد، اضنرار بنه        .بيني اده است كنند، مسئوليت كيفري پيش از اطالعات نهاني مبادرت به خريد يا فروش اوراق بهادار مي

كنه اطالعنات نهناني در     بنر مبنناي اينن    -بت به بازار سرمايه و تصرف غير قنانوني  گ اران، اخالل در نظام اقتصادي با تضعيف اعتماد عمومي نس سرمايه

 .اود انگاري معامالت مبتني بر اطالعات نهاني محسوب مي ترين مباني جرم از مهم -هاي غير مادي اركت است  زمرة اسرار تجاري و دارايي

 اه استفاده غير مجاز از اطالعات نهاني و افشاي غير قانوني آن .2

  قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، هر اخصي كه اطالعات نهاني مربوط بنه اوراق بهنادار موضنو  اينن قنانون را       92ماده  1به موجب بند

گي داانته  هنا بنه هنر عننوان نماينند      كه حسب وهيفه در اختيار وي قرار گرفته، به نحوي از انحا  به ضرر ديگران يا به نفع ااخاصي كنه از طنرف آن  

ها را در غينر منوارد مقنرر فنراهم نمايند، بنه مجنازات مقنرر در صندر           بااد، قبل از انتشار عمومي مورد استفاده قرار دهد، يا موجبات افشار و انتشار آن

 .اود ماده )يعني حبس يا جزاي نقدي يا هردو( محکوم مي

  ديگنر بنراي دارنندگان اطالعنات نهناني مقنرر داانته اسنت: اول، افشناي اطالعنات           دستورالعمل مارال كر، دو نو  ممنوعيت  3در حقوق اروپايي، ماده

اي او انجنام گرفتنه بااند؛ دوم،     كه چنين افشايي در روند عادي اجراي وهنايف اسنتخدامي و انغلي ينا حرفنه      نهاني براي هر اخص ديگري، مگر آن

 .دهد كننده ارائه مي بناي اطالعاتي كه ترغيبتوصيه يا ترغيب ااخاص ديگر به تحصيل يا انتقال ابزارهاي مالي بر م

 هنا   توان گفت در هر دو نظام حقوقي تخلف افشاي بدون مجوز اطالعات نهاني به صرف افشاي اطالعنات محرماننه از سنوي دارننده آن     در هر حال، مي

 .برداري كرده يا نکرده بااد وراق بهادار موردنظر بهرهكننده اطالعات از آن اطالعات به منظور انجام معامله ا كه دريافت يابد، اعم از اين محق  مي

 قاعده منع هر گونه تقلب در بازار اوراق بهادار .3

 كننده در بازار اوراق بهادار ممنو  اده است؛ زيرا هنر گوننه اقندامات متقلباننه و فريبکاراننه       هاي حقوقي، هر گونه تقلب و رفتارهاي گمراه در همه نظام

ماده يك دستورالعمل اروپنايي، اقندامات و رفتارهناي دينل      2براساس بند  .كند گ اران را تضعيف مي مخدوش نموده و اعتماد سرمايهسالمت اين بازاررا

 تقلب محسوب اده و از نظر قانون ممنو  گرديده است:



o تقاضاي مربوط به ابزارهاي مالي يا قيمت كننده نسبت به عرضه يا  هاي نادرست يا گمراه هاي به معامله كه دردارندة پيام ها يا سفارش مبادله
 .هاست آن

o هايي كه به وسيله اخص يا ااخاصي كه با هم همکاري و همدستي دارند، موجب حف  قيمت يك يا چند ابزار مالي در ستح غير  مبادله
ثابت كند كه دالئل او براي انجام ها را صادر نموده،  كه اخصي كه مبادالت را انجام داده يا سفارش مگر اين .گردد طبيعي يا ساختگي مي

 .كند اده بازار بورس متابقت مي هاي پ يرفته هايي با رويه ها يا سفارش كه چنين مبادله چنين كاري مشرو  بوده و اين

o هايي كه در آن وسائل جعلي و ساختگي يا هر اکل ديگري از فريب و اغوا، به كار گرفته اود ها يا سفارش مبادله. 

o اي را نسبت به ابزارهاي مالي  كننده هاي نادرست و گمراه ها از جمله اينترنت، يا هريك از وسائل ديگر كه پيام ت از طري  رسانهاااعه اطالعا
داند، يا بايد بداند كه اين اطالعات  دهنده مي كننده در صورتي كه اخص اااعه همانند اااعه اايعات و اخبار نادرست و گمراه .ارائه دهد

كند، چنين پخش اطالعاتي با لحاظ نمودن  اي خود عمل مي نگاراني كه در صالحيت حرفه در رابته با روزنامه .كننده است مراهنادرست يا گ

كه آن ااخاص به طرق مستقيم يا غير مستقيم امتيازها يا منافعي از پخش اطالعات مورد  ارزيابي مي اود، مگر اينها  قواعد حاكم بر حرفه آن
 .ه بااندبح  به دست آورد

  بنه صنورت ينك قاعنده      92مناده   3كنننده و فريبکاراننه در بنند     در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، ممنوعيت تقلب و رفتارهاي گمنراه

ادار ينا ايجناد   كنننده ازرونند معنامالت اوراق بهن     طور معمول منجر به ايجاد هناهري گمنراه   كلي بيان اده و براساس آن هر اخصي كه اقدامات وي به

هاي كادب و يا اغواي ااخاص به انجام معامالت اوراق بهادر اود، به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال، ينا بنه جنزاي نقندي معنادل       قيمت

 .اده، يا هر دو مجازات محکوم خواهد اد آمده، يا زيان متحمل دست دو تا پنج برابر سود به

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 

 ماهيت حقوقي اوراق بهادار و عقود تابعه
 

 

 

 ماهيت حقوقي اوراق بهادار

 :سهم .لفا

 دارد:  اينن مناده مقنرر مني     .م تعرينف انده اسنت   .ق 541اركت مدني در ماده  .در عالم حقوق اركت بر دو نو  است، اركت مدني و اركت تجارتي

   .اركت عبارت است از اجتما  حقوق مالکين متعدد در اي  واحد به نحو اااعه

  وح  ايشان بر اموال مورد اركت ح  عيني است فلن ا تصنرف در منال مشنا  مننوط      در اركت مدني اركا در تمام اجزا  با يکديگر اريك هستند و

 .به ادن تمام اركاست زيرا اركت مدني اخصيت حقوقي مستقل ندارد
 تنوان انركت تجنارتي را اجتمنا  و      با توجه به هدف قانونگ ار از تأسيس حقوقي اركت تجارتي مي .اركت تجارتي در هيچ قانوني تعريف نشده است

اات سرمايه اركا براي امر تجارت تعريف نمود به نحوي كه كه در اثر انباات سرمايه مالکينت سنرمايه از انركا فنك انده و بنه انخص جديندي         انب

فل ا اركت تجارتي اخصيت حقوقي مستقل دارد در نتيجه در اين اركت منديريت از مالکينت جداسنت و انركا تنهنا       .اود به نام اركت منتقل مي

   .ر اركت بااند و مالك جديد اموال و سرمايه اركت استتوانند مدي مي
  طب  اين تعريف سهم قسنمتي از سنرمايه انركت سنهامي اسنت كنه مشنخص مينزان مشناركت و           .ت تعريف اده است.ق.ق.ا.ق.ل 29سهم در ماده

 ..بااد تعهدات و منافع صاحب آن در اركت سهامي مي

       يکنني اينکنه سنرمايه اوليننه انركت اسنت كنه در اثرانبااننت سنرمايه توسنط موسسننين و          .طبن  تعرينف قنانون تعريننف سنهم تناب دو تفسنير دارد

پديد آمده و به قتعات مساوي تقسيم اده فل ا بيانگر مبلغي اسنت كنه بنه عننوان مبلن  اسنمي سنهم         -اگر اركت سهامي عام بااد  -نويسان پ يره
 .منافع سهامدار در اركت است معروف است و ديگري اينکه سهم مشخص كننده ميزان مشاركت، تعهدات و

 سهم يك مال منقول است كه از تبديل ح  عيني سهامداران به ح  خاصي پديد آمده است. 

 در تببين رابته مالکانه بين سهامدار و اركت برخي معتقدند سهامدار مالك اركت است اما مالك دارايي و اموال اركت نيستند.   

   زينرا مالکينت امنوال انركت منفنك از مالکينت        .واژه سنهم حناكي از ينك نامگن اري غلنط اسنت       .تندبرخي معتقدند سهامداران مالك انركت نيسن
بلکه اركا صرفا حقوق مشخصي از جمله ح  برخورداري از سنود سناليانه و تملنك امنوال انركت پنس از        .اركاست و ايشان با اركت سهيم نيستند

   .انحالل و تصفيه دارند

  انود، بنه وثيقنه     حقوق و هم در عمل و در ديد عرف به عنوان ينك عنصنر داراي ارزش اقتصنادي داد و سنتد مني     آنچه مسلم است اينکه سهم هم در

  .رسد اود و به ارث مي گ ااته مي
 ال، سهم بيانگر ح  و امتياز دارنده اسنت كنه اگرچنه پاينه و مبنناي قنراردادي دارد، ولني بنر اينن واقعينت تأكيند             بر اساس برخي از نويسندگان كامن

   .كند كه سهامدارحقي در اركت دارد يعني پايگاه و محل استقرار ح  او، اركت است يم

 ًماليت و قابليت نقداوندگي سهم در انركت دلينل بنارزي بنر واقعينت جندايي        .م سهم يك مال منقول و قابل توقيف است .ا .ا .ق 24به ماده  مستندا

   .و امتيازات سهام دار است دارايي اركت از حقوق
 رضي كه سهم ح  امتياز مالي محسوب اود بيع آن بر اساس ديدگاه اكثريت فقها مشکل و بر اساس ديدگاه اقليت جايز استدر ف.   

 اي:  اله خامنه طبق استفتاي به عمل آمده از حضرت آيت 

o به وسيله او صحيح است، باادها از سوي كسي كه اين كار  اگر ارزش مالي سهام اركت به اعتبار خود سهام و بر اثر اعتاي اعتبار به آن. 

اي كه اين صالحيت را  گ اري اده بااد و اين ارزش را اخص اعتبار كننده يعني خود سهام في نفسه به عنوان يك مال اعتباري ارزش

  .داست، به آن داده بااد در صورت تحق  و صحت چنين فرضي، خود سهام مال محسوب اده و خريد و فروش آن ااکال ندارد



o رزش مالي سهام به اعتبار قيمت خود اركت بااد، در اين صورت با توجه به اينکه هر سهمي بيانگر جزئي از آن است، در اين صورت اگر ا

  .با توجه به اينکه هر سهمي بيانگر جزئي از آن است، خريد و فروش آن ااکال ندارد
o  توجه به اينکه هر سهمي بيانگر جزئي از آن است، خريد و فروش ارزش مالي سهام به اعتبار قيمت سرمايه و دارايي اركت بااد، پس با

  .سهام ااکال ندارد

 )صکوك(: ابزارهاي تأمين مالي .ب

  صکوک يا ابزارهاي تأمين مالي 

 در اصتالح عرف و بازار صکوک به اوراق بدهي معروفند .صکوک جمع صك معرب واژه چك است.  

  اجاره، صکوک سلم، صکوک استصنا ، صکوک مرابحه، صنکوک مشناركت، صنکوک مضناربه، صنکوک       : صکوکعبارتند ازاقسام صکوک در حال حاضر
 .گ اري مزارعه، صکوک مساقات، صکوک مقارضه، صکوک ح  االمتياز و صکوک نماينده سرمايه

 اوراق مشارکت .1
  موجب قنانون بنه قيمنت اسنمي مشنخص بنراي مندت معنين          م اوراق مشاركت اوراق بهادار با نام يا بي نامي هستند كه به .ا .ا .ن .ق 2بر اساس ماده

  .اوند كنند، دارندگان اوراق مشاركت ناميده مي گ اراني كه اوراق مشاركت را خريداري مي سرمايه .اوند منتشر مي

 د و از اينن جهنت، بنا اوراق    رونن  هاي اقتصادي بنه انمار مني    ها و بنگاه اوراق مشاركت جز ابزارهاي مالي تأمين سرمايه و نقدينگي براي فعاليت اركت

نويسني سنهام، سنرمايه انركت سنهامي       سهام كاركرد مشترک دارند، ولي تفاوت اساسي اين دو آن است كه وجوه حاصل اده از عرضه اوليه و پن يره 

مي و حن  راي و  دهد و دارندگان سهام اعضا اركت محسوب و از حقوق سهامدار، همانند ح  حضور در مجنامع عمنو   در ارف تأسيس را تشکيل مي
گن اري در ينك طنرح     هاي كالن اركت برخوردارند، اما وجوه حاصل اده از عرضه اوليه و واگ اري اوراق مشاركت صنرف سنرمايه   مشاركت در تصميم

 .نند ك اود و در واقع منابع مالي جهت اجنراي ينك ينا چنند پنروژه در دسنت اقندام انركت را تنأمين مني           سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي مي

   .ها نهاده اده است رو عنوان اوراق مشاركت بر آن ازاين

   انود و بنر اينن اسناس اوراق مشناركت را       از لحاظ حسابداري وجوه حاصل اده از واگ اري اوراق مشاركت جز  ديون و تعهدات اركت محسنوب مني
   .بايد در امار اوراق بدهي طبقه بندي نمود

  عبارتند ازارايط انتشار اوراق مشاركت:   

o ناار اوراق مشاركت اركت سهامي عام، خاص يا اركت تعاوني توليد بااد.  

o  تعيين موضو  مشاركت كه عبارت است از مشاركت طرح عمراني، توليدي يا خدماتي كه توجيه اقتصادي دااته بااد و سود آوري آن
  .قابل پيش بيني بااد

o آيين نامه اجراييبانك عامل بانکي است كه از طرف ناار نسبت به عرضه  1ده بر اساس ما .عرضه اوراق مشاركت با عامليت يکي از بانك ها

اوراق براي فروش، پرداخت سود علي الحساب و قتعي، بازپرداخت اصل مبل  اوراق مشاركت در سر رسيد مربوط يا بازخريد آن قبل از 

  .ورزد قرارداد عامليت، مبادرت مي قانون و انجام ديگر امور مربوط، طب  4سررسيد و پرداخت ماليات موضو  ماده 
o انتشار اوراق مشاركت از سوي دولت بر اساس قانون بودجه ساالنه و تصويب هيأت وزيران صورت : اخ  مجوز انتشار اوراق مشاركت

  .گيرد مي

       ته اول اوراق مشناركت معناف از   اوراق مشاركت از جهت تعيين وضعيت معافيت از ثبت يا عدم معافيت اوراق در دسنت انتشنار بنر دو دسنته انند؛ دسن

هنا و نينز اوراق مشناركت منتشنر انده از سنوي        اين اوراق اامل اوراق مشاركت دولت، بانك مركزي و اهرداري.ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
هناي   ه اوراق مشناركت موسسنه  دسته دوم اامل اوراق مشناركت ديگنر از جملن    .هاي مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي است ها و موسسه بانك

   .هاي غير دولتي است عمومي و اركت

 :مراحل الزم براي انتشار و عرضه اوراق بهادار 
o ائه درخواست و مدارک و مستندات الزم به سازمانرا. 

o بررسي اطالعات و مستندات موسسه يا اركت متقاضي و صدور مجوز انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت براي ناار.  

o ه مدارک و اطالعات الزم به سازمان اامل:ارائ 

 يك نسخه از عقود تنظيم اده با هر يك از اركان انتشار اوراق مشاركت؛يعني عامل، ضامن امين و حسابرس.   

 طرح اعالميه فروش اوراق مشاركت. 

 تأييديه بانك در خصوص اختصاص حساب بانکي براي جمع آوري وجوه نااي از فروش اوراق مشاركت. 

 اي از اوراق مشاركت در دست انتشار نمونه.   

o تواند اقدام به انتشار و فروش اوراق مشاركت نمايد پس از تأييد مستندات ارائه اده از سوي سازمان، ناار مي. 



 

o  پس از فروش اوراق مشاركت در مهلن مقرر، ناار بايدهرف پانزده روز تأييديه بانك را در خصوص موجودي حساب فروش اوراق بهادار و

 .گزارش خود در خصوص اقدامات انجام اده جهت انتشار و فروش اوراق با تأييد امين، به سازمان ارائه كند

o تواند نسبت به برداات وجوه حاصل اده از فروش اوراق  بعد از صدور تأييديه تکميل فرآيند عرضه عمومي از سوي سازمان، ناار مي

  .مشاركت و مصرف آن با رعايت ضوابط آن اقدام كند

 دارندگان اوراق مشاركت با اركت ناار اريك هستند.  

 هر ورقه مشاركت، نشان دهنده ميزان قدرالسهم دارنده آن در مشاركت است. 
 هاي مربوط سهيم خواهند بود دارندگان اوراق مشاركت به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت در نتيجه مالي حاصل از اجراي طرح.   

 اود رابته وكيل و موكل بين ناار و خريداران اوراق محق  مي با فروش اوراق مشاركت.  

        ناارين اوراق مشاركت مکلف اند بازپرداخت اصل و سود متعل  در سررسيدهاي مقرر در اوراق مشاركت را تعهند و تضنمين كننند و اينن مهنم تنرين

مکلنف اسنت از محنل تضنمين راسنا اقندام نمنوده و سنود علني          در صورت عدم ايفاي تعهدات ناار بانك عامنل   .حقوق دارندگان اوراق مشاركت است
   .الحساب را به دارندگان اوراق تسليم نمايد

             ورقه مشاركت در درجه اول دليل بر مشاركت دارنده به ميزان مبل  اسنمي ورقنه در طنرح ينا پنروژه اقتصنادي موضنو  مشناركت اسنت و اگنر نظرينه

رح مزبور را بپ يريم، در واقع، دليل مالکيت دارنده بنر قسنمتي از سنرمايه و بينانگر حن  عينني او در       مالکيت مشا  دارندگان اوراق مشاركت در اصل ط

   .از اين رو ورقه مشاركت مال نيست و تنها حاكي از مال است .طرح موضو  مشاركت است
 تواند بنا انتقنال عنين ورقنه در      دارد و دارنده مياود و ماليت  خود ورقه مشاركت به لحاظ دااتن حقوق و امتيازات متعلقه، مال اعتباري محسوب مي

  .كند بر اين نو  داد و ستد عنوان بيع صدق مي .برابر عوض آن را بفرواد

 اوراق مشارکت رهني .2

 اوراق مشاركت رهني الگو گرفته از اوراق بها داربا پشتوانه رهن MBS و اوراق بهادار با پشتوانه دارايي ABS  جي، بنه وين ه   هناي منالي خنار    در سيسنتم

انوند،   هناي منالي و اعتبناري منتشنر مني      هنا و موسسنه   هاي رهني بر مبناي متالبنات باننك   اوراق بهادار با پشتوانه وام .بازارهاي مالي آمريکا هستند

  .اوند منتشر مي هاي مالي صادر و اوراق بهادار به پشتوانه هر نو  دارايي .ها با رهن و وثيقه تضمين اده است متالباتي كه امکان وصول آن
     انود  اوراق مشاركت رهني نوعي اوراق مشاركت است كه به منظور مشاركت ااخاص در خريد تسهيالت رهني، از سوي ناانر اينن اوراق منتشنر مني. 

اركت گن اري و مشن   پس بر خالف اوراق مشاركت عادي دارندگان اوراق مشاركت رهني براي اجنراي ينك طنرح و پنروژه توليندي ينا عمرانني سنرمايه        

   .ها خريد تسهيالت رهني از يك بانك يا موسسه مالي و اعتباري است كند، بلکه موضو  مشاركت آن نمي

 هنا و جن ب نقندينگي و اعتناي تسنهيالت بنه        يکي اينکنه موجنب فنروش متالبنات وثيقنه دار باننك       .اوراق مشاركت رهني از دو جهت اهميت دارند
هناي   توانند نقدينگي بال استفاده پس انداز كننندگان را ينه سنوي فعالينت     رفي نيز نااران اين اوراق مياوند و از ط متقاضيان تسهيالت در مسکن مي

   .توليدي و خدماتي سوق دهند

           پن يره   فرايند اوراق مشاركت بدين نحو است كه ناار با اتکاي تواف  مقدماتي بنا بناني، ابتندا بنا انتشنار و عرضنه اينن اوراق بنه جمنع آوري وجنوه از

پس از خريد و واگ اري اين اوراق به متقاضنيان رابتنه وكينل     .كند ان اين اوراق اقدام نموده و سپس از طرف انان اقدام به خريد دين از بانك مينويس
  .اود و موكل بين ناار و دريافت كنندگان اوراق محق  مي

 ارايط انتشار اوراق مشاركت رهني 

o واقعي بودن دين يا ديون موضو  مشاركت. 

o كت خود ناار در خريد دين از بانك داينمشار.  

o  تحق  اراكت مدني ميان خريداران اوراق مشاركت رهني با مزج وجوه حاصل اده از فروش اوراق و اعتاي وكالت به ناار براي خريد

  .دين يا مديون موضو  مشاركت

o خريد نقدي ديون از بانك داين به منظور اجتناب از معامله بيع دين به دين.  

 ش ريسك اين اوراق و اطمينان از وصول ديون از طري  انتقنال اسنناد و وثناي  رهنني از سنوي باننك فرواننده دينون بنه انركت ناانر اوراق و            پوا
همچنين، تعهد و ضمانت بانك فروانده ديون به صورت ارط ضمن قرارداد مبني بر اينکه چنانچنه بنه هردليلني بندهکاري بندهي خنود را نپنردازد،        

، از يالت رهنن يد تسنه ين اوراق مشاركت است كه به منظور مشناركت اانخاص در خر   ي، نوعياوراق مشاركت رهن .بور را خواهد پرداختبانك بدهي مز

ا ين  يدين ك طنرح و پنروژه تول  ين  ياجنرا  يبرا ي، دارندگان اوراق مشاركت رهنيپس بر خالف اوراق مشاركت عاد .اود مي ن اوراق منتشريناار ا يسو

   .است يو اعتبار يا موسسه ماليك بانك ياز  يالت رهنيد تسهيخر ها آنكند، بلکه موضو  مشاركت  نمي و مشاركت يگ ار هيسرما يعمران

 

 اود مي ان اعتاي، به مشتر...و يمشاركت، مضاربه، جعاله، فروش اقساط يدر قالب قراردادهاها  الت بانكيحجم عمده تسه.   



 در يمبلغن  يانود كنه بنه موجنب آن باننك بنا اعتنا        مي اعتا يو فروش اقساط يمشاركت مدن يالت ساخت مسکن معموال در قالب قراردادهايتسه ،

 واگن ار  يبنه مشنتر   يان مدت قرارداد مشاركت سهم الشركه خود را به صورت فروش اقسناط ياود و در پا مي كيار يا مجتمع مسکونيساخت واحد 
   .الت، در واقع، اقساط ثمن استين تسهيكند و اقساط ا مي

  كنرده و پنس    يدارين خر يرا از مالنك فعلن   يمورد نظر مشتر ياز واحد مسکون يا بخشيتمام  يد مسکن عموما بانك با پرداخت مبلغيالت خريتسهدر

  .كند مي واگ ار يبه مشتر ياده را در قالب فروش اقساط يدارياز تملك سهم خر

 ه و جن ب  يدر بنازار سنرما  هنا   قنه دار باننك  يفنروش متالبنات وث   يبنرا  يدين فنکه سناز و كنار م  يا يکي .ت دارندياز دو جهت اهم ياوراق مشاركت رهن
بنا  بهنادار   نکنه ناانران اوراق  يدوم ا . ه در بخنش مسنکن هسنتند   ين الت به ويتسه ياعتا يبراها  از بانكين منابع مورد نيتأم ين بازار براياز ا ينگينقد

از  يدر بنورس را جن ب نمنوده و حجمن     يگن ار  هيبنه سنرما  منند   اانخاص عالقنه   يو پنس انندازها  ها  هياز سرما ي، بخشين اوراقيانتشار و عرضه چن

  .دهند مي سوق يو خدمات يديتولهاي  تيفعال ياستفاده نشده جامعه را به سو ينگينقد

 ره يوجنوه از پن    يجمنع آور ن اوراق بنه  ين ، ابتدا با انتشار و عرضه ايبا بان يتواف  مقدمات ين گونه است كه ناار به اتکايا يند اوراق مشاركت رهنيفرا
و وكالنت   ينندگ يان رابتنه نما ين اوراق به متقاضيا يبا واگ ار .كند مي ن از بانكيد دين اوراق اقدام نموده و سپس از طرف انان اقدام به خريسان اينو

  .اود مي دارنده به ناار اوراق مورد امانت محسوب يوجوه پرداخت .اود مي افت كنندگان اوراق محق ين ناار و دريب

 شنان متفناوت   يهنات ا ين اتفاق نظر دارنند امنا توج  يع ديه اكثر فقها در اصل جواز بيدر فقه امام .ن از گ اته محل اختالف علما و فقها بوده استيع ديب

 .است
 ده و قنبض  يرا نرسن كه موعند وصنول آن فن    ين تا وقتين است كه دين و امکان آن ممکن است مترح اود، ايع ديكه در خصوص اصل جواز ب يراداتيا

 ين و قنبض، وجنود خنارج   ين قبنل از تعن  يگر سخن، ديبه د .ستيك نيع قرار نگرفته و قابل تمليت باين و عدم تشخص در ملکيل عدم تعينشود به دل

ن يز در چنن ين م نيكه ملك، از اعراض است و وجود آن متوقف بر محل وجود است و عالوه بر آن، انرط قندرت بنر تسنل     يندارد و معدوم است، در حال

   .مفقود است يعيب
 ت آن را داانته  ين ت قابلين ن كنه متعلن  ملک  ين سنت و صنرف ا  ين ياست و متوقف بر وجود موضو  خنارج  يت از امور اعتباريشتر فقها، ملکيدگاه بياز د

ع، در ين دارد كنه قبنل از ب   يكلن ن يع عن ين از را نسنبت بنه ب  ين ن امتين ا ين حتن ين ع ديب .است يرد، كافيت به آن تعل  بگيبااد كه از نظر عقال، اعتبار ملک

ت از ين بنه هنر حنال مالک    .انود  مني  ع در دمه ثابتيبه نفس ب يع كلي، مبيع كليكه در ب يدمه ثابت است و وجود دارد در حال يعنيهرف مناسب خود، 

   .بااند يکن است اعتبارن آن هم ممياست طرف يت اعتباريندارد و همانگونه كه خود رابته ملک ياز به معروض خارجياست و ن يامور اعتبار

 نيع ديفروض مختلف اصل جواز ب

 :ا حال شدهين حال يفرض اول، د

 ستيبر ان ن يوجود دارد و منع يعين بيصحت چن يرا مقتضيدانند ز مي زيز جايون را نير مدين حال اده به غيع دياكثر فقها ب.   

 ع ين سنه نمنوده و اعتقناد دارنند ب    يع سنلم مقا ين ن را با بيع ديشان بيا .د دارنديردر تين حال اده به غيع ديدر صحت ب يس حلياز فقها ماننده ادر يبرخ

شنان بنر عندم تتناب      ينظنر ا  .ستين موصوف اده نيع عيا بين مشاهده اده يع عيع مسلما بين و تشخص مبيون با توجه به عدم تعير مدين به غيد
شنان قنول خنود فقهاسنت     يون و مسنتند ا ير مديون اختصاص دارد نه غيبه خود مد نيع ديشان معتقدند بيا .بااد مي ع سلمير با بين حال به غيع ديب

 .رديه موضو  عقد مضاربه قرار گيتواند به عنوان سرما نمي ن و قبضين و طلب قبل از تعيكه معتقدند د

 در دمنه   يع كلن ين   بياز مصناد  يکن يانند  تو مني  سنت امنا  يع سنلم ن ين اگرچه بيع ديب اعتقاد دارند يس حليدر رد نظر ادر يد ثانيفقها مانند اه يبرخ

ن، ين ع دين كنه حسنب فنرض در ب    يگنر يا در دمنه د يع بااد ينداردكه در دمه با يدر دمه تفاوت ين موصوفه فروخته اود و مال كليبااد و به عنوان ع
ن ين ع دين بنودن ب  يغنرر  يوصاف آن، ادعنا ان ايبودن آن و ب ين و واقعيزان ديپور با توجه به معلوم بودن م يدكتر عبد يبه نظر آقا .ون استيدمه مد

 ين از لحناظ فقهن  يبننابرا  .راه نندارد  يعن ين بيچ كئنام در چنن  يا ختر منازعه و اختالف، هيجهل بااد،  يخواه غرر به معنا .ون، مردود استير مديبه غ

 يت نبنو ين ن خصنوص مفهنوم روا  ين ها در افق يمستند برخ .د كرديد ترديا اخص ثال  نبايون، ين حال اده به ثمن حال، به خود مديع ديدر صحت ب
 .ز اسنت ير جنا ين ون و خنواه بنه غ  ين بنه ثمنن نقند، خنواه بنه مند      يع دين است بياست و مفهوم ان ا ين مورد نهين به ديع ديدارد ب مي كه ااعار است

بنه   يازين اسنت و ن  ينيتکنو  و يداتن  يت انسان بر دمنه خنود، امنر   يح است و مالکيون صحين به خود مديمعتقدند كه فروش د ييخو الهت يحضرت آ

لغنو و   يبااند وگرننه اعتبنار امنر     وجنود نداانته   يقن يحق ينيح است كه ثبوت تکويصح ييدر جا ياست كه ثبوت اعتبار يهيبد .ندارد يثبوت اعتبار

   .ل حاصل استيهوده و تحصيب

 

 :ن موجليفرض دوم، د



 

 ع سنلم قبنل از   ين انده بنه ب   يدارين ز نبنودن فنروش متنا  خر   يه مشهور بر جايا نظرين موجل، اجما  يز نبودن فروش ديفقها به جا يش برخيل گرايدل

ا بنه انخص ثالن     ين ع، يتوانند قبنل از حلنول اجنل، آن را بنه خنود بنا        نمني  دهيرا به نحو سلم خر ييحلول اجل است كه بر اساس آن، اخص كه كاال
   .ز استياز حلول اجل جا بفرواد و فروش آن صرفا بعد

 :نموجل بودن ثم فرض سوم،

 حنال كنه بنه موجنب عقند در دمنه        ين بر ثمنن كلن  يح است و عنوان ديز و صحيز جايحال ن ين در مقابل ثمن كلياز فقها فروش د ياريدگاه بسياز د

ر و يتنأخ  ين ثمنن ين از چنن ين منوارد مقصنود طنرف   ين رادر اين ز .كنند  نمني  ه گردد، صندق يتأد يت عرفيد در فوريرد و مصداق آن بايگ مي دار قراريخر

س ين ابنن ادر  .دارد يعن ين بيصاحب جواهر الکنالم اعتقناد بنر صنحت چنن      .كند مي صدق ياست كه بر افراد متعدد ين كليست، بلکه مراد عيل نيتدج

 .داند مي و باطل ينبو يه و موجل(مشمول نهين به ثمن نسيع ديرا)ب يعين بيچن يحل
 يع ربنو ين ب .اندن آن اسنت   ين ارط سنالمت معاملنه و اجتنناب از ربنو    يا .انندد مي ز الزميرا ن يگريان اد فقها ارط ديكه فوقا ب يعالوه بر اروط 

   .اده و حرام استين صورت زيل و وزن فروخته نشوند كه در ايا با كين هم جنس بااند يابد كه عوضي مي مصداق يزمان

 ان نموده استيط آن را بيارا ن را مجاز امرده ويدر قالب دها  بانك ياز سو يل اسناد اوراق تجارتيپول و اعتبار تنز ياورا.   

 يط انتشار اوراق مشارکت رهنيشرا 

o ن موضو  مشاركتيا دين يبودن د يواقع.  

o نين از بانك دايد ديمشاركت خود ناار در خر.  

o د يخر يوكالت به ناار برا يبا مزج و وجوه حاصل اده از فروش اوراق و اعتا يداران اوراق مشاركت رهتيان خريم يتحق  اراكت مدن

 .ون موضو  مشاركتيا مدين يد

o نين به ديع دين به منظور اجتناب از معامله بيون از بانك دايد يد نقديخر.  

o ون به اركت ناار اوراق يبانك فروانده د ياز سو ي  رهني  انتقال اسناد و وثاين از طرينان از وصول دين اوراق و اطميسك ايپواش ر
خود را  يبده يبدهکار يلينکه چنانچه به هر دليبر ا يون به صورت ارط ضمن قرارداد مبنيدن، تعهد و ضمانت بانك فروانده يو همچن

  .مزبور را خواهد پرداخت ينپردازد، بانك بده

 ه اوراق مشاركت استيمانند بق يانتشار و عرضه اوراق مشاركت رهن يند عمليفرا.   

 در انتشار و عرضه اوراق گذار ريعناصر تأث:  
o اوراق بهاداربورس و  يسازمان 

o گ ار استينهاد س 

o ينهاد نظارت 

o فرواد مي خود را به ناار يالت رهنياز تسه ياست كه متالبات ناا يو اعتبار يا موسسه ماليبانك  :يبان.  

o  كند مي را به نام خود منتشر ياست كه با كسب مجوز از سازمان بورس اوراق مشاركت رهن يا ناار: اخص حقوقيواسط.  

o اود تا در  مي د بورس است كه از طرف ناار انتخابييه مورد تأين سرمايا اركت تأميمه يموسسه ب يو اعتبار يموسسه مال ايبانك  :نيام
 يتوانند دارا مي ن و ضامنيام .ف محول اده را انجام دهدين نامه، وهاييب مقرر در آيحف  منافع دارندگان اوراق مشاركت به ترت يراستا

  .ت واحد بااندياخص

o ه اوراق، يت نسبت به عرضه اولياود تا بر اساس قرارداد عامل مي نيياست كه از طرف ناار تع يو اعتبار يا موسسه مالي: بانك عامل

اوراق، بازپرداخت اصل مبل  اوراق  يالحساب و قتع يالت، پرداخت سود عليرندگان تسهياز گ يالت رهنيافت اصل و فر  تسهيدر
  .مرتبط با انتشار، اقدام كند ييگر امور اجرايمربوط و دهاي  اتيت مالد، كسر و پرداخيمشاركت در سررس

o د اوراق مشاركت ين وجوه و خرياز ا يا بخشيالحساب و اصل مبل  اوراق مشاركت  ياست كه بازپرداخت سود عل يضامن: اخص حقوق

  .اود مي نيين تعيد امييد ناار و تأشنهايضامن با پ .كند مي نيده است، تضميبه فروش رس يمنتشر اده را كه در عرضه عموم

o كند و  مي و اههار نظر يدگيرس يالت رهنيزان وصول تسهيو مها  حساب يكه درباره مصرف وجوه، نگهدار يحسابرس: موسسه حسابرس
  .دهد مي ن و ضامن ارائهيك بار به سازمان بورسف اميمربوط را هر اش ماه هاي  گزارش

 ه ين انوند و كناركرد اول   مني  دهين ت ختر ناميري ه مديو يمال ي، ابزارهايات بورسيدر ادب يآت يمعامله و اوراق قراردادها ارياوراق مشت  مانند اوراق اخت

ل آن ين ن اوراق بنه دل ين ا يوصف مشنت  بنرا   .مت استيقي ها  ناز نوس يسك نااي ه ري، به ويگ ار هيسك و مخاطرات سرمايمقابله با ر ها آن يو اصل

مثنل اوراق   .گنر اسنت  يدهناي   يني اود و در واقنع، مشنت  و بنر گرفتنه از دارا     مي نييگر تعيدهاي  ييا داراياساس ارزش اوراق  بر ها آناست كه ارزش 
   .ار معامله سهام اركت خاصيا اوراق قرارداد اختيخاص،  يار معامله كااليقرارداد اخت



 ا ين  يدارين ننده خر يل در آين هسنتند كنه بنه منظنور تحو     يخنارج  يا ارزهنا يهام مانند كاال ها، ساي  ف ادهيکسان و تعريهاي  ييوچرز، دارايا فيها  يآت

  .اوند مي فروخته
 ا اوراق ين ن قراردادهنا معمنوال در بنورس كناال     ين ا .ننده اسنت  يل در آين ن و قابنل تحو يمت معين به قيمع ييك دارايا فروش يد ي، تواف  خريقرارداد آت

  .رنديگ مي بهادار مورد استفاده قرار

 يار معامله و اوراق اتياوراق اختهاي  و تفاوتها  اباهت 

 يانوندو از ابزارهنا   مني  و قابل معامله در بورس هسنتند و هنر دو از اوراق مشنت  محسنوب     يارزش اقتصاد يدارا يمال ين اوراق از ابزارهايا يهر دو 
   .نديآ مي سك به اماريت ريريمد

 ييا كناال ين ا فنروش اوراق بهنادار   ين د يار خرياست كه به موجب آن اخت يار معامله، قراردادياد اختاما قرارد .كند مي جاد الزامين ايطرف يبرا يقرارداد آت 

گنر  يطنرف د  يل آن را بنرا ين ا كناال و تحو ين ار و تعهد به فنروش آن اوراق معاملنه   يرنده اختيگ يعنيك طرف قرارداد ي يمت مشخص را براين به قيمع

دارننده ورقنه محقن  خواهند      يار از سنو ين د متعاقب آن، در صورت اعمنال اخت يا خريفروش  يقرارداد اصلكند و  مي جاديار ايدهنده اخت يعنيقرارداد 
  .اد

 انود و در اوراق   مني  يدارين ، در واقنع زمنان خر  يدر اوراق آتن  ينده بااند ولن يمت در آيسك و ختر نوسان قياجتناب از ر يبرا يتوانند ابزار مي هر دو

  .ديآ مي تخاب به دستار و قدرت انيار معامله، اختياخت

 انركت ناانر،    يه از سنو يش سنرما يدر منورد سنهام در فنرض افنزا     .ار معاملنه، وجنود دارد  ين بنه جنز اوراق اخت   يگنر يار، در اوراق بهادار ديدااتن اخت
و اوراق مشناركت هنم   در اوراق قرضنه   .داالنتشنار انركت را دارنند   ياوراق سنهام جد  نويسني  رهيد و پن  ين اوراق سهام خود تقدم در خر يدارندگان فعل

ا ين ار ين ار معاملنه، خنود اخت  ين امنا در اوراق اخت  .اده بااند  ينيش بيبه سهام پ ها آنض يا تعويل يار تبديت و اختياز، قابليك امتيممکن است به عنوان 

اد انده، واگن ار كنننده    ين مبادله اوراق  ن قرارداد در قالبيرد و با تحق  ايگ مي ار معامله قراريبه نام قرارداد اخت يا فروش، موضو  قرارداديد يح  خر

منت مشنخص در   يمزبنور را بنا ق   يني ا فنروش دارا ين د يل كننده اوراق، ح  خرياود و تحص مي را عهده دار ينيمع ييد دارايا خرياوراق تعهد به فروش 
   .آورد مي ن را به دستيخ معيتار

 ورس:  يعال ير اساس مصوبه شورادر قالب مبادله تعهد با تعهد ب يآت يقراردادها يف ابزار ماليتعر  يفرواننده بنر اسناس قنرارداد آتن      ـب

گنر قنرارداد،   يكننند بفرواند و در مقابنل طنرف د     مني  نيني كه االن تع يمتيمشخص را به ق ياز كاال ينين مقدار معيد معياود در سر رس مي متعهد

   .كند يدارياود آن كاال را با ان مشخصات خر مي متعهد

 تعهند خنود پرداخنت    ين اجنرا يدرصند ارزش معاملنه را بنه عننوان تضنم      10تنا   5معادل  ين قرارداد مبلغيك از طرفيهر ، يطب  قاعده معمالت آت 

 يسن يانود كنه بنه زبنان انگل     مني  عين ه تودياوراق بهنادار و تسنو   يمركنز  يگن ار  ا انركت سنپرده  ين ننزد باننك    هنا  آن  كنارگزار  ين كنند كنه از طر  مي
  .اود مي دهينام -ن يارط تضم - (margin)نيمارج

 شده است: ينيش بيه پيکاال درو نوع تسو يآت يسهام و قراردادها يمعامالت قرارداد اتهاي  در دستور العمل 
o قرارداد است يكه مقصود اجرا يکيزيه فيتسو.  

o باادمعامله ن يل به اجراين ماياز طرف يکياست كه دست كم  يقرارداد است و آن در صورت يكه در فرض عدم اجرا يه نقديتسو.  

 وكالنت   ين قنرارداد آتن  ياز جاننب طنرف   ياپنا يا اتناق پا ين ان اده، كارگزار ينا بيز عيك دستور العمل نيماده  91بورس در بند يعال يمتاب  مصوبه اورا
ده از آن را حن  اسنتفا   يقراردهند و و  يگنر يار دين ن را به عنوان اباحنه تصنرف در اخت  يك از طرفين هر ياز وجه تضم يرات، بخشييدارد متناسب با تغ

   .ه كننديل با هم تسويخواهد داات تا در دوره تحو

 ن آنان در انجام تعهد خواهد بوديگزين، تعهد خود را به اخص ثال  واگ ار كنند كه جايمع يتوانند در مقابل مبلغ مي ديمتعهد فروش و متعهد خر.  

 بنر اسناس    .ع اسنت ياهل تسنن و اهنل تشن   ين قرار داد محل اختالف علماين اصحت و بتال .ار معامله هستنديبر عقد اخت يار معامله مبتنياوراق اخت
   .ح دارديار معامله، ترجيه اعتبار و صحت عقد اختيموجود، نظر يو حقوق يفقه يمبان

 ار معامله سه فرض عنوان شده استيدر رابطه با قرارداد اخت.  
o يار معامله با ح  سرقفليتشابه اخت 

o ار معاملهيع بودن اختيب 

o ن فرض ارجح استيار معامله؛ ايقد مستقل بودن اختع.  

 انده اسنت، اعمنال     ينن يش بيتهنران، پن  بهنادار   ار معاملنه سنهام در بنورس اوراق   يكه در دستور العمل معامالت قرارداد اخت يباتيدر عمل و متاب  ترت
ه يسنتم تسنو  يت متقابنل در س ين شننهاد و موقع يوجنود پ ت بنازفروش مننوط بنه    ين ا موقعين د يت باز خريك از دارندگان موقعيار معامله توسط هر ياخت

ه يكنه قابنل اعمنال نبنوده و تسنو     اي  افتنه يص يمعامله تخص يارياختهاي  ن دستورالعمل، قرارداديا 93ك ماده يمعامالت بورس است اگرنه متاب  بند 

  .اوند مي يه نقدين مربوط تسويست، از محل تضمير نيامکان پ  ها آن يکيزيف

 يورسبهاي  تيفعال : 



 

o كند مي معامله ها آنگران و به حساب يد يرا برابهادار  است كه اوراق ياخص حقوق بورس: يکارگزار.  

o ا به نام خود و به حساب خود معاملهي ها آنگران و به حساب يد يرا برابهادار  است كه اوراق ياخص حقوق معامله گر: -کارگزار 

  .گر و هم معامله ن گروه در واقع هم كارگزار هستنديا .كند مي

o :ن و ياوراق بهادار مع يم عرضه و تقاضايو تنظ يش نقد اوندگياست كه با اخ  مجوز الزم، با تعهد به افزاگري  كارگزار معامله بازگردان

  .پردازد مي مت آن به داد و ستد آن اوراقيد دامنه نوسان قيتحد

o دهد مي مشاوره گ ار هيد و فروش اوراق بهادار به سرمايمشخص درباره خراست كه در قالب قرارداد  ياخص حقوق :يگذار هيمشاور سرما.  

o :يگ ار هيسرما يد و فروش اوراق بهادار براياست كه در قالب قرارداد مشخص و به منظور كسب انتفا  به خر ياخص حقوق سبد گردان 

  .پردازد مي

o توانند  مي كنند و مي تيان فعالگ ار هياوراق بهادار و عامه سرما ان نااريبه عنوان واسته مها  ن نو  اركتيا ه:ين سرمايشرکت تأم

مشابه را با اخ  مجوز از هاي  تيو فعال نويسي رهي، تعهد پ نويسي رهي، پ ي، مشاوره، سبدگرداني، بازگردانگري ، معاملهيت كارگ اريفعال

ن يرا تحت عناو ها آنبندند و اوراق بهادار  مي دار قراردادناار اوراق بهاهاي  شتر با اركتيه بين سرماياركت تأم .سازمان انجام دهد

  .كند مي را فراهم ها آناز يمورد ن يه و منابع ماليده و سرمايمختلف به فروش رسان

o يرا برا يليتکم يايمزا يگ ار هيپس انداز و سرماهاي  است كه با استفاده از طرح يگ ار هيصندوق سرما ينوع :يصندوق بازنشستگ 

  .كند مي آن فراهم ياعضا يبازنشستگدوران 

o يگ ار هيت و مالکان آن نسبت به سرمايدر اوراق بهادار ا يگ ار هيآن، سرما يت اصلياست كه فعال يمال ينهاد: يگذار هيصندوق سرما 

  .ك هستنديان صندوق اريخود در سود و ز

 يبورس يقراردادها: 

o ا يكند  يداريرا خر ياوراق بهادار ها آن يكنند كه برا مي بندند و به كارگزار سفارش مي ان با كارگزاران قرارداديمشتر :يقرارداد کارگزار

  .نديگو مي ديا خريدر فروش  يبفرواد و به آن، كارگزار

o مله از ج .كنند مي منعقد ها آنا دارندگان عمده سهام و اوراق بهادار، با بازگرديها  است كه نااران اركت يقرارداد: يقرارداد بازگردان

با درجه نقد  ييمعموال كاالهابهادار  ن تعهد اگرچه اوراقيبه موجب ا .است يش نقد اوندگيرد افزايگ مي كه بازگردان به عهده يتعهدات
اگر  .ابدي مي كاهش ها آن ياوند و قدرت نقد اوندگ نمي د كه اوراق در بورس با اقبال رو به رويآ مي شيگاه پ يهستند ول ييباال ياوندگ

  .ابدي مي شيز افزاين ها آن يشتر داد و ستد اوند قدرت نقد اوندگيده اود كه آن اوراق بهادار بيشياند يريتداب

o كند مي ارائه مشاوره ح  الزحمه پرداخت يبه مشاور بورس در ازا يبورس ين قرارداد مشتريطب  ا :يگذار هيقرارداد مشاوره سرما.  

o ن يطرف گ ار هيه است و سبدگردان و سرمايه و پس انداز در بازار سرمايدارندگان سرما يارگ  هيجه آن سرماينت: يقرارداد سبد گردان

  .ه قرارداد مضاربه استياب ين قرارداد به لحاظ حقوقيا .دهند مي ليقرارداد را تشک

o  داد و ستد  .دهد مي صن حجم معامالت مربوط به بورس را به خود اختصايشترين قرارداد بيا د اوراق بهادار:يا خريقرارداد فروش

  .كنند مي يرويپ يفات خاصيرا از اصول و تشريهستند ز يفاتيه در زمره عقود تشرياوراق بهادار در بازار ثانو

 کارگزاران بورسهاي  تيتعهدات و مسئول
 دار خواهد بوديه با كارگزار خرياده در روز تسو يدارياوراق بهادار خر يه بهايت تسويمسئول.   

 هنر كنارگزار موهنف     .ك روز پس از انجنام معاملنه اسنت   يمعامالت اوراق مشاركت  يمعامالت سهام سه روز پس از انجام معامله و برا ياه بريروز تسو

   .ديكند، افتتاح نما مي مشخص يگ ار كه اركت سپرده يتيه را طب  ارايتسو يبانک ياست حساب با حسابها

 ن كنارگزاران  يخ معاملنه بن  يسناعت از تنار   42د حنداكثر  ين ا وكالتنامه فروش سهام و اصنل سنهام با  وجوه مربوط به سهام معامله اده در بورس همراه ب
سنه جلسنه   )سناعت   42فات مربنوط بنه انتقنال سنهام معاملنه انده را هنرف        يكارگزار فروانده مکلف است تشر .دار و فروانده رد و بدل گردديخر

   .ديدار نمايل خريخ معامله، انجام داده و سهام را تحوي( از تاريمعامالت

 از: گران عبارتند معامله -کارگزاران و کارگزارهاي  تيمسئول 
o يت قرارداديمسئول 

o يفريو ك يت مدنيمسئول  

o يت انتظاميمسئول 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 سومبخش 
 

 

 

 ح  كسب يا پيشه يا تجارت
 
 
 

 



 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 

 تعاريف

 

 

 

 :و ينا سنر    1.گينرد تنا محنل خنالي را بنه او اجناره دهند        مني  تأجرعبارت است از وجهي كه مالك در ابتداي اجاره و جدا از مال االجاره از مس سرقفلي

تواند در عوض مالي آن را به ديگري واگ ار كند،بنه طنوري كنه آن انخص ديگنر بتوانند ملنك را بنراي          مي قفلي حقي است متعل  به ملك كه مالك

 2.اره كندخود اجاره كند يا ح  مزبور را در قبال گرفتن مالي به ديگري واگ ار كند كه ديگري اج
 ح  كسنب و پيشنه الزامنا بنراي مسنتأجر بنه وجنود         .اود مي ح  كسب و پيشه:حقي است كه براي كاربر تجارتي به مرور زمان نسبت به ملك ايجاد

 به عنوان مثال در جايي كه دولنت بنراي اجنراي ينك طنرح نظنامي ينا        .نمي آيد بلکه ممکن است براي خود مالك هم كه كاربر ملك است ايجاد اود

   .عمومي ملك اخصي را تملك نمايد مکلف است كه ح  كسب و پيشه را به چنين مالکي پرداخت نمايد

    از جملنه اينن حقنوق حن       .اصوال ح  يا ديني است يا ديني اما برخي حقوق وجود دارند كه نه عيني هستند و نه ديني و ماهيت وين ه خنود را دارنند
حن  كسنب و پيشنه و حن  سنرقفلي نينز از        .بااند  مني  انوند  مي ح  مالکيت معنوي و فکري را ااملتأليف، ح  اخترا  يا ساير حقوقي كه حوزه ب

دينني هنم نيسنتند زينرا حن  انخص بنر انخص ديگنر           .اين حقوق عيني نيستند زيرا در تعريف ح  عيني قرار نمني گيرنند   .جمله اين حقوق است

استدالل اين گنروه اينن اسنت كنه چنون بنه تبنع حن  عينني           .ح  عيني تبعي استنمايند كه اين از جمله حقوق  مي برخي به ااتباه تصور .نيستند

گنردد كنه    مني  اين استدالل صحيح نيست زيرا ح  عينني تبعني زمناني ايجناد     .بااند مي گردند ح  عيني تبعي مي نسبت به ملك اين حقوق ايجاد
به عنوان مثال حقني كنه منرتهن نسنبت بنه       .كند مي ح  پيدااخص بر اخص ديگري ح  دارد و به واسته اين دين تبعا نسبت ح  عيني مديون، 

   .كند مي مال مرهونه در برابر دين راهن به خود پيدا
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 تحليل ماهيت سرقفلي

 

 

 

 يت سرقفليماه
 بااند: مي ليارائه اده است كه به ارح د ينظرات متفاوت و مختلف يت سرقفليدر خصوص ماه 

  :از اجاره بها است يبخش يالف( سرقفل

 ر چنين فرضي در پايان مدت اجاره مستأجر مکلف به تخليه ملك است و نمي تواند از حن  حنبس خنويش اسنتفاده نمايند      اين نظر مردود است زيرا د

كنند در حنالي كنه     در عقد اجاره اجاره بها به تمليك موجر در آمده و نسبت به آن موجر ح  مالکاننه پيندا مني    .تا مبل  سرقفلي را از موجر پس بگيرد

مکلنف اسنت مبلن  سنرقفلي را بنه       1342م سال  .و .م .ر .ق 2ماده  2ن امري موضوعيت ندااته و موجر مستندا به تبصره در موردمبل  سرقفلي چني
  .قيمت روز به مستأجر عودت دهد

 :شود مي است که در برابر نفس اقدام مالك به انعقاد عقد اجاره پرداخت يمال يب( سرقفل

 پردازد تا موجر از مينان متقاضنيان ااجناره او را تنرجيح دهند و       ي مبلغي است كه مستأجر به موجر ميبر اساس اين نظريه سرقفل .اين نظر مردوداست

وانگهني طبن  اصنل حاكمينت اراده منوجر هنيچ تکليفني         .اين نظريه صحيح نيست و با مفهوم عرفي سرقفلي هيچ تتنابقي نندارد   .با او قرارداد ببندد

اگر قائل به اينن نظرينه باانيم حاكمينت اراده را الجنرم بايند نادينده         .تأجر اقدام به انعقاد قرارداد نمايدندارد كه با پرداخت مبلغي به وي با اخص مس

   .گرفت

 دهد: مي است که مستأجر به مالك قرض يوجه يج( سرقفل

   2مناده   2سنتندا بنه تبصنره    اين نظر مردود است زيرا، عقد قرض يك عقد تمليکي است در حالي كه مبل  سر قفلي به تمليك مالك در نمني آيند و م 
اگنر مبلن  سنرقفلي را قنرض      .سرقفلي را به قيمت روز به مسنتأجر پرداخنت نمايند    موجر مکلف است مبل  1342قانون روابط موجر و مستأجر سال 

   .ال كر است به مقرره فوق همان مبل  را به مستأجر عودت دهد و اين امر اجتهاد در برابر نص مستنداً موجر مکلف است صرفاً ،بدانيم

 ن مستأجره نشود:يپردازد تا مزاحم و مانع تصرف اودر ع مي به مستأجر اول ياست که مستأجر ثان يمبلغ يد( سرقفل

 اين است كه چنين تحليلي بر خنالف مفهنوم راينج سنرقفلي در عنرف      تر  گيرد و ايراد مهم زيرا تمامي اقوق سر قفلي را دربرنمي ،اين نظر مردود است

م براي مزاحمي كه مخنل تصنرفات مسنتأجر     .د .آ .ق چنين همم و  .وانگهي، مقنن در ق ،ه است و با قصد مشترک طرفين متابقت نداردكنوني جامع

  .بااد كار قائل مي است راه

 است: ي، عوض حق سرقفليسرقفل هـ(

 كنند و مالنك نينز در     مسنتأجر بنه مالنك پرداخنت مني     دارد كه؛ مبل  مزبور عوضي است كه  اين نظر كه متاب  با مفهوم عرفي سرقفلي است بيان مي
اين مبل  در واقنع بنه اينن     .ح  سرقفلي مستقل از ح  مالکيت عين است 1.اود كند كه ح  سرقفلي ناميده مي مقابل حقي را به مستأجر واگ ار مي

   .بااد مبل  سرقفلي جداي از مبل  اجاره بها مي .اود كه مستأجر بتواند از ح  كاربري تجاري عين ملك استفاده نمايد جهت به موجر پرداخت مي
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وجوه اشتراك و افتراق حق سرقفلي با حق كسب يا پيشه 

 يا تجارت

 

 

 

 گفتار اول: وجوه اشتراك 

 .ماليت داشتن هر دو حق مزبور الف(

 كنه  اينن كمنا   .اوند و به عبارت اخري قابلينت تقنويم بنه پنول را دارنند      مي هم ح  كسب و پيشه و هم ح  سرقفلي در ميان افراد جامعه داد و ستد 

   .ح  كسب و پيشه در عرف يازار و جامعه قابليت تقويم به پول را داراست چنين همري مرسوم است انتقال سرقفلي در بازار ام

 يت انتقال قهريب( قابل

 گردد و حقوق موصوف نيز از اينن قاعنده مسنتثني نيسنت      مي با فوت صاحب ح  كسب و پيشه و ح  سرقفلي، كليه اموال متوفي به ورثه وي منتقل

  .اوند مي به توضيح ا  فوق اين حقوق مال محسوب كه اينچه  .گردند يم و به ورثه متوفي منتقل

 يت انتقال اراديج( قابل

  ديگنري اينن حقنوق     گيريم كه مانند هر منا  مي اوند و ممنوعيتي بر معامله اين حقوق وجود ندارد نتيجه مي كه اين حقوق مال محسوب يي جا نآاز

   .مالي قابليت داد و ستد دارند

 ييف و انتقال اجرايوقت تيد( قابل

 ن خصوص سه نظر ارائه اده است:يدر ا 

o را عرف جامعه يست زيدگاه مقبول نين ديا .ن حقوق استيت ايك در مالين استدالل تشکيشان در ايل ايف: عمده دليت توقيندااتن قابل
  .ارزش قائل هستند ها آن ين حقوق را مال اعتبار نموده و برايا

o الزم االجرا است كه مقرر يمفاد اسناد رسم ين نامه اجراييآ ياصالح 22دگاه ماده ين ديده: مستند ايت مزايابلف و ندااتن قيت توقيقابل 

 1.ستيز نيت منافع ااخاص ثال  جايده آن به لحاظ رعايمزا يز است، وليا منافع جاي يون نسبت به سرقفليدارد: بازداات حقوق مد مي

o ه استين و عرف حاكم بر رويدگاه مقبول دكترين ديده: ايت مزايف و قابليت توقيقابل.  

 حق استدامه تصرفات هـ(

 تواند مادامي كه مبل  ح  كسب و پيشه و يا مبل  سرقفلي را از موجر دريافت ننموده اسنت بنه تصنرفات خنويش      مي پس از پايان مدت اجاره مستأجر
المثنل بنه    عام تصرف عدواني نخواهد اد و مستأجر مکلنف اسنت اجنرت    اين صورت تصرفات وي مشروعيت دااته و مشمول قواعد رادامه دهد كه د

   .موجر پرداخت نمايد
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 49سؤاالت آزمون فراگير ارديبهشت 

کند تا قيمت اوراق سهام شرکت موردنظر او کاهش يابد و سپس اقـدام بـه خريـد اوراق     فردي با پخش شايعات خالف واقع، تالش مي .1

 ؟شود وي چه نوع تخلفي محسوب مي عمل .کند سهام شرکت مزبور مي

 ستفاده غيرمجاز از اطالعات نهانيا (2 معامالت مبتني بر اطالعات نهاني (1
 تقلب يا اغوا در بازار سرمايه (9 افشاي غيرقانوني اطالعات نهاني (3

 ؟در سند تجاري، چه تأثيري در قابليت انتقال سند تجاري دارد« غيرقابل انتقال»درج عبارت  .2

 .ند تجاري داتاً قابل انتقال استتأثيري ندارد و س (1

  .اود عنوان انتقال طلب ساده منتقل مي قابل انتقال نيست، اما به« سند تجاري»عنوان  سند تجاري به (2
 .اساساً چنين ارطي باطل است (3
 .عنوان قابل انتقال نيست  هيچ  سند تجاري به (9

 ؟گيرد داند، از ديد دارنده برات چه نوع تبديل تعهدي صورت مي بديل تعهد مياي که برات را نوعي ت براساس نظريه .3

 ل تعهد به لحاظ تغيير سبب تعهدتبدي (2 تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد (1
 تبديل تعهد به لحاظ تغيير موضع تعهد (9 تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهدله (3

 ؟و استر به استدالل زير با کدام ايراد رو .4

 «.اراده طرفين از صدور و دريافت سند تجاري، تبديل تعهد سابق به تعهد جديد والحق است» 

  .با قصد طرفين منافات دارد (2  .ف واقعيت مسئله استبرخال (1
 .فاقد مستند قانوني است (9  .دليل عين مدعاست (3

 ؟، به کدام معني است«اصل بر عدم تبديل تعهد است» .5

  .در صورت ترديد در وقو  تبديل تعهد، اصل بر عدم آن است (2 .عهد، نيازمند تواف  و قصد انشاي طرفين استتبديل ت (1
 .اصل بر عدم امکان تبديل تعهد است (9  .اصل بر بقاي تعهد است (3

 ؟(، صحيح استdelegation imparfaiteکدام مورد، براساس نظريه نمايندگي ناقض ) .6

  .اود ، عالوه بر نايب و نماينده، تعهد جديدي براي دستوردهنده )اصيل( ايجاد ميدر نمايندگي ناقص (1
 .يابد گير تحق  مي دهنده، دارنده برات و برات پس برات صرفاً با رضايت برات .نمايندگي يا نيابت، عمل حقوقي سه طرفه است (2

  .اود در نمايندگي ناقص، براي نماينده يا نايب تعهد ايجاد مي (3
 .يابد دهنده و تسليم آن به دارنده برات، نمايندگي ناقص تحق  مي با صدور برات توسط برات (9

 ؟شود نميکدام مورد از ارکان تئوري اعتماد محسوب  .7

 .لکه اعتماد مشرو  طرف مقابل استمبناي تعهد، نه اراده متعهد، ب (1
 سوي اعتمادكننده بر مبناي اعتمادانجام عمل از  (2

  يجادكننده اعتمادفعل ا (3
 تحق  اعتماد معقول در اعتمادكننده (9

 ؟تسويه نقدي قرارداد آتي سهام يا قراردادهاي آتي کاال، به کدام معني است .8

  عنوان جبران خسارت اجرا نشدن قرارداد پرداخت مبلغي به (1
  واگ اري معامله به ديگري و دريافت نقدي ارزش آن (2

  اق آتيپرداخت نقدي قيمت اور (3
 پرداخت نقدي قيمت سهام يا كاالي مورد معامله (9
 

  ؟دار با شرکت چيست گر يك رابطه مالکانه است؛ تحليل حقوقي رابطه سهام هاي سهامي، سهم بيان براساس ديدگاهي که در شرکت .9



  .اود دار، مالك اوراق سهامي است كه از سوي اركت صادر و منتشر مي سهام (1
م استدار، م سهام (2 ه سها   .الك ح  يا امتياز خاصي است كه دربردارنده امتيازهاي گوناگون، از جمله ح  برخورداري از سود ساالن

  .مالکيت مشا  بر اموال و دارايي اركت به قدرالسهم اوست (3
 نوعي مالکيت است كه موضو  آن، خود اركت و بنگاه است و نه اموال و دارايي آن (9

 ؟نيستصحيح « التزام»و « دين»خصوص کدام مورد، در  .11

  .ماند اود و تنها عنصر مديونيت متعهد باقي مي گاه عنصر مسئوليت زايل مي (1
  .پ ير است ، متصور و امکان«يك دين»وجود مسئوليت بدون وجود  (2

  .دين در حقوق اسالمي، مال كلي در دمه مديون است (3
 .تزام به تأديه ندااته باادگاه ممکن است اخصي مديون بااد، اما ال (9

 ؟بازار سرمايه، دقيقاً چه نوع بازاري است .11

  .يابد بازاري كه در آن، وجوه، اعتبارات و سرمايه جريان مي (1
  .اوند هاي مالي مبادله مي بازاري كه در آن، دارايي (2

  .اوند بازاري است كه در آن، اوراق و ابزارهاي مالي مبادله مي (3
 .هاي مالي جانشين پول است براي دادو ستد پول و ديگر دارايي بازاري (9

 ؟نيستداند، صحيح  کدام مورد، از ديدگاهي که تعهد ناشي از سند تجاري را نوعي تعهد به نفع ثالث مي .12

  .اود ثال ، هر كسي است كه دارنده ورقه تجاري مي (1
  .ع ثال  در ضمن قرارداد استتعهد صادركننده در برابر اولين دارنده، تعهد به نف (2

  .اود تعهد براتي، از اراده متعهد سند تجاري نااي مي (3
 .سند تجاري، يك قرارداد تشريفاتي است (9
 

 ؟، صحيح است«حق سرقفلي»و « حق کسب يا پيشه يا تجارت»کدام مورد، در مقايسه بين  .13

  .اولي قابل زوال نيست اما دومي، قابل زوال است (1

 .ظ مبنا و منشأ ايجاد ح  يکساننددو از لحا هر (2
  .اولي قابل توقيف نيست اما دومي، قابل توقيف است (3
 .اولي قابل اسقاط نيست اما دومي، قابل اسقاط است (9

 ؟چيست« سرقفلي»تحليل حقوقي ماهيت  .14

 .اود انعقاد عقد اجاره پرداخت ميمالي است كه در برابر نفس اقدام مالك به  (1
 .نع تصرف او در عين مستأجره نشودپردازد تا مزاحم و ما مبلغي است كه مستأجر ثاني به مستأجر اول مي (2
 .عوض ح  سرقفلي است (3
 .ح  اولويت در تمديد اجاره يا ح  استدامه تصرفات در عين مستأجره است (9

 ؟کدام مورد، درخصوص اسناد تجاري، صحيح است .15

  .ين جديد نيستسند تجاري، سبب ايجاد د (1
  .اود با صدور سند تجاري و تسليم آن به بدهکار، پرداخت محق  مي (2
  .اود با صدور سند تجاري، تعهد مستقل ديگري عالوه بر تعهد منشأ براي صادركننده ايجاد مي (3

 .مسئوليت تضامني امضاكنندگان، صرفاً مبتني بر قانون و براي اعتباربخشي به اسناد تجاري است (9
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 49فراگير اسفند سؤاالت آزمون 

 اثبات اين واقعيت که معامله منشأ صدور چك باطل بوده است، چه تأثيري در مسئوليت صادرکننده دارد؟ .1

 .از استثنائات اصل عدم توجه ايرادات و حتي در صورت گردش سند هم موجب سلب مسئوليت صادركننده است (1

 .در برابر دارنده چك نيست ( در صورت گردش سند تجاري، رافع مسئوليت صادركننده2
 .نيتي كه سند تجاري، رافع مسئوليت صادركننده در برابر دارنده چك نيست ( در برابر دارنده با حسن3
 .( صرفاً در فرضي كه بتالن معامله به علت جعل يا فقدان اهليت بوده، قابل استناد است9

، 76و حق سرقفلي موضـوع قـانون سـال     56وابط موجر و مستأجر سال در مقايسه ميان حق کسب يا پيشه يا تجارت موضوع قانون ر .2

 ؟نيستکدام مورد صحيح 

 .منقولهاي معنوي است و دومي يك ح  تبعي غير کيتاولي در زمره مال (1

 .معوض است موالً، اما دومي معي اصوالً نياز به عوض نداردلاو( 2
 .اض است( اولي فابل اسقاط نيست، اما دومي قابل اسقاط يا اعر3
 .( اولي قابل توقيف نيست، اما دومي قابل توقيف است9

 نيت سند تجاري، چه کسي است؟ دارنده با حسن .3

 .نيت دااته است ( هر اخصي كه سند تجاري در وجه او صادر اده و در معامله منشأ صدور سند، حسن1
 .  تحصيل كرده بااداي كه سند تجاري را از طري  معمله صحيح و به طري  مشرو ( هر دارنده2
 .( اخصي كه سند تجاري در وجه او انتقال يافته و از عيب سند آگاه نبااد3
 .اي كه در ازاي سند تجاري، عوضي پرداخته بااد ( هر دارنده9

 به لحاظ حقوقي، شرط عدم مسئوليت توسط ظهرنويس چك با سفته، چه وضعيتي دارد؟ .4

 .( اصوالً باطل و بالاثر است1
 .مقتضاي دات سند تجاري است ( خالف2
 .( خالف مقتضاي دات عمل حقوقي ههرنويسي است3

 .( در صورت تکميلي بودن قاعده مسئوليت تضامني امضاكنندگان سند تجاري، معتبر است9

يـا ماننـد   عنوان سرقفلي و  شود که مستأجر وجهي به با سند رسمي اجاره داده شده و در سند اجاره تصريح مي 1375ملکي در سال  .5

 ، مستأجر چه حقي دارد؟91در صورت تمديد مکرر قرارداد تا سال  .نکرده است تآن به موجر پرداخ

 تمديد يا تجديد قرارداد اجاره( 1
 ( صرفاً مالکيت منفعت در مدت قرارداد2
 42ح  سرقفلي موضو  قانون روابط موجر و مستأجر سال ( 3

 52بط موجر و مستأجر سال ( ح  كسب با پيشه تجارت موضو  قانون روا9

 ماهيت حقوقي ضمانت ذر اسناد تجاري چيست؟ .6

  ( ضمان تضامني عرضي2  ( ضمان تضامني طولي1
 عنه ( ضم دمه ضامن به دمه مضمون9 ( التزام به تأديه ادن ورقه تجاري3



 يك از اعمال حقوقي زير، شباهت بيشتري دارد؟ مدر صورتي که براتگير، برات فاقد محل را قبول و پرداخت نمايد، به لحاظ آثار، با کدا .7

 ( حواله بر بري 9 ( ضمانت تضامني3 ( پرداخت دين توسط ثال 2 ضمان تبرعي( 1

مدير يك شرکت با مسئوليت محدود که مطابق اساسنامه به تنهايي حق امضاء و صدور اوراق تجاري نداشته، منفرداً اقـدام بـه صـدور     .8

 دارنده چك چه مسئوليتي دارد؟شرکت در برابر  .رکت کرده استچکي برعهده حساب جاري ش

 .با اثبات فقدان اختيار مدير، اركت صاحب حساب، مسئوليتي در برابر دارنده چك ندارد( 1
 .متاب  قانون، اركت صاحب حساب همراه با صادركننده چك، در برابر دارنده متضامناً مسئول هستند( 2

 .اود و مسئوليتي ندارد چك، دفا  اركت پ يرفته مي( صرفاً در صورت عدم گردش 3
 .اود اگر چك گردش دااته است، صرفاً در صورتي كه دارنده چك از حدود اختيارات مدير آگاه بوده بااد، ايراد و دفا  اركت پ يرفته مي( 9

داشـتن مشـترياني کـه از يـك تجـارت      عوض معين و قابل حمايت که بابت »ال عبارت است از:  در کامن Good Willيکي از تعاريف  .9

 مفهوم مزبور با کدام حق زير، قرابت بيشتري دارد؟ .«شود پابرجا و يا عملکرد مطلوب حاصل شده، داده مي

 52ح  كسب با پيشه يا تجارت موضو  قانون روابط موجر و مستأجر سال ( 1
 52( ح  سرقفلي موضو  قانون روابط موجر و مستأجر سال 2

 42موضو  قانون روابط موجر و مستأجر سال  ( ح  سرقفلي3
 ( ح  تاجر بر اسم تجاري9

 ، در خصوص اسناد تجاري، صحيح است؟«نظريه يا تئوري ظاهر»کدام مورد، بر اساس  11

 .( تعهد براتي، اماره و هاهر بر تعهد اصلي است1

 .( وجود هاهري ورقه تجاري، دليل بر وجود تعهد اصلي است2
 .ضاكنندگان سند تجاري، اعتماد دارندگان به هاهر سند است( مبناي تعهد ام3
 .سند تجاري كه اعتماد دارنده را برانگيخته است، مبناي تعهد براتي است« اراده متعهد( »9

 ؟شود نميمحسوب « انتقال ساده طلب»و « انتقال سند تجاري»هاي  کدام مورد، از تفاوت .11

 ( عدم لزوم جلب موافقت مديون2 ال گيرندهدهنده در برابر انتق مسئوليت انقال( 1

 ( انتقال يا عدم انتقال وثاي  يا تضمينات تعهد پايه9 ( قابل استناد نبودن ايرادات قرارداد پايه3

 ( چيست؟delegation imparfaite« )نمايندگي ناقص»اثر حقوقي قرارداد  .12

 ماينده و اصل هر دوايجاد تعهد براي ن( 2 عنه ايجاد تعهد براي اصيل يا منوب( 1
 ( ايجاد تعهد براي نماينده يا نايب9 ( تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد3

 ، مالکيت سهامدار شرکت تجاري، به کدام معناست؟«سهم، بيانگر يك رابطه مالکانه است»بر اساس ديدگاهي که معتقد است  .13

 .گيرد قرار مي عنوان يك مفهوم دهني و اعتباري، موضو  مالکيت اركت به( 1
 .( به نسبت سهام خود، در اموال و دارايي اركت، مالکيت مشا  دارد2

 .( به نسبت سهم خود، مالك سود ساليانه اركت است3
 .( در اموال غيرمادي اركت، ح  عيني دارد9

 به کدام معناست؟ شرط يادشده .هاي سلبي صکوك يا ابزارهاي مالي اسالمي آن است که کالي به کالي نباشد او ويژگي .14

 .( مستلزم معامله دين به دين نبااد2  .مستلزم معامله صوري نبااد( 1

 .( مستلزم معامله ربوي نبااد9  .اي نبااد ( مستلزم معامله نسيه3

 يك از فعاالن بورس است؟ ، اصوالً در زمره تعهدات کدام«تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين» .15

 گ اري در بورس ( مشاور سرمايه9 ( سبدگردان3 ( بازارگردان2 كارگزار بورس( 1

 ؟شود نميکدام مورد، از مزاياي بورس اوراق بهادار محسوب  .16

 كنندگان ها به منظور حمايت از حقوق مصرف ايجاد رقابت ميان بنگاه( 1
 انداز گ اري صاحبان پس ( ايجاد بستر سالم براي سرمايه2



 

 اي تجاريه ( ت مين مالي براي اركت3
 هزينه اوراق بهادار وانتقال كم ( نقل9

 هاي کارگزاري( در بورس اوراق بهادار، به عهده کدام مرجع است؟ صدور و لغو مجوز تأسيس نهادهاي مالي )همانند شرکت .17

 ( كانون كارگزاران بورس2  اوراي عالي بورس( 1

 مان بورس اوراق بهادارمديره ساز ( هيئت9 مديره بورس اوراق بهادار تهران هيئت( 3

 شود؟ براي مقابله با ريسك نوسان قيمت در بازار سرمايه، از کدام ابزار استفاده مي .18

  ( اوراق بهادار2  ( اوراق مشت 1
 ( اوراق مشاركت رهني9  ( اوراق مشاركت3

 عنوان يك سند تجاري، صحيح است؟ به« سفته»کدام مورد، در خصوص  .19

 .اود لي بودن امضاي صادركننده، سند تجاري از اعتبار ساقط ميدر صورت اثبات جع( 1

 .اود ( با صدور سند تجاري، اصوالً تعهد پايه به تعهد نااي از سند تجاري تبديل مي2
 .( صادركننده سفته، مديون و ساير امضاكنندگان، التزام به تأديه دارند3
 .فته است( حاكي از ااتغال دمه امضاكنندگان در برابر دارنده س9

 کدام مورد، درخصوص ارتباط ميان تعهد پايه )منشأ صدور سند( و تهد ناشي از سند تجاري، صحيح است؟ .21

 .اود، اما تعهد پايه به قوت خود باقي است با مفقود ادن سند تجاري، تعهد براتي امضاكنندگان ساقط مي( 1

 .اود رنده بالفصل سند تجاري ساقط مي( در صورت بتالن تعهد پايه، تعهد صادركننده در برابر دا2
 .( ايفاي تعهد براتي، مالزمه با سقوط تعهد پايه و منشأ صدور سند ندارد3
 .اود ( با سقوط تعهد پايه، تعهد براتي نيز ساقط مي9
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 42 ديسؤاالت آزمون فراگير 

 يل وجه سرقفلي، با ماهيت و آثار قانوني آن مطابقت دارد؟کدام مورد در تحل .1

 .اود ( مالي است كه در برابر نفس اقدام مالك به انعقاد عقد اجاره پرداخت مي1



 .بهاست ( بخشي از اجاره2
 .دهد ( وجهي است كه مستأجر به مالك قرض مي3

 .اود ( وجهي است كه به عنوان عوض واگ اري ح  سرقفلي پرداخت مي9

 ؟نيستکدام مورد درخصوص سند تجاري، صحيح   .2

 .( التزام و مسئوليت امضا كنندگان، ابزاري قانوني براي تأمين كاركرد آن به عنوان وسيله پرداخت است1
 .( سبب ايجاد دين جديدي نيست2
 .كننده دين يا تعهد منشأ صدور خود است ( صرفاً مدرک و سند اثبات3

 .سيستم پرداخت در مبادالت تجاري است( در كاركرد اصلي خود، يك 9

 ؟وارد است« طرفه بودن تعهد ناشي از سند تجاري تعهد يك»کدام ايراد زير، بر نظريه   .3

 .االجرا نيست هاي حقوق الزم طرفه در بسياري از نظام ( تعهد يك1
 .تواند آفريده خود را از بين ببرد اي كه تعهد را ايجا كرده، مي ( اگر تعهد با اراده يك اخص ايجاد اود، همان اراده2
 .تواند تعهدي عليه خود ايجاد كند اي دو طرفه است و يك اراده نمي ( متعهد رابته3

 .( ايجاد تعهد به نفع ديگري، تصرف در دارايي اوست و مجاز نيست9

 است؟« تعهد به نفع ثالث»کدام مورد، مبتني بر نظريه   .4

ي، يك تعهد آزادي و مبتني بر قرارداد اسنت، بايند تمنام عينوب مربنوط بنه قنرارداد پاينه در برابنر دارنندگان           ( اگر تعهد امضا كننده سند تجار1
 .بعدي قابل استناد بااد

 .اود جانبه متعهد سند تجاري نااي نمي ( تعهد براتي، از اراده يك2

 .( سند تجاري، مخلوق تواف  دارنده و انتقال گيرنده سند تجاري است3
 .دركننده در برابر اولين دارنده، تعهده به نفع ثال  در ضمن قرارداد سند تجاري است( تعهد صا9

 کدام ايراد زير، بر نظريه نمايندگي ناقص بودن برات وارد است؟  .5

 .اود ( در نمايندگي ناقص، تعهد جديدي براي دستوردهنده ايجاد نمي1
 ( دستور پرداخت بودن برات2

 يتخارج ادن اصيل از مسئول (3
 .اود نه خود نماينده ( تعهدات وكيل يا نماينده، براي اصيل ايجاد مي9

 ؟نيستدر صورت ترديد در اينکه مقصود طرفين در صدور و اخذ سند تجاري، تبديل تعهد بوده است، کدام اصل زير جاري   .6

 ( استصحاب تعهد پايه9 ( برائت3 ( عدم تبديل تعهد2 ( عدم حدوث حادث1

 صحيح است؟« انتقال طلب يا حق»درخصوص  کدام مورد  .7

 .دهنده مسئوليتي درخصوص وجود طلب ندارد ( انتقال1

 .گيرنده مترح كند دهنده قابل طرح بوده، در مقابل انتقال تواند ايرادها و دفاعياتي را كه در برابر انتقال ( مديون مي2
 .كند دهنده طلب، كفايت مي ( تواف  ميان ميدون و انتقال3
 .دهندگان مسئوليت تضامني دارند مامي انتقال( ت9

 است؟در صورتي که يکي از امضاءکنندگان سند تجاري ثابت کند امضاي منتسب به او جعلي است، مسئوليت ساير امضاءکنندگان مبتني بر کدام قاعده   .8

 ( وصف تجرديدي سند تجاري2  ( اصل بقاي رابته حقوقي اصلي1

 ( اصل استقالل امضاها9 ر برابر دارنده سند تجاري( اصل عدم توجه ايرادات د3

 کدام مورد درخصوص شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاري، صحيح است؟  .9

 .دهنده در پرداخت برات، معتبر است ژنو، ارط عدم مسئوليت برات 1430( براساس كنوانسيون 1
 .( ارط عدم مسئوليت ضامن، منتقاً صحيح است2
 .ت ايران، ارط عدم مسئوليت توسط ههرنويس معتبر است( براساس قانون تجار3

 .( ارط عدم مسئوليت تعهد اصلي سند تجاري، خالف مقتضاي دات عمل حقوقي اوست9



 

 چيست؟ 1356مبنا و سبب ايجاد حق کسب يا پيشه يا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال  .11

 لي و قرارداد اجاره( پرداخت سرقف2  ( ج ب مشتريان دائم و قانون1
 ( ج ب مشتريان دائم و قرارداد اجاره9  ( قرارداد اجاره و قانون3

 درخصوص ماليات اوراق بهادار، کدام مورد صحيح است؟   .11

 .اود ها اعتبار مي ( توسط سازمان بورس براي آن1
 .( در رويکرد حقوقي، به اعتبار حقوقي است كه ورقه بيانگر آن است2

 .اقتصادي، به اعتبار حقوقي است كه ورقه بيانگر آن است( در رويکرد 3
 .نفسه ارزش اقتصادي ندارد ( در رويکرد اقتصادي، خود ورقه في9

 مطابق مقررات، مسئوليت تسويه بهاي اوراق بهادار خريداري شده در روز تسويه، بر عهده کيست؟   .12

  ( خريدار اوراق بهادار2  ( كارگزار فروانده1

 گ اري و تسويه وجوه ( اركت سپرده9  خريدار ( كارگزار3

 کدام مورد درخصوص وجه تضمين يا مارجين، صحيح است؟   .13

 .اود ( درصورت افزايش قيمت قرارداد آتي متناسب با تغييرات، بخشي از حساب مارجين متعهد خريد به حساب متعهد فروش منتقل مي1
 .گيرد خود را از كارگزار مي اود، مارجين نهايي ( كسي كه از بازار خارج مي2
 .اود پردازد و طرف جديد قرارداد مي اود، معادل مارجين نهايي را مي ( كسي كه جايگزين فرد خارج اده مي3

 .اود ( درصورت كاهش قيمت قرارداد آتي متناسب با تغييرات، بخشي از حساب مارجين متعهد فروش به حساب متعهد خريد منتقل مي9

 تر است؟ در توصيف حقوقي قرارداد آتي، مناسبکدام مورد   .14

   .( عقد تعاهدي متضمن تعهد به فروش در مقابل تعهد به خريد است1
 .( نوعي بيع سلف است2
  .( قرارداد خريد تعهد فروش است3

   .دار است ( قولنامه خريد و فروش مدت9

 موضوع اوراق مشارکت رهني چيست؟  .15

 يدي يا عمراني( اجراي يك طرح و پروژه تول1
 .گيرد گ اري در اجراي پروژه توليدي يا عمراني كه خود پروژه در رهن و وثيقه قرار مي ( سرمايه2
 ( خريد تسهيالت رهني از يك بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري3

 گ اري در اجراي پروژه توليدي يا عمراني ( سرمايه9

صـادر شـده و   « الـف »شرکت، بر عهده حساب جاري شرکت نزد بانك و در وجه صد ميليون ريال توسط مديرعامل  چکي به مبلغ يك .16

عليـه   هاي مقرر در قانون تجارت، وجه چـك را از بانـك محـال    در صورتي که دارنده چك، ظرف مهلت .شود منتقل مي« ب»سپس به 

 يه چه اشخاصي را دارد؟مطالبه نکرده و پس از آن، چك به علت فقدان موجودي برگشت خورده باشد، حق اقامه دعوي عل

  به عنوان ههرنويس« الف»( مدير اركت، خود اركت و 1
 ( فقط مدير صادركننده چك2

   ( فقط اركت صاحب حساب3
 ( مدير اركت و خود اركت9
 

 اطالعات مهم مربوط به ناشر اوراق پذيرفته شده در بورس، کدام است؟  .17

 .نتشر نکندتواند م ( اطالعاتي كه ناار اوراق بهادار مي1

 .گ اران تأثير بااهميت دااته بااد هاي مربوط به ناار است كه بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه ( اطالعاتي درباره رويدادها و تصميم2
 هاي بااهميت ناار ( صرفاً اطالعات مربوط به خريد و فروش دارايي3
 .ر كند( اطالعاتي كه ناار اوراق بهادار بايد هرف سه ماه منتش9



ها، مبتني بر کدام اصل از اصـول حـاکم بـر بـورس      مند بودن و تقارن آن جامعيت و قابليت دسترسي اطالعات در بازار سرمايه و نظام   .18

 اوراق بهادار است؟

 گ اران ( حمايت از حقوق سرمايه2  ( كارايي بازار اوراق بهادار  1
 ت( افافي9 ( لزوم دسترسي عادالنه به بازار سرمايه3

 به لحاظ مفهومي، نسبت منطقي ميان دين و التزام در حقوق اسالمي کدام است؟   .19

 ( تساوي9 وجه ( عموم و خصوص من3 ( عموم و خصوص متل 2 ( تباين1

 هاي ارائه شده در خصوص ماهيت اوراق سهام، بيع اين اوراق در حقوق موضوعه ايران مورد ترديد است؟ يك از تحليل براساس کدام  .21

 .( ورقه سهم بيانگر سهم مشاعي از دارايي اركت است1

 .( ورقه سهم بيانگر سهم مشاعي از بنگاه تجاري به عنوان اخص حقوقي است2
 .( سهم بيانگر ح  با امتياز خاصي براي سهامدار اركت تجاري است3
 .نفسه ارزش و مالکيت اعتباري دارد ( ورقه سهم خودش في9
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