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صکوک مضاربه
ابزاری برای تأمین مالی بخش 

بازرگانی

میثم فدائی واحد
  کارش�ناس تأمین مالی ش�رکت تأمین سرمایه 

لوتوس پارسیان

 امروزه د��ر اقتصاد جهاني، توليد و صاد��رات نقش مهم و به سزايي را د��ر 
رشد و توسعه ه�ر كشوري، از جمله اقتصاد كشورهاي د��ر ح�ال توس�عه، 
ميان  قوي  رابطهاي  به وجود  تجربي،  و  نظري  پژوهشهاي  ايف�ا م�يكن�د. 
توسعه ص�اد��رات و رش�د اقتصاد��ي تأكيد د��اشته و بيانگر آن هستند كه 
توسعة تج�ارت ب�ينالمل�ل، س�بب اف�زايش  تخصص و كارايي در بخشهاي 
بازرگانی شده و در نهاي�ت، باع�ث تخ�صيص دوب�اره  منابع از بخشهاي غير 
تجاري و غير كارآمد به بخشهاي تجاري ميشودكه اينپدي�ده ميتواند به 

رشد توليد كمك كند.
 از طرف ديگر، افزايش صادرات غير نفتي، همواره در سياس�تگ�ذاريه�اي 
ك�الن ك�شور  مورد توجه مسئوالن بود��ه و براي رسيدن ب�ه آن از ابزاره�اي 
ت�شويق  ب�راي  ارزي  و  بازرگاني  مالي،  پولي،  مانن�د  گون�اگون  سياس�تي 

ص�ادرات غي�ر نفت�ي اس�تفاده ش�ده اس�ت. 
 البته اين به معناي موفقيت سياستها نيست؛ چرا كه بر اساس آمار سازمان 
تج�ارت  جهاني، جايگاه نسبي صاد��رات ايران از كل صاد��رات جهان در ۵۲ 
سال گذشته به ش�دت  رو به كاهش بود��ه است يعني سهم صاد��رات كشور 
از ۲.3 د��رصد ك�ل ص�ادرات جه�ان  در سال 197۵ به 0.7 درصد در سال 
۲008 كاهش يافته است. در واق�ع، در ط�ول اي�ن33 سال، جايگاه بازرگانی 
كشور، حدود 3.8۲ برابر پ�ايين آم�ده اس�ت. د��ر ح�الي   كه كره جنوبي با 
د��اشتن سهم 0.7۵ درصدي از كل صادرات جهان در سال 197۵،اين سهم 

را تا سال ۲008 ب�ه 6.۲ درص�د ارتق�ا داده اس�ت.
ب�ه   م�يت�وان  كشور  غيرنفتي  صاد��رات  توسعة  مشكلهاي  ديگر  از   
برنامهريزي ناصحيح صاد��رات غير نفتي كشور، نبود تسهيالت و تشويقهاي 
كافي د��ر ام�ر  صاد��رات، نبود اعتبارهاي مالي ك�افي ب�راي ص�ادركنندگان 
و هزينة باالي تأمين مالي براي ص�اد��رات اش�اره ك��رد.  د��ر ايران به دلي�ل 
آنك�ه س�اخت نظ�ام م�الي ب�ه بان�ك متك�ي اس�ت، ت�أمين م�الي  بخشهاي 
مختلف اقتصاد، از جمله صاد��رات بهشدت ب�ه اي�ن بخ�ش واب�سته اس�ت. از  
طرف ديگر نظام بانكي كشور، بخ�ش ن�اچيزي از نيازه�اي م�الي ص�اد��رات 

را پوش�ش  ميدهد.
اوراق مضاربه، يكي از انواع متنوع اوراق بهادار اسالمي، مبتني ب�ر ق�رارداد 
م�ضاربه  است. اين اوراق با توجه به آنكه قابليت مبادله در بازار ثانويه را دارد، 
ميتواند به عنوان  يك ابزار كارآمد مالي، عالوه بر تأمين مالي بخش صادرات، 
وابستگي نظ�ام م�الي را ب�ه  تأمين مالي به وسيله بانك كاهش دهد و به 

توسعه بازار سرمايه و تأمين مالي، از اين راه  كمك كند.
  اوراق مضاربه

 اوراق مضاربه، اوراق بهاد��اري است كه بر اساس عقد مضاربه طراح�ي 
م�يش�ود. عق��د مضاربه، قرارداد��ي است كه به موج�ب آن، ف�ردي م�الي را 
د��ر اختي�ار ش�خص  ديگري قرار ميدهد ت�ا ب�ا آن تج�ارت كن�د و س�ود 
ب�ه دس�ت آم�ده مي�ان آن  د��و به نسبت معيني كه به توافق م�يرس�ند، 
تق�سيم ش�ود. ناش�ر  اوراق مضاربه با واگذاري اوراق، پول متقاضيان اوراق را 
جم�عآوري ك�رد��ه، در فعالي�ت  اقتصادي سودآور بهكار ميگيرد و در پايان 
هر معامله يا پايان هر دوره مالي،  سود را بر اساس نسبتهايي كه روي اوراق 
نوشته ش�ده، مي�ان خ�ود و ص�احبان اوراق  تقسيم ميكند. دارندگان اوراق، 

نقش مالك و ناشر اوراق )ب�اني(، نق�ش عام�ل ق�رارداد  مضاربه را دارند.
 

سازوکار اوراق مضاربه 
 يك شركت بازرگان��ی كه براي فعاليت بازرگان��ی به سرمايه احتياج دارد، 
م�يتوان�د ب�ا د��ر  نظر گرفتن سرمايه مورد نياز و با انتخاب شركت واسط  
اوراق مضاربه يك�سان و  قابل انتقال به غير منتشر كند. شركت واس�ط، اي�ن 
اوراق را ب�ر اس�اس ق�رارد��اد  وكالت به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار 
ميكن�د. واس�ط ب�ه عن�وان وكي�ل  صاحبان اوراق، با شركت بازرگان��ی به 
عنوان عامل، قرارد��اد مضاربه ميبندد و پ�ول را د��ر  اختيار شركت بازرگانی 
قرار ميدهد. شركت بازرگان��ی با استفاد��ه از پوله�اي ب�ه دس�ت  آمده از 
واگذاري اوراق به خري�د ك�اال د��ر ك�شور و ف�روش آن د��ر خ�ارج از  كشور 
اقدام ميكند و در پايان قرارداد يا پايان هر سال مالي، سود فعالي�ت بازرگانی 

را  بعد از كم كردن سهم شركت بازرگانی به واسط  ميپردازد. 
واس��ط ني�ز بع�د از  كم كرد��ن حق وكالت خود، باقيمانده سود را بين 

صاحبان اوراق تقسيم م�يكن�د. 
مق�دار  سود به عوامل زياد��ي، مانند وض��ع اقتصاد��ي ك�شور، وض���ع 
س�ود��دهي بخ�شي ك�ه  شركت در آن بخش فعاليت بازرگانی دارد و ميزان 

موفقيت مديريت ش�ركت بازرگانی  بستگي دارد.
 گرچه شركت بازرگانی بر اساس تجرب�ه و ش�ناختي ك�ه از ب�ازار دارد، ت�ا  
حدود��ي ميتواند نرخ سود را تخمين بزند، ولي نرخ س�ود واقع�ي د��ر پاي�ان 
د��ورة م�الي  مشخص ميشود و ممكن است كه با نرخ سود انتظاري د��وره 

اول متف�اوت باش�د. 
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تكميل طرح سايپا كاشان
2. مبلغ اوراق مشاركت قابل انتشار: 000ر500ر1 ميليون ريال

3. تعداد اوراق قابل انتشار: 000ر500ر1 ورقة مشاركت
4. مبلغ اسمى  اوراق: 000ر000ر1 ريال 

5. نوع اوراق مشاركت: با نام
6. ويژگى هاى اوراق مشاركت: قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار تهران

7. نرخ سود على الحساب : 20درصد
8. اوراق 4 ساله و بازخريد بدون جريمه

ــد پرداخت هاى مرتبط با اوراق مشاركت: هر 3 ماه يك بار از تاريخ  9. مواع
انتشار اوراق، 

10. تاريخ انتشار اوراق: 22 لغايت 28 مرداد ماه سال 1391
11.اركان انتشار اوراق:
ضامن: بانك پارسيان،

امين: مؤسسه حسابرسى آگاه حساب،
عامل فروش: شركت كارگزاري پارسيان،

ــذارى مركزى اوراق بهادار و تسوية وجوه  عامل پرداخت: شركت سپرده گ
(سهامى عام)،

بازارگردان: شركت تأمين سرمايه لوتوس پارسيان،
متعهد پذيره نويسى: شركت تأمين سرمايه لوتوس پارسيان

ــه مجد مشهد  ــت عمران و توسع ــت شرك ــى اوراق مشارك ب) بازارگردان
(سهامى خاص)

ــت طرف قرارداد شركت عمران و توسعه مجد مشهد (سهامى خاص)  شرك
بوده و ساير مشخصات اوراق و قرارداد به شرح زير است:

ــوع انتشار اوراق مشاركت: تامين بخشى از منابع مالى فاز دو طرح  1. موض
عظيم مجد مشهد،

2. مبلغ اوراق مشاركت قابل انتشار: 000ر750 ميليون ريال،
3. تعداد اوراق قابل انتشار: 000ر500ر1 ورقة مشاركت،

4. مبلغ اسمى اوراق: 000ر000ر1 ريال ،
5. نوع اوراق مشاركت: با نام،

6. ويژگى هاى اوراق مشاركت: قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار تهران،
7. نرخ سود على الحساب : 20 درصد،

8. اوراق 4 ساله و بازخريد بدون جريمه،
ــد پرداخت هاى مرتبط با اوراق مشاركت: هر 3 ماه يك بار از تاريخ  9. مواع

انتشار اوراق، 
10. تاريخ انتشار اوراق: 15 لغايت 22 شهريور ماه سال1391،

11. اركان انتشار اوراق:
ضامن: بانك پارسيان،

امين: مؤسسه حسابرسى رهيافت،
عامل فروش: شركت كارگزاري پارسيان،

عامل پرداخت: شركت سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسوية وجوه 
(سهامى عام)،

بازارگردان: شركت تأمين سرمايه لوتوس پارسيان،
متعهد پذيره نويسى: شركت تأمين سرمايه لوتوس پارسيان.

ج) بازارگردانى سهام شركت تجارت الكترونيك پارسيان (سهامى عام)
ــان كيش  ــارت الكترونيك پارسي ــت تج ــاد: شرك ــرف قرارد ــت ط شرك

(سهامى خاص)،
سرمايه شركت: 506ميليارد ريال،

تارخ عرضه در بورس: 1389/06/24،
درصد سهام شناور: 13درصد،

تاريخ شروع قرارداد: 1391/04/25

ناشر
 بانى

نوع 
اوراق

مبلغ تامين 
مالى(ميليون ريال)

نرخ 
سود

مدت 
اوراق

متعهد پذيره 
نويس اوراق

بازارگردان 
اوراق

مشاور عرضه

شركت ايرانى توليد 
تامين سرمايه 4 سال%1,500,00020مشاركتاتومبيل سايپا (سهامى عام)

لوتوس پارسيان
تامين سرمايه 
لوتوس پارسيان

تامين سرمايه 
لوتوس پارسيان

شركت عمران و توسعه 
تامين سرمايه 4 سال%750,00020مشاركتمجد مشهد (سهامى خاص)

لوتوس پارسيان
تامين سرمايه 
لوتوس پارسيان

مشاور  سرمايه گذارى 
نيكى گستر

سنگ آهن گهر زمين 
تامين سرمايه 3 سال%500,00020مشاركت(سهامى خاص)

اميد
تامين سرمايه 

اميد
تامين سرمايه

 اميد

گروه  سرمايه گذارى مسكن 
تامين سرمايه 4 سال%238,00020اجاره(سهامى عام)

نوين
تامين سرمايه 

سپهر
تامين سرمايه

 نوين

شركت ليزينگ جامع سينا 
كارگزارى بانك 4 سال%100,00020اجاره(سهامى خاص)

مشاور سرمايه گذارى بيمه سيناملى
نيكى گستر

تامين سرمايه 4 سال%2,000,00020اجارهمپنا (سهامى عام)
امين

تامين سرمايه 
امين

تامين سرمايه
 امين

گروه صنعتى بوتان 
تامين سرمايه 2 سال%301,30620مرابحه(سهامى عام)

نوين
تامين سرمايه 

نوين
تامين سرمايه 

نوين

-----5,389,306-جمع

الی
ن م
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 ارکان اوراق مضاربه 
 د��ر معاملههاي مرتبط با اوراق مضاربه، عالوه بر سازمان بورس و اوراق 
بهادار كه مجوز  انتخاب شركت واسط و انتشار اوراق مضاربه را صادر ميكند 
و د��ر هنگ�ام ك�ار ني�ز ب�ر  عملكرد آن نظارت دارد، عنصرهاي زير به صورت 

اركان اصلي حضور دارند: 
 ۱. باني )شرکت بازرگانی( 

 مقصود از باني، شركت بازرگان��ی است كه براي فعاليت تجاري به س�رمايه 
احتي�اج د��ارد.  اين شركت ميتواند با د��ر نظر گرفتن سرمايه مورد نياز و با 
انتخاب يك ش�ركت واس�ط  سرمايه مورد نياز خود را به وسيله انتشار اوراق 

مضاربه به دست آورد. 
 ۲. ناشر )واسط( 

 ناشر اوراق مضاربه، شركت واسط است كه بعد از گرفتن مجوز قانوني به 
انت�شار  اوراق مضاربه اقدام كرد��ه و آنها را د��ر برابر د��ريافت پول مشخصي 
)قيمت اس�مي اوراق(  به سرمايهگذاران واگذار ميكند. رابطه حقوقي ناشر 
با اعطاي  ناشر  اين معنا كه  اوراق، رابط�ه وكال�ت  است، به  ب�ا متقاض�يان 
اوراق مضاربه، پولهاي سرمايهگذاران را د��ر جايگاه  وكيل د��ريافت ميكند 
و سپس به وكال�ت از ط�رف آنه�ا ب�ا ش�ركت بازرگان��ی ق�رارد��اد  مضاربه 
ميبندد و پولها را در اختيار شركت قرار م�يده�د و ديگ�ر م�سائل م�رتبط 
ب�ا  مضاربه را نيز پيگيري ميكند. د��ر پاي�ان ق�رارد��اد ني�ز ناش�ر درص�دي 
از س�ود عملي�ات  مضاربه را به خاطر حق وكالتش برميد��ارد و بقيه را بين 

صاحبان اوراق توزيع ميكند. 
 ۳. سرمایهگذاران )دارندة اوراق مضاربه( 

 د��ارندگان اوراق مضاربه )اعم از سرمايه گذاران حقيقي يا حقوقي(، د��ر 
از  وكالت  به  ناشر  كه  هستند  سرمايهاي  مشاع  به  صورت  مالكان  حقيقت 
طرف آنان ب�ا ق�رارد��اد م�ضاربه در  اختيار شركت بازرگانی قرار داده است. 
د��ارندگان اوراق ميتوانند اوراق مضاربه را نگ�ه د��ارند و در پايان قرارداد از 
منافع آنها استفاده كنند، همانطور كه ميتوانند در مواقع ني�از  به نقدينگي، 
اوراق را كه سند مالكيت م�شاع د��اراي�ي اس�ت، ب�ه س�رمايهگ�ذاران ديگ�ر  

بفروشند. خريداران اوراق، مالكان جديد داراييهاي بيان شده خواهند بود. 
 ۴. امین 

 اگر اوراق مضاربه به صورت عرضه خصوصي به س�رمايهگ�ذاران فروخت�ه 
ش�ود، فق�ط  شركت واسط  و سرمايهگذاران، طرف قرارد��اد هستند. اما اگر 
از سرمايهگ�ذاران فروخت�ه  تعداد زياد��ي  به  اوراق مضاربه بهطور  عمومي 
ش�ود، غي�ر از ط�رفه�اي ق�رارداد،  شخص ثالثي به نام امين، طرف قرارداد 
است كه به نمايندگي از ط�رف د��ارن�دگان اوراق  مضاربه بر اجراي تعهدهاي 

انتشاردهنده نظارت ميكند. 
 ۵. شرکت تأمین سرمایه 

اوراق  واسط،  از سوي شركت  كارگزار،  عنوان  به  تأمين سرمايه   شركت 
بهاد��ار م�ضاربه را  پذيرهنويسي ميكند. اين پ�ذيرهنوي�سي ب�ه د��و روش 

امك�انپ�ذير اس�ت:
 د��ر روش اول،  شركت تأمين سرمايه، نقش واسطه د��ر واگذاري را بازي 
م�يكن�د و د��ر براب�ر اي�ن ك�ار،  كارمزد د��ريافت ميكند؛ اما در روش دوم، 
خ�ود ش�ركت ت�أمين س�رمايه، تم�امي اوراق  مضاربه را به صورت يكجا از 
واسط خريداري كرد��ه، سپس بهتدريج و با قيمت ب�االتري  به سرمايه گذاران 
اوراق   انتشار  فرآيند  د��ر  كه  است  ضروري  نكته  اين  بيان  ميكند.  واگذار 
مضاربه، وجود شركت تأمين سرمايه ضروري نيست، بلكه اختياري بود��ه و 

نق�ش آس�ان  كردن انتشار اوراق را دارد. 

 ۶. شرکت رتبهبندي اعتباري 
اعتباري  رتبهبندي  به  اعتباري، مؤسسهاي است كه  بندي  رتبه   شركت 
شركت بازرگانی و  اوراق مضاربه اقدام كرده و مجوز فعاليت از سازمان بورس 

و اوراق بهادار را دارد. 

 انواع اوراق مضاربه 
 الف. اوراق مضاربه خاص 

 گاهي يك شركت بازرگان��ی، مجوز خريد و صادرات كاالي خاصي، مانند 
كاالهاي ك�شاورزي )مثل زعفران، پسته و زيره(، يا كاالهاي صنعتي، مانند 
سنگهاي تزئيني، ف�رش و غي�ره،  يا ساير كاالهاي بازرگان��ی را از د��ولت 
د��ريافت ميكند و امور مربوط به بازاري�ابي را ني�ز  انجام ميدهد؛ ولي براي 

تأمين مالي با مشكل روبهرو است.
 براي حل اين مشكل و ب�راي  تأمين سرمايه مورد نياز، شرك��ت بازرگانی 
ميتواند به وس�يله ي�ك ش�ركت واس�ط ب�ه انت�شار  اوراق مضاربه اقدام كند. 
اين شرك��ت بازرگان��ی بعد از واگذاري اوراق و آم�اده ك�ردن س�رماية  الزم، 
فعاليت بازرگان��ی مشخص را انجام داد��ه، د��ر پايان فعاليت سود ب�ه دس�ت 

آم�ده را  پس از كم كردن سهم عامل، بين صاحبان اوراق تقسيم ميكند. 
 مدل عملیاتي اوراق مضاربه خاص 

  گردش مالي و روابط حقوقي اوراق مضاربه خاص 
 1. شرك��ت بازرگان��ی د��ر جايگاه باني با انتخاب ش�ركت واس�ط )ناش�ر(، 
د��رخواس�ت خ�ود را  براي انجام س�رمايهگ�ذاري ب�ه وس�يله واس�ط اع�الم 
و واس�ط را د��ر جايگ�اه ناش�ر  اوراق د��ر انجام طرح تعيين ميكند تا با او به 

عنوان وكيل س�رمايهگ�ذاران ق�رارداد  مضاربه ببندد؛ 
 ۲. واسط با ارائه اميدنامه، تأييد الزم را از مؤسسه رتبهبندي اعتبار دريافت 

ميكند؛ 
 3. شركت واسط با موافق�ت س�ازمان ب�ورس و اوراق به�ادار، ب�راي كنت�رل 
و نظ�ارت  بر تمام فرآيندها، مؤسسه امين را انتخ�اب م�يكن�د. ام�ين ني�ز ب�ر 

تم�امي عملي�ات  نظارت ميكند؛ 
 ۴. واسط، با موافقت سازمان ب�ورس و اوراق به�ادار، اوراق م�ضاربه خ�اص 
را منت�شر  كرده و براي واگذاري در اختيار شركت تأمين سرمايه ميگذارد؛

 ۵، 6 و7. شركت تأمين سرمايه با واگذاري اوراق مضاربه خاص به سرمايهگذاران، 
پ�ول  آنان را جمعآوري كرده و در اختيار واسط قرار ميدهد؛

 8. شركت واسط، پول سرمايهگذاران را د��ر اختيار شرك��ت بازرگان��ی قرار 
ميدهد؛

9. شرك��ت بازرگانی، پول سرمايهگذاران را در فعاليت بازرگانی مورد نظ�ر 
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ب�هك�ار گرفت�ه، ب�ا  تمام شدن عمليات بازرگاني )خريد، صدور، فروش كاال و 
پرداخت قيمت آن(، اصل  و سود آن را بعد از كم كردن حق عامل در اختيار 

واسط قرار ميدهد؛
10. واسط نيز اين پول را پس از كم كرد��ن حقالزحمه خود و مؤسسه ام�ين، 

ببرای  توزيع بين سرمايهگذاران در اختيار شركت تأمين سرمايه قرار ميدهد؛ 
 11. شركت تأمين سرمايه پ�س از ك�م ك�ردن ح�قالزحم�ه خ�ود، بقي�ه 

را ب�ه ص�احبان  اوراق ميپردازد. 
 ب. اوراق مضاربه عام با سررسید 

 د��ر اين نوع اوراق، شركت بازرگان��ی صرف��اً قصد فروش يك محمول�ة 
بازرگان��ی خ�اص را  ندارد؛ بلكه شركت بازرگانی است كه به صورت تخصصي 
د��ر زمينة صاد��رات ي�ك مح�صول  خاص، مانند سنگهاي تزئيني، فرش يا 
غيره فعال است. فعاليت بازرگان��ی اين شركت، ب�ه  زمان مشخصي محدود 
از  و  توليدكننده خريد ميكن�د(   از  توليد ميكند)يا  از يك طرف،  نيست؛ 
طرف ديگر، صاد��رات انجام ميدهد. اين شركت براي تأمين مالي، در جايگاه 
م�سئول  اوراق مضاربه عام با سررسيد معين )براي مث�ال، ي�ك س�اله، د��و 
س�اله ي�ا پ�نج س�اله( ب�ا  د��ورههاي پرداخت سود معين )براي مثال، فصلي( 
منت�شر م�يكن�د و د��ر اختي�ار متقاض�يان  قرار ميدهد، سپس با سرمايه به 
دست آمده از واگذاري به فعاليت بازرگان��ی م�يپ�ردازد و  در پايان هر دورة 
مالي، سود را پس از كم كرد��ن سهم عام�ل، ب�ين ص�احبان اوراق توزي�ع  
ميكند. د��ر پايان سررسيد نيز عالوه بر س�ود آخ�رين د��ورة م�الي، اص�ل 
س�رماية ص�احبان  اوراق را برميگرد��اند و يا به اوراق مضاربه عام با سررسيد 

جديدي تبديل ميكند. 

 مدل عملیاتي اوراق مضاربه عام با سررسید 

  گردش مالي و روابط حقوقي اوراق مضاربه عام با سررسید 
 گرد��ش مالي و روابط حقوقي اين اوراق نيز شبيه اوراق قبلي است؛ با 
اين تفاوت ك�ه د��ر  اين اوراق شركت بازرگان��ی، پول سرمايهگذاران را د��ر 
با مراكز خريد و فروش  بازرگان��ی م�ورد نظ�ر  بهكار گرفته و  فعاليتهاي 
معامله ميكند، بعد د��ر جريان انج�ام عملي�ات در  سررسيدهاي معين شده، 
سودهاي مشخصي را به سرمايهگ�ذاران م�يپ�رد��ازد. س�پس د��ر  سررسيد 
نهايي اوراق، با كم كردن حق باني، اص�ل و س�ود ب�ه دس�ت آم�ده از فعالي�ت  

بازرگانی را براي توزيع بين سرمايهگذاران در اختيار واسط قرار ميدهد. 
ج. اوراق مضاربه عام بدون سررسید 

 د��ر اين نوع اوراق، يك بانك يا مؤسسه مالي تخصصي، مانن�د بان�ك توس�عه 

ص�ادرات،  توسط يك شركت ناشر، اوراق مضاربه عام بدون سررسيد را با دورههاي 
پرد��اخت سود  معين )سه ماهه، شش ماهه يا ساالنه( منتشر ميكند و پ�ول ب�ه 
دس�ت آم�ده از آن را در  اختيار مشتريان بزرگ خود، مانند شركت برفاب، شركت 
بازرگانی ص�نعت ل�وازم خ�انگي و  ساير صادركنندگان قرار ميدهد تا به فعاليت 
بازرگان��ی بپردازند. در پايان هر د��ورة م�الي  نيز سود به دست آمده از فعاليت را 
پس از كم ك�رد��ن س�هم ش�ركت شركت بازرگانی، مي�ان  صاحبان اوراق توزيع 
ميكند. اين وض��ع ت�ا زم�ان از ب�ين رف�تن ش�ركت بازرگان��ی  متقاضي سرمايه 
اد��امه مييابد و د��ر صورت انحالل شركت، د��ارايي آن بر اساس مق�ررات  بين 
صاحبان اوراق تقسيم ميشود.  در اين نوع اوراق، مسئول ميتواند به جاي تصدي 
مستقيم فعاليت بازرگان��ی، نق�ش  مؤسسه آماده كردن سرمايه براي شركتهاي 
بازرگانی را ايفا كند و پول به دس�ت آم�ده  از واگذاري اوراق مضاربه را ب�ر اس�اس 
قرارداده�اي م�ضاربه در اختي�ار ش�ركته�اي  بازرگانی بگذارد و در سود فعاليت 
با آنها شريك شود. همانطور كه ميتواند تركيب�ي از  آن د��و را انتخاب كند؛ با 
بخشي از سرمايه، صاد��رات كند و بخشي ديگ�ر را ب�ه ص�ورت  مضاربه در اختيار 

صادركنندگان بگذارد. 

 مدل عملیاتي اوراق مضاربه عام بدون سررسید 

 

 گردش مالي و روابط حقوقي اوراق مضاربه عام بدون سررسيد 
 گردش مالي و روابط حقوقي اين اوراق نيز شبيه اوراق قبلي است، ب�ا اي�ن 
تف�اوت ك�ه  اين اوراق د��ارای سررسيد نيست و با فرض تداوم فعاليت ناشر 

منتشر می شود. 
 

بازار ثانویه اوراق مضاربه 
 صاحبان اوراق مضاربه ميتوانند اوراق را نگهداري و بر اساس زمانبندي، 
در پايان ه�ر  دوره مالي، سود دريافت كنند. همانطور كه ميتوانند در وقت 
نياز به نقدينگي د��ر ب�ازار  ثانوي به فروش رسانند. از آنجا كه اوراق مضاربه، 
بازدهي متناس�ب ب�ا ب�ازدهي بخ�ش  بازرگانی دارد، گروهي از افراد � بهويژه 
افراد ريسكپذير � آماده س�رمايهگ�ذاري در آن  بخش و خريد اوراق مضاربه 
خواهند بود. در نتيجه، انتظار ميرود ك�ه بع�د از گذش�ت  مدت زمان مناسب 
و گسترش اطالعات و فرهنگ الزم، ب�ازار ثانوي�ه فع�الي ب�راي اي�ن  اوراق 
شكل گيرد.  البته قيمت خريد و فروش اوراق مضاربه د��ر بازار ثانويه، لزوم��اً 
قيم�ت اس�مي اوراق  نخواهد بود؛ بلكه متناسب با مدت زمان باقيمانده تا 
پايان د��ورة مالي و تا پايان سررس�يد )د��ر اوراق داراي سررسيد( و نرخ سود 

دورههاي گذشته، افزايش مييابد. 
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