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 خالصه مدیریتی

مقدار و  ،شود یم گیری یمتصمترین مواردی که در مجمع عمومی سالیانه در مورد آن یزبرانگ چالشاز یکی 

در را  تقسیمیحداکثر مقدار ممکن سود  دارندتمایل عموماً سهامداران  تقسیمی است. پرداخت سود بندی زمان

زیرا با  باقی بماند نقدینگی در شرکت دارند تمایل ها شرکتدر مقابل مدیران  دریافت کنند.زمان ممکن  ینتر کوتاه

ه به منابع منابع خارجی پرهزین از یمال تأمین ها برای ، نیاز شرکتاقی ماندن وجه نقد حاصل از سود قابل تخصیصب

سودهای تقسیمی  مبلغ .یابد کاهش می تا حد زیادی  شرکت یمال های ینههز و دهش هزینه معطوف  داخلی کم

ارزش  است. هزار میلیارد ریال بوده 361 بر بالغ 1394مثال در سال  طور بهو  قابل توجهدر ایران بورسی  یها شرکت

 است. انتهای سال بوده در درصد ارزش بازار 11عادل این سال مطی های تقسیمی سود

مع نسبت به پرداخت سود تقسیمی اقدام کثر تا هشت ماه پس از برگزاری مجحدا توانند یمطبق قانون  ها شرکت

دارند  تمایل شرکتجلوگیری از خروج منابع مالی از  منظور به عموماً ها شرکتبا توجه به اینکه مدیران  کنند.

فعال، تمایل به دریافت  گذاران یهسرما یژهو بهسهامداران از طرفی و  یندازندب یقبه تعو را یمید تقسپرداخت سو

خارج  تقسیمی،ن به سود ادارمسها تر یعسردسترسی هرچه  برای مناسب ه راهکارییارا ،دارند تقسیمیتر سود سریع

ها الزامی جاد بحران نقدینگی برای شرکتمجمع و جلوگیری از ایتشکیل نشدن سریع منابع مالی از شرکت پس از 

 ،اوراق بهادارسازی بر اساسمناسب راهکاری  ارایهتالش شده است با  طرحبدین منظور در این  .رسد یمبه نظر 

  شود. تأمینشرکت و سهامداران منافع 

 حاصل نقدی اتجریان تخصیصبرای . شود یم محسوب مدرن مالی های ینوآور ترین مهم از یکی یبهادارساز اوراق

 استفاده یبهادارساز از اوراق توان یم بازار سرمایه در معامله قابل مالی اوراق از یا مجموعه به دیون از یا مجموعه از

تا زمان پرداخت از طرف شرکت به  شوند یمکه در مجمع مصوب  تقسیمیسودهای . و دیون را انتقال داد کرد

بیع دین خصوصاً به کمتر از قیمت اسمی به اده از اوراق بهادارسازی و با استف. شوند یمدین محسوب  ،سهامداران

 سهامداران .گیرد قرار میاختیار سهامداران در  وجه نقد مورد نیاز تأمین برایمهمی زیل( راهکار تن)شخص ثالث 

وش رسانند و از این درآورده و در بازار به فر وراق بهادارصورت ا ها را به دار خود از شرکت توانند مطالبات مدت می

 .کنند تأمینرا  ینگیبه نقدطریق نیازهای خود 

و  )فروشفندگان(  هفا  شفرکت طیف  وسفیعی از انتظفارات سفهامداران      تواند یمکه  شود یم ارایه طرح روشیدر این 

از را  تقسفیمی بر اساس اهداف و شرایط خود سودهای  توانند یم ها شرکتخریداران اوراق را پوشش دهد. سهامداران 

اففق زمفانی   رهفایی نظیفر   تپارامبا در نظر گفرفتن   توانند یماوراق فروش برسانند. از طرفی خریداران ه طریق بورس ب

 و غیره اوراق مطلوب و منطبق با نیاز خود را خریداری کنند. پذیری یسکر، درجه گذاری یهسرما

پرداخفت سفود    بنفدی  زمانگیرد برای صورت می ها آن تقسیمیبر روی سودهای  یبهادارسازکه اوراق  ییها شرکت

 زمفان  مفدت جبفران کمبفود نقفدینگی     منظور به را تقسیمیهای  سود توانند یمفشار کمتری را متحمل خواهند شد و 

بفا   تفری دسفت یابنفد.    توانند به منابع مالی خود در زمان کوتفاه  میاز طرفی سهامداران  رند.بیشتری در شرکت نگه دا

 تواننفد  یمف و خریداران ایفن اوراق   ایجاد شدهنوینی  گذاری یهسرماتنی بر سود تقسیمی فرصت انتشار اوراق بهادار مب

 شوند.  مند بهرهبا خرید اوراق از منافع حاصل از این اوراق  دارند مدنظرکه  گذاری یهسرمااهداف  متناسب با
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خته شده و سپس الگوی پیشفنهادی  ی مرتبط با اوراق بهادارسازی پرداسازوکارهادر این پژوهش ابتدا به مفاهیم و 

شود. در بخش دیگری از گزارش آمار و اطالعات مفرتبط بفا    یم، اسالمی و حقوقی بررسی یاز منظر حسابداری، مالیات

طراحفی شفده تشفری       یالگوی عضو بورس اوراق بهادار تهران ارایه سپس مزایا به همراه ها شرکتسودهای تقسیمی 

طفی سفال هفای گذشفته بررسفی شفده و        های بورسیشرکت ه پرداخت سود تقسیمیدر انتهای فصل نحوشوند.  یم

 شود.ها جهت ورود به فرآیند انتشار اوراق سود تقسیمی پیشنهاد میالزاماتی برای شرکت
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  1تاریخچه و ادبیات اوراق بهادارسازی برمروری  -1

آغفاز شفد. در    1971در دهفه   3هفای رهنفی   وعفه مجم 2یافتهبا تأمین مالی سفاختار  ،ها به اوراق بهادار تبدیل دارایی

دهنده بودند و تفا زمفان سررسفید وام یفا بازپرداخفت کفل وام توسفط         ها اساساً وام ، بانک1971های قبل از دهه  دهه

پفذیر نتوانسفتند بفه سفادگی بفه       کردند. پس از جنگ جهانی دوم، مؤسسات سفپرده  ها را نگهداری می گیرنده، وام وام

گفذاران بیشفتر،    هفای تفأمین سفرمایه بفرای جفذب سفرمایه       از این رو شرکت وام مسکن پاسخ دهند.تقاضای فزاینده 

های مربوط بفه مالفک تفکیفک و     گذاری را توسعه دادند تا بتوانند ریسک اعتباری دارایی را از ریسک ابزارهای سرمایه

 .کنندی ده ها را سازمان های نقدی ناشی از وام جریان

ای تبدیل رهن به اوراق بهادار چندین سال به طول انجامید ولی اعتباردهندگان بفه سفرعت   اگرچه توسعه ساختاره

تفر   گفذاران آگفاه   ترکیب فناوری بهتر و سرمایه 1911از اواسط دهه .دادند نیز توسعه ها را فرآیند انتقال انواع دیگر وام

مایه شده است. نرخ رشد اکثر قریفب بفه اتففاق    به اوراق بهادار در بازارهای سر ها ییسرعت بیشتر تبدیل دارا منجر به

هفا بفه اوراق    هایی کفه از تبفدیل دارایفی    شده همانند افزایش تعداد شرکت های به اوراق بهادار تبدیل تمام انواع دارایی

د که تنها تعدا یطور به کرده است ییرهای مالی نیز تغ وکار واسطه کنند قابل توجه بوده است. کسب بهادار استفاده می

  د.ان د که فعالیت خود را به صرف اعطای وام منحصر کردهنها و مؤسسات مالی وجود دار کمی از بانک

. بفود  4های رهنی مسفکن  عنوان اولین نمونه فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن وام های رهنی در آمریکا به بازار وام

درآمفدهای    از جریان گذارانسرمایه .دنشو فروخته می نگذارا و به سرمایهشده بندی  ها به شکل جدیدی بسته این وام

  .شوند یممنتفع ناشی از اصل و بهره 

های تجاری قصد نگه داشتن وام  دهندگان مانند بانک شود و غالباً وام های رهنی در بازار اولیه رهنی پرداخت می وام

شفود   موجب مفی معموالً ی پولی و مالی است، ها تحت تأثیر سیاستخود اما شرایط اقتصادی که  تا سررسید را دارند.

  د.های رهنی را تبدیل به وجوه نقد کنن مؤسسات مالی، نیاز به وجوه نقد پیدا کرده و مجبور شوند تا وام

هایی است که از ظهور آن در ادبیات مالی جهفان بفیش از دو دهفه     تبدیل به اوراق بهادار کردن، یکی از واژه ی واژه

های مؤسسه مالک دارایی یا بفانی از ترازنامفه    به اوراق بهادار کردن فرآیندی است که طی آن داراییگذرد. تبدیل  نمی

انجفام   ،خرنفد  گذارانی که یک ابزار مالی قابفل مبادلفه را مفی    تأمین وجوه توسط سرمایهدر ازای آن  وآن مؤسسه جدا 

 .ای صورت پذیرد دهنده اولیه مراجعه به واماست بدون اینکه  نمایانگر بدهکاری مزبورمالی این ابزار  شود. می

تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرآیندی اسفت کفه در   "در تعری  دیگر برای تبدیل به اوراق بهادار کردن آمده است: 

گفذاران   های تجاری حذف شده و اوراق بدهی قابل خرید و فروش مستقیماً به سرمایه های مالی مانند بانک آن واسطه

اوراق بفدهی را بفرای    و تجمیفع های مالی را  ای از دارایی شود. درواقع یک شرکت تأمین سرمایه، مجموعه فروخته می

 .فروشد گذاران بیرونی می تأمین مالی آن مجموعه به سرمایه

                                                      
1. Securitization 

2. Structured Finance 

3. Mortgage Pool 

4.  Residential Mortgage Loans 



 آن ییمات اجراها و الزا شرکت یمیتقس یسودها ی سازوکار انتشار اوراق بهادار به پشتوانه یبررس 

4 

ایفن لغفت    .بیان شده به خود گرفته است 1که توسط المپکین گونه آنی را تر خاصمعنای  یبهادارسازامروزه اوراق 

شک توصفی  اوراق   بیبا آن هماهنگ است.  نسبتاًفرایندی که  ،مالی ساختاریافته بکار برده شده تأمینصطالح برای ا

آورد که تأمین مالی سفاختاریافته چفه معنفایی     وجود می ی برحسب تأمین مالی ساختاریافته این سؤال را بهبهادارساز

( خفاطر  2116) 2دیفویس و چفادهری   جود ندارد. فیفوزی، گونه تعری  عمومی از تأمین مالی ساختاریافته و دارد. هیچ

صفورت   توان آن را به دهد هرچند می ی وسیعی از فعالیت بازار مالی را پوشش می کنند که این لغت محدوده نشان می

یا مالک یک دارایی، خواه مربوط به تفأمین مفالی، انتقفال ریسفک و      3هایی تعری  کرد که هرگاه نیازهای بانی تکنیک

رو،  شود. از این تواند توسط یک محصول یا ابزار در دسترس برآورده شود، بکار برده می که نمی نیاز دیگری باشد خواه

صورت یفک محصفول یفا فرآینفد سفارشفی، مهندسفی        های موجود باید به یکتکنبرای برآوردن این نیاز محصوالت و 

 یر است.پذ انعطافلی شوند. بنابراین، تأمین مالی ساختاریافته یک ابزار مهندسی ما

توان از طریفق   ی تأمین مالی ساختاریافته را میابزارهاشد  ارایه (BIS) 4الملل ینبدر تعریفی که توسط بانک تسویه 

 سه ویژگی عمده تعری  کرد:

 ها؛ تجمیع سرمایه (1

 شوند؛   هایی که توسط مجموعه دارایی پشتیبانی می بدهی 5بندیطبقه (2

های وثیقه شده از ریسک اعتباری بانی، معموالً از طریق اسفتفاده از یفک    راییقطع ریسک اعتباری مجموعه دا (3

 شود. که مستقل و دارای عمر محدود است انجام می 6نهاد واسط

 اوراقی متعفارف تفأمین مفالی اسفت. موضفوع مهفم در       هفا  شفکل سازی از چند جهت مهم متففاوت از  اوراق بهادار

توان برای پشتیبانی یفک یفا چنفد ورقفه      شده توسط مجموعه دارایی را می بهادارسازی این است که جریان نقد ایجاد

شفده شفرکت برخفوردار باشفد.      که ممکن است از کیفیت اعتباری باالتری نسبت به بفدهی تضفمین   برد کار بهادار به 

 بفه دسفت  هفا   یفی داراکیفیت باالی اعتباری این اوراق بهادار بیشتر با اتکا بر جریان نقدی ایجاد شده توسط مجموعه 

توان با انفواع   های نقدی در برابر خطر ورشکستگی ایمن بوده و می یانجریرنده؛ چنین گ وامآید تا از تعهد پرداخت  یم

 ریسک این اوراق را کاهش داد. ،ی افزایش اعتبارها روش

اختاریافته تعریف   شفکلی از تفأمین مفالی سف     صورت بهیادآوری شد، معموالً اوراق بهادارسازی را  قبالًکه  طور همان

کنند. تأمین مالی ساختاریافته به بحث در مورد تأمین مالی پروژه، تأمین مالی بعضفی از انفواع تجهیفزات و انفواع     می

ی تأمین مالی ساختاریافته ایفن اسفت   سازوکارهاپردازد. وجه مشترک همه انواع  یممختل  تأمین مالی تضمین شده 

گفذاران بفا اسفتفاده از     یهسفرما ریسک وثیقه را اصالح یا در بین طبقات مختل  شود تا  ی میده سازمانی سازوکارکه 

                                                      
1. Lumpkin 

2. Fabozzi, Davis and Choudrhry  
3. Originator  

4. Bank for International Settlements 

5. Tranching 

6. Special Purpose Vehicle (SPV) 
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نقفد  های وثیقه خفود شفامل ریسفک اعتبفاری، ریسفک نفرخ بهفره و ریسفک          یک ساختار، مجدداً توزیع کند. ریسک

 ی است.شوندگ

 شوند: و نوع تقسیم میبه د کاربردوثیقه در یک اوراق بهادارسازی دارایی به  عنوان بهتوان  یمهایی که  دارایی

های دریافتنی موجود، مانند سودهای تقسیمی مصفوب در مجمفع ولفی پرداخفت      های موجود/حساب دارایی (1

هفا اوراق بهادارسفازی    های رهنی مسکن؛ به سازوکارهای اوراق بهادارسازی با استفاده از این وثیقه نشده، وام

 شود. گفته می 1دارایی موجود

 2آیند، اوراق بهادارسازی جریان نقدی آتی وجود می ههای دریافتنی که در آینده ب سازوکارهای دارایی/حساب (2

هفای بلیفت خطفوط هفوایی، حفق امتیازهفای نففت و گفاز و          های آن شفامل دریفافتنی   شود. نمونه گفته می

 .دشو میهای درآمد مالیاتی  دریافتنی

 یبهادارسازسازوکار اوراق  1-2

کنیم تا عناصر اصلی یک اوراق بهادارسفازی و طفرفین    یمدارسازی فرضی استفاده ی کار از یک اوراق بهاراحتبرای 

ی تجفاری اسفت.   هفا  سفاختمان ی تجهیزات بفرای   را روشن سازیم. شرکت فرضی ما شرکت ال ، تولیدکننده سازوکار

ر ی ففروش اقسفاطی هسفتند. بفه خفاط     قراردادهفا ، هفا  ففروش  عمدهی آن نقدی هستند اما قسمت ها فروشبخشی از 

ساله است. وثیقه بفرای هفر قفرارداد ففروش اقسفاطی )کفه بفرای         7 عموماًی اقساط  کنیم که دوره یمسادگی، فرض 

یرنده خریداری شده اسفت. ایفن وام   گ وامشود( تجهیزات ساختی است که توسط  سادگی در اینجا به آن وام گفته می

                                                                                            کند.                       ی مشتری را تعیین میها پرداختنرخ بهره 

معیارهای مقرر شفده توسفط    بر اساستصمیم در مورد اعطای یک وام به یک مشتری با بخش اعتباری شرکت ال  

اق بهادارسفازی، بفه شفرکت الف      . در ایفن اور شفود  اطفالق مفی   3نویسی یرهپذاستانداردهای  ها آنشرکت است که به 

. عالوه بر این شرکت ال  ممکن کرده استرا برای مشتریان خود ایجاد  ها وامشود زیرا  یک بانی نگریسته می عنوان به

از مشتریان و اخطار دادن به مشفتریان خفاطی باشفد و در     ها پرداختی آور جمعاست بخشی داشته باشد که مسئول 

یقه را بازیفابی کفرده )یعنفی تجهیفزات در ایفن      وثند تا زمان خاصی وام را بازپرداخت کند موقع لزوم اگر مشتری نتوا

که الزامفی بفرای اینکفه     گردد. درحالی یموام اطالق  4یده خدمات عنوان بهها  یتفعالمثال( و به فروش برساند. به این 

شرکت ال  ارایه دهنده ایفن خفدمات    کنیم که یمخدمات دهنده وام همان بانی باشد وجود ندارد در این مثال فرض 

 است.

ی دریفافتنی(. مفدیر   ها حسابمیلیون دالر قراردادهای فروش اقساطی دارد )یعنی  411فرض کنید که شرکت ال  

ی انتشار اوراق قرضه شرکتی متعارف از قراردادهای فروش اقساطی استفاده کنفد تفا   جا بهخواهد  یممالی شرکت ال  

تفا یفک    کنفد  مفی ی کند. برای انجام این کار، مدیر مالی با کارمندان حقوقی خود مشورت ورآ جمعمیلیون دالر  311

                                                      
1. Existing Asset Securitization 

2. Future Flow Securitization 

3. Underwriting Standards 

4. Servicing 
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شود را بدین منظور معرفی کنند. نهاد واسط در اوراق بهادارسازی از  گفته می 1شخصیت حقوقی که به آن نهاد واسط

ی وجفوه )شفرکت الف ( را از    اهمیت خاصی برخوردار است زیرا نهادی است که ارتباط وضعیت اعتباری نهفاد متقاضف  

میلیفون   321کند. فرض کنید شرکت ال   شوند، قطع می اعتبار اوراق بهاداری که در یک اوراق بهادارسازی ایجاد می

خواسفت   یمف میلیون دالر یعنی مبلغی را که مدیر مالی  311فروشد و از نهاد واسط  یمرا به نهاد واسط  ها وامدالر از 

را بفه نهفاد    هفا  وامبفوده و ایفن    هفا  وام کننده ارایهکند. از آنجا که شرکت ال   دی دریافت میصورت نق فراهم سازد، به

 شود. اطالق می 2بانی یا فروشنده سازوکارواسط فروخته است، به شرکت ال  در این 

 3شده توسط شرکت ال  به نهاد واسفط یفک ففروش واقعفی    ی انتقال دادهها واماین موضوع اهمیت دارد که فروش 

هفایی توسفط    یقاً شبیه به فروش تجفاری چنفین دارایفی   دقها  ییدارافروش  است کهباشد. منظور از فروش واقعی این 

صورت سفازی بفوده    صرفاًشرکت ال  باشد. اگر در زمان ورشکستگی مشخص شود که این فروش توسط شرکت ال  

وثیقه برای یک  عنوان بهتعهد  صرفاًو  اند هنشدها هرگز فروخته  ییداراتواند حکم کند که  است، قاضی ورشکستگی می

توانفد بفا    یص ورشکسفتگی مفی  تشفخ ورشکستگی شرکت ال ، قاضفی   در صورتتأمین مالی بوده است. با این فرض، 

های شرکت ال  رفتفار نمایفد. در صفورت چنفین رویفدادی هفدف از        بخشی از دارایی عنوان بههای نهاد واسط  دارایی

های بانی به نهفاد واسفط یفک     ییدارااطمینان یافتن از انتقال  منظور بهخواهد بود. معموالً  معنا یبتشکیل نهاد واسط 

 فراهم سازد. سازوکارشود تا اطمینان بیشتری را برای طرفین  اظهارنامه فروش واقعی مطالبه می

ه شرکت ال  یا همفان  ی تأمین مالی نهاد واسط برای پرداخت وجه نقد ب آید نحوه یمی که در این  بین بوجود سؤال

متففاوتی انجفام شفود، صفورت      4توانفد در طبقفات    بانی است. این کار با انتشار اوراق بهادار به پشتوانه دارایی، که می

میلیفون دالر باشفد.    321از اوراق قرضه با ارزش اسفمی   یک طبقهتواند شامل فروش  ساده می سازوکارگیرد. یک  یم

آیفد   یمف ی صورت گرفته توسط بفدهکاران بدسفت   ها پرداختقات اوراق قرضه از ی صورت گرفته برای طبها پرداخت

شفود. اکثفر    )یعنی خریداران تجهیفزات سفاخت(. پرداخفت توسفط بفدهکاران شفامل بازپرداخفت اصفل و بهفره مفی          

وراق شوند. ایجاد طبقات ا تر از یک طبقه اوراق قرضه ساده می یچیدهپی اوراق بهادارسازی شامل ساختاری سازوکارها

که میل متفاوتی نسبت بفه   گذاران یهسرماها در بین انواع مختل   یقهوثدهد که ریسک  قرضه مختل  این امکان را می

 شود. ی بهره( و ریسک اعتباری دارند توزیع ها نرخریسک نرخ بهره )حساسیت قیمت نسبت به تغییرات 

قه اوراق قرضه ایجاد شفوند. در ایفن مثفال ففرض     تر سازوکاری است که در آن دو طب یچیدهپ سازوکاریک نمونه از 

میلیفون دالر و اوراق قرضفه طبقفه     121کنید، اوراق قرضه طبقه اول و اوراق قرضه طبقه دوم که ارزش اسمی اولفی  

ی آن اسفت کفه طبقفه     کننفده مشخص  صرفاًمیلیون دالر است. مقررات اولویت مطرح شده در این ساختار  211دوم 

میلیون دالر اوراق قرضفه اول   121که کل  یهنگامکند تا  اصل ایجاد شده از وثیقه را دریافت می اوراق قرضه اول همه

بندی برای ایجفاد اوراق بهفاداری    کنند. این نوع طبقه شود سپس اوراق قرضه طبقه دوم شروع به دریافت می پرداخت 

طور معمول در اکثر اوراق بهادارسازی بفیش از   رود که سط  متفاوتی از مواجهه با ریسک نرخ بهره دارند. به یمکار  به

                                                      
1. Special Purpose Vehicle (SPV) or Special Purpose Entity (SPE)  

2. Seller 

3. True Sale 

4. Band classes 
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بفدهکاران   دیرکفرد  یک طبقه اوراق وجود دارد و طبقات مختلف  اوراق در مفورد نحفوه تقسفیم ضفررهای ناشفی از       

 .    اند متفاوت

 1های اعتباری افزایش 1-3

در یک سازوکار نسبت بفه نفوع    انواع مختلفی از افزایش اعتبار وجود دارند. ماهیت و میزان افزایش اعتبار مورد نیاز

گذار هدف، متفاوت است. اشکالی از افزایش اعتبار وجود دارند کفه   صورت اوراق بهادار در آمده و نوع سرمایه دارایی به

ها مناسفب نخواهنفد بفود. هرگونفه اففزایش       ها هستند اما برای انواع دیگر دارایی بیشتر مناسب انواع خاصی از دارایی

 ی مربوط به خود را دارد.  هااعتبار هزینه

 مؤسسفات ی اعتبفاری خفاص، توسفط    بنفد  رتبفه مقدار یا اندازه افزایش اعتباری مورد نیاز برای بدست آوردن یفک  

دهفد و   گیفری اففزایش اعتبفاری را انجفام مفی      ی کفار انفدازه  بنفد  رتبفه ی  شفود. یفک مؤسسفه    ی مشخص میبند رتبه

بنفدی،   شفده توسفط مؤسسفه رتبفه     ر را برای رسیدن به مقدار مشخصهای اعتبا بهترین آمیزه افزایش 2دهنده ساختار

 از:   اند عبارتگیری یک سازوکار  بندی در اندازه توسط مؤسسات رتبه  کند. عوامل در نظر گرفته شده تعیین می

 ؛دیرکرد های بدهکار نسبت به  . انگیزه1

 . کیفیت اعتباری بدهکاران؛  2

 ی ضرر؛   ری بالقوه. سناریوی ضرر احتمالی و تغییرپذی3

 . تنوع مجموعه دارایی.4

 افزایش اعتبار را به سه دسته تقسیم کرد:  توان سازوکارهای از منظر سازوکار می

 . فراهم شده توسط بانی؛  1

 . ساختاری؛2

 . فراهم شده توسط شخص ثالث. 3

شفی از ریسفک اعتبفاری    افزایش اعتباری فراهم شده توسط بفانی بفر حمایفت اعتبفاری اشفاره دارد کفه در آن بخ      

هفای   شود. افزایش اعتباری ساختاری بر توزیفع مجفدد ریسفک    ی دارایی توسط بانی یا فروشنده پذیرفته می مجموعه

که یک طبقه اوراق قرضه افزایش اعتبفاری   طوری اشاره دارد، به در ساختارقرضه موجود  اوراقاعتباری در بین طبقات 

یش اعتبار شفخص ثالفث بفه پفذیرش ریسفک اعتبفاری توسفط        افزاسازد.  هم میرا برای طبقات دیگر اوراق قرضه فرا

 یگر طبقات اوراق آن ساختار اشاره دارد.  و دغیر از بانی   اشخاصی به

 های اعتباری فراهم شده توسط بانی  افزایش  1-3-1

کمکفی بفه سفازوکار     ای است که یک دارایفی  افزایش اعتباری فراهم شده توسط بانی اساساً شامل بانی یا فروشنده

ها، یا سودهای ذخیفره شفده    های اضافه بر بدهی تواند به شکل نقدی، دارایی کند. این نوع افزایش اعتبار می تزریق می

 دهنده اوراق بهادار دارد.   ارایهباشد. نوع دارایی کمکی، پیامدهایی برای 

                                                      

1  . Credit Enhancements  

2. Structurer 
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 1مازاد یا سود شکاف

ترین نگرانی را برای بانی یا فروشفنده دارد. ایفده    کلی است که کمترین شکل افزایش اعتبار و ش شکاف مازاد طبیعی

پرداخفت  در دسترس باشفد )بعفد از    ها ییدارا  یانجبران ز یبرا هادارایی درآمداز  کهچه  هرشکاف مازاد ساده است. 

د ایجاد شده معادل است با سوشکاف مازاد طور خاص  به اعتبار است. یش( شکاف مازاد در جهت افزایاصل های ینههز

، کارمزدهفای خفدمات   2های سازوکار اوراق بهادارسازی نظیفر کارمزدهفای امفین    توسط مجموعه دارایی منهای هزینه

هفایی   ییداراتوان گفت شکاف مازاد، خالص سود ناشی از  یمساده  طور بههای انجام شده است.  و سایر پرداخت 3اصلی

 ها است. ینههزها و  یبدهپرداخت همه  اوراق بهادارسازی شده پس از ها آنکه بر روی 

اگر شکاف مازاد به بانی یا فروشنده پیشاپیش یا در طول یک دوره مشخص پرداخت نشود آنگاه توسط نهاد واسفط  

شود که شفکاف   شود، گفته می که پول در یک حساب شکاف ذخیره می شود. هنگامی در یک حساب شکاف ذخیره می

هفای   توان برای جبران ضررها در دوره شکاف مازاد این است که آن را می داشتن نگهزیت است. م "به تله افتاده"مازاد 

تفوان از آن بفرای محافظفت در     . در مقایسه، اگر شکاف مازاد به بانی یا فروشنده توزیع شود، فقط مفی به کاربردآینده 

 ی جاری استفاده کرد.  ها در دوره برابر زیان

 یر است: پذ امکانکان برداشت از شکاف ذخیره شده بر اساس سه رویه در این شیوه افزایش اعتبار ام

 ای؛ ورهصورت د یا به .1

   ؛که آخرین بدهی پرداخت شد بعد از این .2

 که نقدینگی ذخیره شده به مبلغ مشخصی رسید.   بعد از این .3

ر را جذب کنفد. اففزایش   های مورد انتظا در هر ساختاری، باید شکاف مازاد به اندازه کافی وجود داشته باشد تا زیان

 های غیرمنتظره را هم جذب کند.   تواند فراتر نیز رفته و زیان یماعتبار 

تفوان   به علت تغییرات در مجموعه دارایی، مقدار ارزش پولی شکاف مازاد در طول زمان متغیر است. بنفابراین نمفی  

کار اندازه گرفت. همچنین شکاف مفازاد را  در آغاز سازو ساختارهای یک  عنوان درصدی از کل بدهی شکاف مازاد را به

گیری کرد زیرا یک نگرانی عمده ایفن اسفت کفه بفدهکاران بفا       عنوان درصدی از تراز دارایی منتشره اندازه توان به نمی

یفیفت  باکفقفط بفدهکاران    و شفوند  کنند و از مجموعفه دارایفی خفارج     پرداخت  کیفیت بهتر در مجموعه دارایی پیش

 دهد. ریسک اعتباری ساختار را افزایش می مسئلهجموعه دارایی باقی بمانند که در نتیجه این اعتباری کم در م

 گذاری بیش از حد  وثیقه

دارایی خاص نظیفر جریانفات آینفده     در طبقاتترین اشکال افزایش اعتبار  گذاری بیش از حد یکی از معمولی وثیقه

توسفط بفانی اسفت زیفرا بفانی یفا فروشفنده یفک           فراهم شده است. وثیقه گذاری بیش از حد شکلی از افزایش اعتبار

ی  تفر از میفزان پرداخفت شفده     دهد که ارزش بازاری بفیش  مجموعه دارایی را به سازوکار اوراق بهادارسازی انتقال می

 توسط نهاد واسط دارد.  

                                                      

1   . Excess Spread 

2  . Trustee 

3. Senior Servicing Fees 
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نتقال داده شده و قیمفت  های ا ییداراو معادل با تفاوت بین ارزش اسمی   گذاری بیش از حد شکلی از سرمایه وثیقه

کنفد ولفی    میلیون دالر از بانی یا فروشنده خریداری مفی  411پرداخت شده است. برای مثال، فرض کنید نهاد واسط 

میلیفون دالر طبقفات اوراق قرضفه را     411میلیون دالر دارایی در اختیار نهاد واسط قرار گرفته و این نهاد تنهفا   441

 گذاری بیش از حد است.  دالر اضافی میزان وثیقهمیلیون  41کند. این  منتشر می

گذاری بفیش از حفد( کفه بفه نهفاد واسفط        میلیون دالر اضافی )یعنی وثیقه 41از دیدگاه یک بانی یا فروشنده، این 

گفذاری بفیش از حفد     نیست. از دیدگاه حسابداری با وثیقفه  1شود با هدف ضمانت بوده و یک انتقال قانونی منتقل می

 شود.   ک سپرده تضمینی و نه انتقال مالکیت رفتار میعنوان ی به

 ساختاری  اعتبارافزایش  1-3-2

شفوند نظیفر    های مختل  منتشر مفی  که طبقات اوراق قرضه مختل  با اولویت طور که قبالً اشاره شد، هنگامی همان

ففراهم   Bراق قرضفه  یک اففزایش اعتبفاری بفرای طبقفه او     Cسازی طبقه اوراق قرضه  فرعی C و A ،Bطبقات قرضه 

 .گوینفد  شفود، بفه آن اففزایش اعتبفار سفاختاری مفی       جا که این اففزایش اعتبفار از سفاختار ایجفاد مفی      کند. از آن می

بندی طبقات اوراق قرضه به اصلی، میفانی   ترین شکل افزایش اعتبار برای سازوکارهای اوراق بهادارسازی، الیه یمعمول

وجفوه شفرکتی اسفت. بفدهی      در تفأمین دهی به ادعاهفا   فرعی مشابه با اولویتاست. معنی ساختار اصلی یا  2و فرعی

ترین ریسک اعتبفاری   نشده دارد. چون طبقات اوراق اصلی پایین شده اصلی یک ادعای مرج  بر بدهی تضمین ینتضم

هستند که ادعاهفای   هایی ین تفاوت بهره را با نرخ اوراق خزانه دارند. طبقات اوراق فرعی آنتر کمرا در ساختار دارند، 

کننفد احتمفال    یمف گفذاری   یهسفرما گذارانی کفه در ایفن طبقفات از اوراق     ها دارند. سرمایه در مورد دارایی مرج  یرغ

 تری دارد که ضرر اصل و بهره را تجربه کنند.   بیش

 افزایش اعتباری شخص ثالث   1-3-3

هفای اعتبفاری    شفماری از اففزایش   یبست. انواع افزایش اعتباری شخص ثالث، تضمین نهادی به غیر از نهاد واسط ا

هفای بفانی یفا     ی طرف مربوط نظیر ضمانتها ضمانتی، ا رشته تکهای بیمه  شخص ثالث وجود دارد که شامل شرکت

 های رهنی، شکل خاصی از افزایش اعتبار، یعنی مجموعه بیمه وجود دارد.   دارایی در موردشوند.  فروشنده و غیره می

 3ی ا رشته تکبیمه 

شفود تفا فقفط     یمف اش محفدود   نامفه  ی توسط اسفاس ا رشته تکبرعکس یک شرکت بیمه متعارف، یک شرکت بیمه 

هفای   شفرکت  2111متحده، تا اوایل سفال   یاالتدر ابهادار به پشتوانه دارایی کند. در بازار اوراق ارایههای مالی  ضمانت

و  6، بیمفه اوراق بهفادار مفالی   5شرکت بیمه ضمانت مالی ،4امباکی عبارت بودند از شرکت بیمه ا رشته تکبیمه اصلی 

                                                      
1. Legal Transfer 

2. Senior, Mezzanine and Junior (or Subordinated) 

3. Mono line Insurance 

4. Ambac Assurance Corporation 

5. Financial Guaranty Insurance Company (FGIC) 

6. Financial Security Assurance (FSA) 
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متحفده   یفاالت ابیمه کردن مقادیر زیادی از اوراق بهادار به پشتوانه دارایی در خارج از  مسئولگرها همچنین  این بیمه

 ی وجود دارد.ا رشته تکگرهای  ای برای ریسک اعتباری بیمه های عمده اند. نگرانی بوده

 1ای بیمه مجموعه

هفایی کفه در نتیجفه     زیان، ای های مجموعه نامه شوند، بیمه های رهنی مسکن می که شامل وام بهادارسازی اوراق در

شوند که قابفل   دالری از پوشش نوشته می ها عموماً به مقدار نامهد. بیمهپوشانن می را دنها باش ها و شکستن رهننکول

شفوند کفه مبلفغ دالری     ای نوشته می ها به گونه نامه ما بعضی از بیمهاجرا در سراسر عمر مجموعه دارایی باقی بمانند. ا

 شود با برآورده شدن دو شرط کاهش یابد: پوشش هنگامی که مجموعه تعدیل می

 ؛. عملکرد اعتباری بهتر از حد مورد انتظار باشد1 

 کنند.   یدتائاند آن را  کرده بندی رتبهکه انتشار را  بندی رتبه مؤسسات. 2 

شوند، بیمه اضافی بایستی جهت ضررهایی که از ورشکسفتگی   ها پوشش داده می ها و شکست رهن قط نکولچون ف

آیفد و   شوند )مثل تغییر حکم دادگاه در مورد بدهی رهنی(، کالهبرداری کفه در فراینفد انتشفار بوجفود مفی      ناشی می

نامه استاندارد مالفک   ت پوشش یک بیمهآیند که تح هایی که در اثر رخدادهایی بوجود می مخاطرات خاص )مثل زیان

 مسکن نیست( تهیه شود.

ی بفین  ها تفاوتکند. از دیگر گر از بیمه حمایت میی بیش از یک بیمها رشته تکبیمه  برخالفای در بیمه مجموعه

 ی هفدف آن اسفت کفه   ا مجموعفه توان به این نکته اشاره کفرد کفه در بیمفه     یمی ا مجموعهی و بیمه ا رشته تکبیمه 

دریاففت   اساسفاً ی ا رشفته  تفک کفه در بیمفه    یدرحفال یت اصل و بهره متعلقه به خود را دریافت کند درنهاگذار  یهسرما

 نیز اهمیت دارد. موقع به

 های اعتباری تعیین اندازه افزایش 1-3-4

ففزایش اعتبفاری   های اقتصادی سازوکار است. انفدازه ا  های اعتباری انگیزه ترین عوامل در اندازه افزایش یکی از مهم

 بندی طبقات اوراق در ساختار پیشنهادی دارد. بستگی به هدف مورد نظر برای رتبه

 یکمّپردازیم. در  بندی می افزایش اعتباری توسط مؤسسات رتبه 2در این بخش، ما به بررسی چگونگی تعیین اندازه

شفده در   بندی و حفظ طبقات اوراق رتبه ها بندی منابع موجود برای جذب زیان ی افزایش اعتباری، مؤسسات رتبهساز

دارایفی، ابتفدا بفر اسفاس فرضفیاتی کفه مؤسسفات          های احتمالی برای مجموعفه  کنند. زیان ها را تحلیل می برابر زیان

ی بعفد   آید. در مرحله صورت کمی در می شده به یدتائشان از مجموعه آماری مشابه  یخیتاربندی مبتنی بر تجربه  رتبه

بر ی خاص از سناریوهای احتمالی  فرضیات در یک محدوده بر اساس 3بندی اقدام به انجام آزمون تنش مؤسسات رتبه

 کنند. خواسته شده برای طبقات اوراق می  رتبه اساس

های تاریخی اوراق مشابه، ریسک اوراقی که به دنبال افزایش اعتبار هسفتند  ی اول بر اساس داده بنابراین در مرحله

ی که برای اوراق در نظر گرفتفه شفده   ا رتبهی ریسک اوراق بر اساس ساز مدلدر مرحله دوم پس از  سازی شده ومدل

                                                      
1. Pool insurance policies  
2. Sizing 

3. Stress Test 
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یوها روی مدل اجرا شده و سناریوهای احتمالی که باید اوراق در برابر آن ایمن باشند مشخص و این سناراست، طی  

 است مشخص شوند.ها الزم  یسکرشوند تا راهکارهایی که برای کاهش  یمنتایج حاصله تحلیل 

شده، یک احتمال نکول در طول زمان وجود خواهد داشت. باالترین رتبه اعتباری به  بندی اوراق رتبه هر طبقهبرای 

بنفدی شفواهد،    . مؤسسفات رتبفه  هسفت معنای باالترین ایمنی در برابر ریسک نکول و نه ایمنی مطلق در مقابل نکول 

هفای گذشفته شفواهد و مفدارک     هایشان از اوراق را دارند. در سفال  بندی مدارک و تجربی کافی در مورد عملکرد رتبه

 ها از اوراق بهادار به پشتوانه دارایی در دسترس قرار گرفته است. های آن یبند عملکرد رتبهتجربی کافی در مورد 

سفت کفه   کنند. یکی احتمال نکول در طول زمان در طبقفه آن رتبفه ا   بندی دو نوع جدول منتشر می مؤسسات رتبه

دهد که در  است. این جدول نشان می 2شود. نوع دوم یک ماتریس تغییر رتبه یاد می 1گاهی از آن به نام جدول تلفات

 بندی برای هر طبقه رتبه چگونه تغییر کرده است. یک دوره زمانی رتبه

ت مؤسسفه  سفاله را در نظفر گرفتفه اسفت. جفدول تلففا       5بندی را فرض کنید کفه سفازوکاری    ی رتبه یک مؤسسه

 بندی به شرح زیر است: ساله توسط رتبه 5بندی برای احتمال نکول  رتبه

 : رتبه اعتباری و احتمال نکول1جدول 

 رتبه
 احتمال نکول

 )نرخ تلفات(

 نرخ ماندگاری

 )سطح اعتباری(

AAA 0/03% 99/97% 

AA 0/50% 99/50% 

A 0/28% 99/72% 

BBB 7/64% 92/36% 

BB 12/17% 87/83% 

B 28.32% 71/68% 

CCC 47/30% 52/70% 

درصفد   92636طفور متنفاظر    درصفد یفا بفه    7664، نرخ تلفات BBBبرای نمونه برای یک طبقه اوراق قرضه با رتبه 

ای بندی( بفاقی بمانفد. بنفابراین بفر     سال )ضرورتاً نه با همان رتبه 5احتمال وجود دارد که طبقه اوراق قرضه در پایان 

 92636بندی گردد، باید افزایش اعتباری کافی برای پوشش دهفی   رتبه  BBBاینکه یک طبقه اوراق قرضه برای نمونه

 درصد احتمال سناریوهای ضرر وجود داشته باشد.

شود که یک همبستگی بسیار کم یا هیچ همبسفتگی   های خرد باشد. فرض می ای از وام فرض کنید وثیقه، مجموعه

کنیم که احتمال نکول برای هفر   مختل  در این مجموعه دارایی وجود ندارد و عالوه بر این فرض می بین بدهکارهای

ای اسفت کفه معمفوالً در     ی شفبیه نفرخ مخفاطره   فروشف  خفرده هفای   بدهکار یکسان است. نرخ نکول برای مجموعه وام

هفا  مالی آن را برای تعفداد نکفول  رود. در علم  ی زمانی بکار می های مهندسی برای نسبت شکست در یک دوره کاربری

                                                      
1. Mortality Table 

2. Rating Transition Matrix 
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توان  های مخاطره تاریخی را می فروشی، نرخ های خرده کنند. در تجزیه و تحلیل مجموعه وام در واحد زمان برآورد می

 توان ارزیابی نمود. برآورد کرد؛ این احتمال که نرخ واقعی بیشتر یا کمتر از چند نرخ تاریخی خواهد بود را نیز می

های آزمون تنش، نرخ نکول است تا به سطوح اعتماد مورد نیاز برای رتبه مورد نظر ارایه گیری اندازهمسئله مهم در 

 فرآینفد بنفدی از   فروشی، مؤسسات رتبفه  های خرده دهنده اوراق برای یک طبقه از اوراق برسیم. در مورد مجموعه وام

 شود. ایی برآورد میبرای مجموعه دار 1کنند. اوالً، ضرر مورد انتظار زیر استفاده می

ریفزی شفده،    هفای برنامفه   های مجموعه دارایفی بفا در نظفر گفرفتن فرضفیه عفادی بفودن پرداخفت         بینی داده پیش

دارایفی    برای کل دوره مجموعه 2بینی ضرر مورد انتظار، ضرر انباشته شود. از پیش ها انجام می ها و نکول پرداخت پیش

هفای تفنش را    شفوند. آزمفون   های تنش اجفرا مفی   رر مورد انتظار، آزمون. سپس با در نظر گرفتن ض3شود محاسبه می

هایی که بفر اسفاس سفطوح اعتمفاد مفورد نیفاز        توان با ضرب نسبت نکول، یا با ضرب ضرر مورد انتظار، در ضریب می

 شود اجرا نمود. یمبندی تعیین  مؤسسات رتبه

هفایی  روش معمفوالً تری نیز انجام داد.  های آماری مفصل شتوان با استفاده از رو تعیین اندازه افزایش اعتباری را می

کنفد   کند. این روش ففرض مفی   استفاده می 4شود از یک توزیع الگ نرمال ی اعمال میفروش خردههای  که در مورد وام

 شفوند. میفانگین و   طور الگ نرمال با یک میانگین و انحراف معیار مشخص توزیع مفی  های نکول به ها یا نرخ که نسبت

شفوند،   آینفد. سفطوح اففزایش مفورد نیفاز کفه پفس از آن محاسفبه مفی          های تاریخی بدست می انحراف معیار از داده

 ارایفه ای تحت منحنی توزیع احتمال الگ نرمالی هستند که سط  اعتمفاد مفورد نیفاز را بفرای رتبفه هفدف        محدوده

هفای وام   تر خواهفد بفود. در مفورد مجموعفه    دهد. هرچه انحراف معیار بیشتر باشد، سط  افزایش مورد نیفاز بیشف   می

 سازی محاسبه کرد. ی یا رویکرد شبیها دوجملهتوان با استفاده از توزیع  ی، اندازه افزایش را میفروش عمده

  

                                                      

1  . Expected Loss 

2  . Cumulative Loss 

ها پیدا کرد زیرا  نه و تعداد سالضرب نسبت نکول ساال توان با حاصل . توجه داشته باشید که زیان انباشته برای مجموعه دارایی را نمی3

 گردد. ی در حال کاهش مجموعه دارایی اعمال می ها، نسبت زیان باید در اندازه پرداخت به علت استهالک و پیش

4. Lognormal 
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  1صنعت فروش دینبررسی  -2

بفه   بفا توجفه  شروع شد.  متحده یاالتادر  1911انداز( دهه  پس-در نتیجه وقوع بحران بانکی )وامدین صنعت خرید 

 2115رشد چشمگیری داشفته اسفت. در سفال     2111، صنعت خرید بدهی از سال وکار کسبسودآوری تاریخی این 

درصفد تولیفد ناخفالص     1میلیارد دالر بدهی )بفه ارزش اسفمی( )بفیش از     111نزدیک به آمریکا خریداران بدهی در 

بفود. عفالوه بفر خریفد      2111خریفدها در سفال    ( را خریداری کرده بودند که این رقم تقریبفاً دو برابفر  آمریکا داخلی

هفای   های اتومبیل، بدهی دهد( وام های خریداری شده را تشکیل می )که هفتاد درصد بدهی های کارت اعتباری بدهی

هفای مطفرح در خریفد و     ها از جمله بدهی های پزشکی و خرده بدهی ارتباطات، آب و برق، وام شخصی و صورتحساب

 آیند. فروش بشمار می

 شوند:   بندی می بندی کلی به دو گروه زیر دسته خریداران بدهی در یک طبقه

 ؛ها هستند گروهی که در تالش برای وصول بدهی :2( فعال1

 هفای  ها یا سازمان شرکتبه را  ها آنگذاری نموده و وظیفه وصول  ها سرمایه گروهی که در این دارایی: 3غیرفعال (2 

 ند.کن کننده دیگر واگذار می وصول

4برنامه گواهی خریدار بدهی"متحده، طرحی تحت عنوان  یاالتادر 
هفای فعفال    برای تأیید شرکت 2113در سال  "

شفود. در   ( اداره مفی DBAالمللی خریداران بدهی ) در صنعت خرید بدهی استقرار یافت. این برنامه توسط انجمن بین

هفای   شده تفا ایفن اطمینفان حاصفل شفود کفه شفرکت        این برنامه استانداردهای ملی برای صنعت خرید بدهی ایجاد

 هفا  آن سفؤاالت )بفدهکاران( و   5کننده تأییدشده با الزامات قوانین و مقررات ایالتی و فدرال در پاسخ به شکایات مصرف

استاندارد شامل اطالعفات و   21های تأییدشده را ملزم به پیروی از  به بهترین شیوه پاسخگو باشند. این برنامه شرکت

های تأیید شفده مسفتقل از    کند. شرکت ها برای رسیدگی به شکایات بدهکاران می ها، اسناد مکتوب و امنیت داده دهدا

حسابرسان شخص ثالث بوده و همچنین در صورت عدم رعایت استانداردها ملزم به احیا و دسفتیابی بفه اسفتانداردها    

شفود. اهفم ایفن الزامفات و      مفی  هفا  آنوجب لغفو گواهینامفه   ها از انطباق با الزامات برنامه، م هستند. قصور این شرکت

 تدوین شده است.« 6ی منصفانهوصول بدههای  شیوه»استانداردها با الهام از قانون 

یقی یا حقوقی که مالک سفود سفهام اسفت آن را بفه شفخص دیگفر       حقدر اوراق بهادارسازی سود تقسیمی شخص 

توان در قالب صنعت فروش دین بررسی کرد. ففروش دیفن نیفز     را می کند. اوراق بهادارسازی سود تقسیمی واگذار می

 خود از دیدگاه حقوقی و فقهی قابل بررسی است.

 از منظر حقوقی دین فروشقرارداد  2-1

. منظفور از اوراق  شود گفته می «خرید دین»بنا به تعری ، خرید اوراق و اسناد تجاری به بهایی کمتر از مبلغ اسمی 

بفدهی ناشفی از معفامالت تجفاری     باشند که مفاد آن حفاکی از   ن دسته از اوراق و اسناد بهاداری میو اسناد تجاری آ

                                                      
1. Debt Buying Industry 

2. Active 

3. Passive 
4. Debt Buyer Certification Program 

5. Consumer 

6. Fair Debt Collection Practices Act 
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مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حفاکی از دینفی اسفت کفه      ،و منظور از مبلغ اسمی باشد

وراق تجاری مشتریان )مثل چک، سفته ها اسناد و ا باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت گردد. در این روش بانک

کنند. مبلغ کسفر شفده کفه     است( را با کسر مبلغی از قیمت اسمی، تنزیل می دار مدتهایی که حاکی از طلب  و برات

دهد. پیشینه ایفن نفوع قفرارداد در بانکفداری      متناسب با مبلغ و سررسید اوراق تجاری است، سود بانک را تشکیل می

گیرد. عملیات مربوط به خرید دیفن   یل اسناد تجاری با کارکردی مشابه مورد استفاده قرار میمتعارف تحت عنوان تنز

 موقت تنزیفل اسفناد و اوراق تجفاری و مقفررات اجرایفی آن )کفه در جلسفه مفورخ         نامه یینآبر مبنای  1367تا سال 

ار گرفت( و نیز اصفالحیه بعفدی   قر ییدتأبه تصویب رسید و در شورای نگهبان مورد  و اعتبارشورای پول  26/1/1361

 .گرفت شورای پول و اعتبار، انجام  24/9/1366 مذکور مصوب نامه یینآ

 تفأمین  بفرای  خفدماتی  و بازرگانی تولیدی، واحدهای به دین خرید عقد قالب درنامه  تسهیالت اعطایی در این آئین

 و قبفول  مفورد  تجفاری  اوراق و اسفناد  از ناشفی  دین خرید با که متقاضیان ساله( یک حداکثر) مدت کوتاه مالی نیازهای

با تصویب نهایی قانون برنامه پفنجم،  . دیگرد می اعطا ،مشتریان جاریحساب به مربوط وجوه واریز و بانک، نزد تودیعی

عقفد پیشفین    11به مجموع  (استصناع و مرابحه)دیگر  عقد دو همراه به دین خرید عقد قانون، این 91مطابق با ماده 

، نیفز  های اجرایی عقفد خریفد دیفن   دستورالعملشد.  افزوده( 1362در قانون عملیات بانکی بدون ربا )مصوب  مذکور

در دستورالعمل جدید برخالف دسفتورالعمل قبلفی، سفقفی     رسید.شورای پول و اعتبار به تصویب  25/5/1391مورخ 

 ها تعیین نشده است. برای پرداخت تسهیالت خرید دین برای بانک

 دیففون  اقتففصادی،  هفای بخش تمامی جهت الزم تسهیالت ایجاد منظور به توانند می ها انکین دستورالعمل بطبق ا

 اوراق و اسفناد  موضفوع  دیفن  یفد همچنفین خر  .نماینفد  خریداری را متقاضیان دارمدت تجاری اوراق و اسناد موضفوع

. ننمایفد  تجفاوز  سفال  یک از تجاری اوراق و اسناد قبیفل این سررسید که است مجاز صورتی در هابانک توسط تجاری

. در ایفن  هسفت نیز مجاز  سال دو تا حداکثر سررسید با تجاری اوراق و اسناد موضوع دین ریدالبته در موارد خاص خ

 سررسفید  در مفدیون هرگاه که کنند متعهد را دین فروشنده دین، خرید قرارداد تنظیم ضمن توانند می هابانکرابطه 

 دیفن،  خریفد  عقد انعقاد هنگام توانند می هاانک. بباشد آن پرداخت به متعهد وی ننماید، اقدام دین ختپردا به نسبت

 هفای تضفمین  اخفذ  بفه  مبادرت متقاضی، توسط شده ارایه تجاری اوراق و اسناد موضوع دین وصول از اطمینان جهت

 بیمفه  را بابفت  ایفن  از خفود  مطالبفات  لفزوم  ورتص در تا نمایند اتخاذ ترتیبی توانند می ها بانکهمچنین  .نمایند الزم

 .نمایند

 اسالمشرع مقدس از منظر  ینقرارداد فروش د -2-2

عوامفل   د.شفو  بر ذمه شخص دیگری ثابت مفی  ،واسطه یکی از اسباب شود که به گفته می لیین به هر مادر اسالم، دِ

قفرار   دین اختیاریایجاد شود که در طبقه  کردن مانند قرضتواند به دالیلی  یماست. دین دین نیز بر دو گونه  ایجاد

بفا ففرض اینکفه بفدهی      .شفود  یمف ی بند طبقه دین قهریکه در طبقه  ایجاد شود مانند ضمانتیا به دالیلی  گیرد یم

کفه جفز    )هفا را   توانفد تمفام یفا بخشفی از ایفن بفدهی       مبنای صحی  شرعی و ماهیت حقیقی داشته باشد، داین مفی 

مالکیفت   شوند( به شخص ثالث با قیمتی کمتر از قیمت اسمی بفروشد. بفا ففروش دیفن،    ب میهای وی محسو دارایی

 دین را مجدداً به فروش برساند. تواندمی شود و این مالک جدید دین به غیر داین واگذار می
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احکفام  ، دین ممکن است صوری یا واقعفی باشفد.   به لحاظ اسالمی توان دین را از منظر دیگری نیز بررسی کرد. یم

امکفان مبادلفه و    وجفه  یچهف دیفون بفه    گونه ینااست  یرانهگ سختکامالً دارند صوری  که مبنای فقهی در مورد بدهی

. اما در مورد بدهی واقعی و یا بفدهی ناشفی از دادوسفتد در مبفادالت بخفش واقعفی اقتصفاد، امکفان         ندارند دادوستد

کلفی   طفور  بفه ازار ثانویه فراهم است. در مقابل، احکام فقهفی  و به عبارت دیگر تنزیل و دادوستد آن در ب گذاری یمتق

دیگفر از نفوع    دار مدتبا طلب  دار مدتمطابق با ضوابط شرعی، معاوضه طلب  .دانند معاوضه دین به دین را مجاز نمی

باطل  "ین بدینالیباع الد" :اند فرمودهمعامله کالی به کالی بوده و به اجماع فقها و به استناد فرمایش پیامبر )ص( که 

   .ای دادوستد دیون واقعی وجود دارداست. بر اساس احکام شرعی، دو روش بر

 ال ( کاهش بدهی در مقابل پرداخت زودتر

بیع دین به مبلغ کمتر از دین با به عبارتی به تنزیل راهکار مهمی جهت ایجاد منفعت برای خریدار اوراق است. 

 کند. پرداخت مشتری به ذمّه دارد بر که را آنچه تمام باید مدیون که معتقدند امامیه فقهای مشهور

 بفه ازای صفرف   خواهفد  یمف دارد و  یدار ، سل  و یا به سبب دیگفری، طلفب مفدت   گاهی فردی به جهت بیع نسیه 

گاهی بدهکار مایل اسفت   طور ینهمنظرکردن از بخشی از طلبش، باقیمانده طلب خود را زودتر از موعد دریافت کند. 

فقهای شفیعه و  غالب ل کاهش مبلغ بدهی، پیش از سررسید بدهی خود را بازپرداخت نماید. در هر دو صورت در مقاب

 دانند. یماهل سنت این عمل را صحی  

 ب( خرید و فروش بدهی

در مبحث بیع دین نیز آرای فقهی متفاوت است. با این حال، مشهور فقها فروش دین چه به خود بدهکار و چه بفه   

. آیفات عظفام   شفمارند  یمف ماننفد بانفک، چفه بفه قیمفت اسفمی دیفن و چفه بفه کمتفر از آن را جفایز            شخص ثالفث  

 .اند دستهسیستانی،خویی، گلپایگانی، صافی، مکارم شیرازی و ... از این 

کلی شش دیدگاه در بین فقهای امامیه در رابطه بفا صفنعت خریفد دیفن وجفود دارد کفه در ادامفه آورده         صورت به

 شوند: می

 ؛نسبت داده است شافعیباطل است. این نظریه را شیخ طوسی به  مطلقاًدین بیع  .1

 ؛صحی  و دین مؤجل باطل است. صاحب حدائق، محقق و شهید این نظریه را دارند حالیع دین ب .2

در قفول    بیع دین به مدیون صحی  و به غیفر او باطفل اسفت. ایفن نظریفه را ابفن ادریفس، امفام خمینفی          .3

  د؛ان انتخاب کرده یدشانجد

لمعفه   بیع دین به ثمن حال صحی  و به ثمن نسیه باطل است. محقق ثانی، مقدس اردبیلفی و شفهید در   .4

  د؛ان این نظر را انتخاب کرده

بیع دین صحی  است لکن مشتری تنها حق مطالبه ثمن پرداخت شده را دارد. شیخ طوسی، ابفن بفراج و    .5

  د؛ان دروس این نظر را انتخاب کرده شهید در

شود که مفدیون بفدهکار اسفت، مشفهور      ین واقعی مطلقاً صحی  است و خریدار مالک تمام دینی میبیع د .6

فقهای گذشته و معاصر چون سید یزدی، بروجردی، خویی، امام خمینی )طبق قول اولشفان(، سیسفتانی،   

  .اند مکارم شیرازی، تبریزی، وحید خراسانی و زنجانی، این نظریه را انتخاب کرده
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شفمارند؛ اعفم از اینکفه     توان مدعی بود که مشهور فقهای شیعه، بیع دین به غیر دین را جایز می یمدر مجموع 

 و شرعی موازین با مغایر را دین خرید نیز نگهبان شورای .دین به خود مدیون و یا به شخص ثالث فروخته شود

 .داند نمی اساس قانون

فقهفی بیفع دیفن     های یتظرفبا استفاده از  اوراق بهادارانتشار  یها تجربه ینتر موفقیکی از  توان یماسناد خزانه را 

بر اساس بیع دین طراحی و منتشفر شفده    رود یمطلب پیمانکاران از دولت به کار  یهتسوبرشمرد. این اوراق که برای 

وصفول   عملکرد مشفابه در ایجفاد امکفان    واسطه بهاست. با توجه به ماهیت ماهوی اسناد خزانه و اوراق سود تقسیمی 

 مبانی فقهی مشابهی برای انتشار اوراق سود تقسیمی در نظر گرفت. توان یمطلب با تنزیل 
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 پرداخت شده در بورس اوراق بهادار تهران تقسیمی هایسود آماریتحلیل  -3

توان به دو بخش تقسیم کرد؛ سود حاصل از افزایش قیمت سهم و سود ناشفی از   گذاری در سهام را میسود سرمایه

گیفرد. در بفورس اوراق بهفادار تهفران سفود       یماخت سود تقسیمی که به سهامداران شرکت در زمان مجمع تعلق پرد

آمفار   ارایفه دهد. در ایفن بخفش بفه     گذاری در سهام را تشکیل می یهسرمای از سود ناشی از توجه قابلتقسیمی بخش 

تفا انتهفای    1391تهفران از ابتفدای سفال    شفده در بفورس اوراق بهفادار     ی پذیرفتفه ها شرکتمرتبط با سود تقسیمی 

 پردازیم.   یم 1394سال

 تقسیمی سودهایارزش  -3-1

ای را از آن خفود کفرده اسفت. بفا      های بورسی مبفالغ درخفور مالحظفه    در سالیان گذشته سودهای تقسیمی شرکت

دهای شفود کفه سفو   مشفخص مفی   1394تفا   1391ی هفا  سفال های تقسیمی و ارزش بازار طفی  نگاهی به ارزش سود

دهنفد. نسفبت    و در مقایسه با ارزش بازار بفورس نیفز رقفم قابفل تفوجهی را نشفان مفی        تقسیمی ارزش زیادی داشته

درصفد و بفرای    17در حفدود   1393اعالم شدند به ارزش بازار در انتهای سفال   1393سودهای تقسیمی که در سال 

 درصد است.  11بر  بالغ 1394سال 

 های بورسی به تفکیک سال )میلیارد ریال(: سود تقسیمی شرکت2جدول 

 سال
 تعداد

 ها شرکت

 کل سود

 تقسیمی

تقسیمی  نسبت ارزش سود

 به ارزش بازار )درصد(

1391 264 164,965 13 

1391 256 172,411 11 

1392 264 311,121 1 

1393 273 463,566 17 

1394 264 361,161 11 

 12 292,613 264 میانگین

بفا ارزش سفودهای    2منتشر شده هر سال در بورس اوراق بهفادار تهفران   1جدول زیر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت

تقسیمی ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی مقایسفه شفده اسفت. بفدیهی اسفت کفه بفا ففرض اسفتفاده از  الگفوی           

ارزش اوراق منتشفر شفده بفا اسفتفاده از الگفوی      هفای بورسفی    سازی بر روی تمامی شفرکت پیشنهادی و اوراق بهادار

 شود. یباً دو برابر میتقرپیشنهادی 

  

                                                      

 مبلغ اوراق قابل انتشار ذکر شده در امید نامه به عنوان ارزش اوراق در نظر گرفته شده است.  1.

 منبع: گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه هر سال و سایت بورس اوراق بهادار تهران 2.
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 )میلیارد ریال(ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی و سودهای تقسیمی  با درآمد ثابت: ارزش اسمی اوراق 3جدول 

 سال

 یسودها ارزش

 ده یمیتقس

 شرکت

 اوراق ارزش

 با بهادار

 ثابت درآمد

 یسودها ارزش نسبت

  اوراق  به یمیتقس

 یبده

 اوراق

 مشارکت

 یگواه

 سپرده

 مرابحه اجاره

 اوراق

 سفارش

 ساخت

 تعداد

 اوراق

1391 111,135 1 - 1 0 0 0 0 0 

1391 91,670 2951 30/85 2 0 0 0 0 2 

1392 143,357 211 715 1 0 0 0 0 1 

1393 205,548 3711 55/41 1 1 1 0 0 3 

1394 168,935 51475 2/87 6 0 0 1 1 8 

شرکت با بیشترین سفود تقسفیمی    11کنید تنها ارزش سودهای تقسیمی  یمکه در جدول فوق مشاهده  طور همان

های مورد بررسی بسیار بیشفتر از اوراق بهفادار بفا درآمفد ثابفت بفوده اسفت. بفدین ترتیفب در صفورت اوراق            در سال

-یار خوبی را برای رشد در اختیار بازار اوراق بهادار با درآمد ثابفت قفرار مفی   بهادارسازی سودهای تقسیمی فرصت بس

شاهد هسفتیم. در ایفن    94را در سال  بهادار با درآمد ثابفت ارزش سودهای تقسیمی نسبت به اوراق گیرد. کمترین نسبت 

 11قسفیمی نیفز کاهشفی    برابر شده و ارزش سفودهای ت  16سال ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره نزدیک به 

درصدی یافته است با این وجود ارزش سودهای تقسیمی ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی نزدیفک بفه سفه برابفر     

 ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره در همان سال است. 

 های بورسی تمرکز سودهای تقسیمی در میان شرکت -3-2

-لحاظ ارزش، بیشترین سود تقسیمی را به سهامداران پرداخت کفرده ی مورد بررسی ده شرکتی که به ها سالطی 

 . اند دادهشده، سهم قابل توجهی را به خود اختصاص  اند از نظر درصد ارزش از کل سودهای تقسیمی پرداخت

 (ریال میلیاردیشترین سود تقسیمی )با ب: سود تقسیمی ده شرکت 4جدول

 سال
ارزش سودهای 

 ده شرکت تقسیمی

نسبت سود ده 

شرکت به کل سودهای 

 تقسیمی

1391 111,135 61 

1391 91,670 53 

1392 143,357 48 

1393 205,548 44 

1394 168,935 47 

های بورسی و ده شفرکت بفا بیشفترین سفود     نمودار زیر در بردارنده اطالعات مربوط به سودهای تقسیمی کل شرکت

 پرداختی است.
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 : ارزش کل سود تقسیمی و ارزش سودهای تقسیمی ده شرکت 1نمودار 

 
سفود  یباً نیمی از ارزش سودهای تقسیمی مربوط به ده شرکتی است که تقرکنید  یمکه در نمودار مشاهده  طور همان

 بفر   بفالغ اول رقمفی   ارزش سودهای تقسیمی ده شفرکت  1393ها بیشتر است. در سال از بقیه شرکت ها آنیمی تقس

هزار میلیارد بوده که نشان دهنده رقم قابل توجهی است. بفدین   161 بر بالغ 1394هزار میلیارد ریال و در سال  215

به خوبی نمایانگر عملکرد بخش قابفل  اند  بیشترین سود تقسیمی را داشتهده شرکتی که  تقسیمی ترتیب بررسی سود

 شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود.     پذیرفتههای  توجهی از سودهای تقسیمی شرکت

 های زمانی پرداخت سودهای تقسیمی بازه -3-3

به نمایش گذاشته است. در گردآوری اطالعات این جفدول   94سال  شرکت 11بندی پرداخت سود  جدول زیر زمان

 اند. مع مورد بررسی قرار گرفتهدرصد از کل سهام شرکت در زمان مج 1/1تنها سهامدارانی با مالکیت بیش از 

 1394: ارزش سود تقسیمی ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی بر اساس سررسید در سال 5جدول 

 سررسید

 اوراق ماه

 سود تقسیمی

 )میلیارد ریال(

درصد از کل 

 سود تقسیمی

 درصد تجمعی از کل

 از ابتدا سود تقسیمی

 درصد تجمعی از کل

 از انتها تقسیمی سود

1 11,194 6 6 111 

2 2,917 2 1 94 

3 412 1 1 92 

4 412 1 1 92 

5 11,153 6 14 92 

6 61,227 41 55 16 

7 9,577 6 61 45 

1 66,267 39 111 39 

 تکرار کردیم که نتایج آن به شرح جدول زیر است. 1393بررسی باال را برای سال 

101,135 
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 درصد از کل سودهای تقسیمی کل سود تقسیمی  ارزش سودهای تقسیمی ده شرکت
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 1393یشترین سود تقسیمی بر اساس سررسید در سال با ب: ارزش سود تقسیمی ده شرکت 6جدول 

 سررسید

 اوراق ماه

 سود تقسیمی

 )میلیارد ریال(

درصد از کل 

 یمیسود تقس

 از کل تجمعی درصد

 از ابتدا سود تقسیمی

 از کل تجمعی درصد

  از انتها سود تقسیمی

1 13,257 6 6 111 

2 7,124 4 11 93 

3 17,167 1 11 91 

4 43,371 21 39 12 

5 1 1 39 61 

6 1 1 39 61 

7 52,647 26 65 61 

1 72,154 35 111 35 

 درصد تقسیم سود ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی -3-4

عنوان سهام جایزه و پس از طفی فرآینفد اففزایش     همواره بخشی از سودهای تقسیمی مصوب مجامع چندی بعد به

بفه صفورت نقفد بفه سفهامداران پرداخفت        تقسفیمی شود. به بیان دیگر عمالً سفود   اران پرداخت میسرمایه به سهامد

هفای  طفی سفال   1394شود.. در این راستا نسبت پرداخت سود ده شرکت با بیشترین سفود پرداختفی در سفال     نمی

 بررسی شده است. 1394-1319

 1394یشترین سود تقسیمی در سال ب با: درصد تقسیم سود ده شرکت 7جدول 

 ریال( میلیاردسرمایه ) درصد توزیع سود سود تقسیمی )ریال( تاریخ شرکت

 فوالد مبارکه اصفهان

1394 450 94/7 50,000 

1393 660 76/9 36,000 

1392 650 83/7 25,800 

1391 300 80/2 25,800 

1390 300 55/7 25,800 

 میانگین

  

78/2 

 

 ات سیارارتباط

1394 5,410 85/7 4,000 

1393 10,850 98/2 2,064 

1392 9,020 96/5 2,064 

1391 7,400 97/3 2,064 

1390 5,000 86/2 2,064 

 میانگین

  

92/8 

 

 گسترش نفت و گاز پارسیان

1394 680 95/0 30,000 

1393 1,500 94/0 15,000 

1392 1,720 84/2 15,000 

1391 1,810 95/1 6,000 

 میانگین

  

92/1 

 

 مخابرات ایران

1394 400 87/5 45,873 

1393 435 91/4 45,873 
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 ریال( میلیاردسرمایه ) درصد توزیع سود سود تقسیمی )ریال( تاریخ شرکت

1392 425 95/7 45,873 

1391 420 107/7 45,873 

1390 430 97/5 45,873 

 میانگین

  

96/0 

 

 نفت و گاز تأمین گذاری مایهسر

 

1394 400 68/1 43,500 

1393 700 56/9 29,000 

1392 500 89/1 29,000 

 میانگین

  

71/4 

 

 گذاری امید سرمایه

1394 537 88/9 30,0000 

1393 650 84/6 20,000 

1392 750 86/4 10,000 

1390 580 96/7 10,000 

1390 500 91/9 5,000 

 میانگین

  

89/7 

 

 فارس جیخلصنایع پتروشیمی 

 

1394 500 24/4 24,788 

1393 1,000 71/4 24,788 

1392 73 10/0 24,788 

 میانگین

  

35/3 

 

 چادرملو

1394 650 79/1 17,100 

1393 1,050 80/0 12,000 

1392 1,870 85/0 6,000 

1391 1,000 99/4 6,000 

 میانگین

  

85/9 

 

 گذاری گروه توسعه ملی سرمایه

1394 1,630 99/1 6,500 

1393 1,000 79/9 6,500 

1392 140 11/0 3,220 

1391 100 11/2 3,220 

1390 325 65/5 3,220 

1389 200 62/7 3,220 

 میانگین

  

54/9 

 

 گذاری غدیر سرمایه

1394 400 82/5 46,080 

1393 500 40/3 36,000 

1392 630 52/2 18,000 

1391 500 53/8 16,000 

1390 510 64/2 12,000 

1390 500 66/6 6,075 

 میانگین

  

59/90 
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سفال  یشفترین سفود تقسفیمی    بفا ب ده شرکت میانگین ساده درصد تقسیم سود برای بدست آمده، ساس اطالعات بر ا

ساله مورد بررسی تنها شرکت صفنایع   5درصد بوده است. در طول دوره  16/76بر بالغ  94-19 هایطی سال 1394

در صفد   75تقسفیم سفود کمتفر از     از تاریخ عرضه در بورس درصد ها سالی  همهفارس است که در  یجخلپتروشیمی 

انفد.   درصفد سفود تقسفیم کفرده     75های مورد بررسفی بفیش از    داشته است و پنج شرکت از ده شرکت در تمام سال

درصد سود تقسیم کرده اسفت. بیشفترین درصفد     15ها بیشتر از  مثال شرکت ارتباطات سیار در تمامی سال عنوان به

و کمتفرین درصفد    91درصفدی در سفال    1171ان با درصفد تقسفیم سفود    تقسیم سود متعلق به شرکت مخابرات ایر

 انحفراف فارس اتفاق افتاده است.  در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 1392درصد بوده و در سال  11تقسیم سود نیز 

 است. بوده درصد 2/24یشترین سود تقسیمی با بده شرکت  برای بررسی مورد دوره در تقسیمی سودهای معیار

  

                                                      

شرکت است که در سال مورد اشاره بین سهامداران  های قبل درباشته سالبه دلیل وجود سود ان 111. درصد تقسیم سود بیش از 1

 تقسیم شده است.
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 الگوی پیشنهادی اوراق بهادارسازی سود تقسیمی معرفی -4

مجمع مفورد بررسفی   در شده برای انتشار اوراق بهادار بر پایه سودهای تقسیمی مصوب  در این بخش الگوی طراحی

جداگانه کد معامالتی ایجفاد شفده و سفودهای     صورت بهی تقسیمی هر شرکت سودهاگیرد. در این الگو برای  قرار می

شود. در این الگو سفعی شفده اسفت تفا حفد      و سررسیدها معامله می ها شرکترندگان آن به تفکیک تقسیمی برای دا

ی تفاریخی   های جانبی ناشی از انتشار اوراق بهادار کفاهش یافتفه یفا حفذف شفوند. بفا توجفه بفه سفابقه          ینههزامکان 

در نظر گرفتن ایفن نکتفه کفه    های بزرگ و همچنین بسیار اندک شرکت دیرکرد دهنده احتمال  شده که نشان بررسی

توانند تحت حمایت قوانین مربوطفه بفا طفرح دعفوی نسفبت بفه        یمشرکت، خریداران اوراق بهادار  دیرکرددر صورت 

 است. دریافت منافع خود اقدام کنند از سازوکار ضامن استفاده نشده

 یند و شرح الگو آفر 4-1

شفود. بفرای هفر شفرکت      انجفام مفی   هفا  شفرکت به تفکیک  تقسیمی یسودهابرای  بهادارسازیاوراق  الگوی در این

الزم اسفت کفه بفرای     الگفو صورت جداگانه انجام شفود. در ایفن    باید به پردازیم یمی که در ادامه به تشری  آن فرآیند

 ایجاد شود.  یا جداگانهسودهای تقسیمی هر شرکت به ازای هر سررسید کد معامالتی 

 اوراق بهادارسازی سود تقسیمی بر مبنای شرکت فرآیند: 2نمودار 

نارادیرخ سروب

1

2

7 4

3

65

11

ناگدنشورف

 تکرش

هیوست داهن یزکرم یراذگ هدرپس

نامزاس

1

9

11

 
 هر یک از مراحل سازوکار انتشار اوراق سود تقسیمی به شرح زیر است.

گیفری   شرکت با برگزاری مجمع عمومی نسبت به انتشار اوراق بهفادار بفه پشفتوانه سفود تقسفیمی تصفمیم       .1

در این درخواست باید مقفدار   کند. برای انتشار اوارق را به سازمان بورس ارسال میکند. شرکت تقاضای خود  می

سازمان بورس پس از بررسی درخواست شرکت متقاضفی بفا بررسفی     بندی سودهای تقسیمی اعالم شود. و زمان

 کند.  گیری میتصمیم سوابق پرداخت سود شرکت و همچنین وضعیت مالی آن، در مورد رد یا قبول آن

بهاداری کفه بایفد منتشفر شفوند     ر صورت قبول درخواست شرکت متقاضی، سازمان بورس مشخصات اوراقد .2

 کند.گذاری مرکزی اعالم می پرداخت را به سپرده بندی زمان، مقدار سود تقسیمی مانند نام شرکت،
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مانه نمفاد در سفا  تعریف   اساس مشخصات دریفافتی از سفازمان بفورس نسفبت بفه       گذاری مرکزی برسپرده .3

معامالتی بورس اقدام کرده و همانند اوراق حق تقدم، هریک از سهامداران شرکت متقاضی که سود تقسیمی بفه  

 پرداخت سود( شاهد نماد مذکور خواهند بود. بندی زمانگیرد، در پرتفوی خود )متناسب با تعلق می ها آن

ایجاد شفده اسفت را در    ها آنب پرتفوی با تنزیل، سود تقسیمی که کد معامالتی آن در حسا دارندگان اوراق .4

ها تا زمان مشخصی قبل از سررسید اوراق ادامه داشته و خریفداران   ارسال سفارش فرآیندکنند.  بورس عرضه می

   توانند آن را در بازار بفروشند. در صورتی که موفق به خرید اوراق شوند می

 کنند.تی بورس ارسال میهای خرید خود را به سامانه معامالخریداران اوراق سفارش .5

های خرید و فروش با یکدیگر منطبق شوند معامله صورت گرفتفه و وجفه مربفوط بفه      در صورتی که سفارش .6

 شود. می پس از کسر کارمزدهای مربوطه به فروشندگان اوراق پرداختخرید اوراق از حساب خریدار کسر و 

 شود. مالکیت اوراق به خریدار منتقل می .7

شود. اففرادی کفه در ایفن زمفان دارنفده اوراق      قبل از سررسید معامالت اوراق متوق  میدر زمان مشخصی  .1

گذاری مرکزی لیست دارندگان نهفایی را از سفامانه   عنوان دارندگان نهایی اوراق شناخته شده و سپرده هستند به

 معامالتی بورس دریافت خواهد کرد.

 کند.به شرکت اعالم میگذاری مرکزی لیست دارندگان نهایی اوراق را سپرده .9

 دهد. شرکت لیست و مبلغ سود تقسیمی را در اختیار نهاد تسویه قرار می  .11

است نسبت به پرداخت مبلغ سودهای تقسفیمی بفه   نهاد تسویه بر اساس لیستی که از شرکت دریافت کرده  .11

 کند.   دارندگان نهایی اوراق اقدام می
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 شدههای حقوقی موجود و راهکارهای طراحی ظرفیت -5

پیشنهادی دارنده اولیه اوراق دارای حقوق قانونی کامالً مشابه با دارنده نهایی اوراق بوده و ریسک قانونی  در الگوی

تنها تغییری که بواسطه  گذار اولیه )دارنده سهم در زمان مجمع( است.در زمان سررسید مشابه با سرمایه هدارنده ورق

شرکت سهامدار شرکت  دیرکرد در صورتد تغییر شاکی از شرکت است. شو یمشرکت ایجاد  دیرکردالگو در صورت 

تواند همانند سهامدار شرکت در زمان مجمع از شرکت  یمدر زمان مجمع حق شکایت نداشته و خریدار نهایی اوراق 

یی اوراق پردازیم خریدار نها یمشکایت کند. الزم به ذکر است با توجه به تدابیر اندیشیده شده که در ادامه به آن 

 مند خواهد شد.نسبت به سهامدار شرکت در زمان مجمع، از امتیازات قانونی بیشتری بهره

به  1قانون تجارت اصالحی الیحه 241را به استناد ماده  پرداخت سود تقسیمی شرکت که دارد وجود احتمال این

 خود عادی عمومی مجمع در ال  شرکت مثال طور . بهکند سود پرداخت بندی زمان اصالح به اقدام تأخیر انداخته و

 سود بهادار اوراق اساس همین بر و کرد خواهد سود پرداخت به اقدام مجمع تاریخ از پس ماه 5 که کند می تصویب

 سود پرداخت تاریخ زمان تغییر به اقدام شرکت ممکن است اما ؛شود می معامله و منتشر ماهه 5 سررسید با تقسیمی

  اندازد. تعویق به ماه 3 را خود سود پرداخت و سود تقسیمی( بندی زماننماید )اصالحیه  ودخ ماهه 1 مجاز بازه در

شرکت با استناد به  و شودماهه تعیین  1از مهلت  پیششده در این اوراق تاریخی  بنابراین اگر سررسید تعیین

و زمان پرداخت سود را در مهلت وده قانون تجارت از این امتیاز قانونی خود استفاده نم 241مهلت قانونی ماده 

 15توجه به ماده  دارنده اوراق با در این حالت .مواجه خواهد شد. دیرکردبه تعویق اندازد، خریدار اوراق با  ماهه هشت

. در این کندداوری مطالبه  هیأتتواند سود مصوب خود را از توجه به مقررات قانونی می تنها با 2قانون توسعه ابزارها

دریافت سود و جبران خسارات تا اتمام مهلت  برایی دارنده نهایی اوراق امکان توسل به مراجع قانونی صورت برا

 انجام با وجوداولیه ) بندی زمانماهه قانون تجارت به تأخیر افتاده و تأخیر در پرداخت سود تقسیمی بر اساس هشت

  .شودیشنهاد میحل زیر پسه راه .در این ارتباطتخل ( قابل پیگیری نخواهد بود

 اعراض شرکت از حقوق قانون تجارت در ارتباط با مهلت هشت ماهه -5-1

 با در این صورت ایدنم اعراض تجارت قانون اصالحی الیحه 241 ماده قانونی حق از قراردادی توافق ضمن شرکت

 241 ماده در مندرج ههما 1 مهلت به توجه با را سررسید تاریخ تغییر حقشرکت  بهادار، ورقه سررسید فرارسیدن

                                                      

 بین باید که آن را از مبلغی دارد وجود تقسیم قابل سود اینکه احراز و مالی سال های حساب تصویب از پس عمومی مجمع  241 ماده 1.

در  شرکت که هایی از اندوخته که مبالغی بگیرد تصمیم تواند می میعمو مجمع این بر عالوه .نمود خواهد تعیین شود تقسیم صاحبان

 یک نظر از کدام مورد مبالغ که شود قید صریحاً باید مجمع عمومی در تصمیم صورت این در شود تقسیم سهام صاحبان بین اختیار دارد

 نحوه .شد خواهد تلقی موهوم منافع شود تقسیم نقانو این مقررات رعایت بدون که سودی هر.گردد تقسیم و برداشت باید ها از اندوخته

باشد  نگرفته تصمیمی پرداخت نحوه خصوص در عمومی و اگر مجمع شود می تعیین عمومی مجمع توسط قابل تقسیم سود پرداخت

 تصمیم از پس ماه هشت ظرف باید سهام صاحبان به سود پرداخت در هر حال ولی نمود خواهد تعیین را پرداخت نحوه مدیره هیأت

 .پذیرد انجام سود تقسیم به راجع عمومی مجمع

 در که کاال بر مبتنی اوراق بهادار یا و بورس از خارج بازار یا بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته بهادار اوراق که صورتی در – 15 ماده 2.

 و توزیع مقررات چهارچوب در و موقع به باید باشد، تضمین شده یا شده سررسید مصوب، سود متضمن شود می پذیرفته کاال بورس

 بهادار اوراق بازار قانون داوری هیئت در موضوع سازمان، یا بهادار اوراق صاحبان و شکایت ناشران خودداری صورت در.  شود پرداخت

 .است اجرا قابل ها دادگاه احکام اجرای طریق از این خصوص در صادره آرا  و طرح ایران جمهوری اسالمی
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 تواندنمی و نماید پرداخت ورقه دارنده به را وجه سررسید، در دارد تعهد شرکت سازوکار ایندر . داشت نخواهد مزبور

 در مبلغ این پرداخت ازشرکت  دلیلی هر به چنانچه .بیندازد تعویق به اصالحیه تنظیم با را آن اسمی مبلغ پرداخت

 توسعه قانون 15 ماده به استناد با تواندمی ورقه دارنده و شده تلقی دیرکرد اقدام این نماید خودداری سررسید

 .کند مطالبه را خود بهادار ورقه اسمی مبلغ پرداخت و نموده مراجعه داوری هیأت به مالی نهادهای و ابزارها

 تبدیل تعهد به اعتبار تغییر موضوع تعهد -5-2

 مطابق. نماییم تلقی تعهد موضوع تغییر اعتبار به تعهد تبدیل عنوان به را تقسیمی سود بهادارسازی اوراق فرآیند

 قابل سود اینکه و احراز مالی سال های حساب تصویب از پس عمومی مجمع" تجارت قانون اصالحی الیحه 241 ماده

 ماده این اساس بر ."کرد خواهد تعیین شود تقسیم سهام صاحبان بین باید که را آن از مبلغی ،دارد وجود تقسیم

 ملزم طلب این برابر در نیز شرکت و شده محسوب شرکت طلبکار مجمع، توسط تقسیمی سود تصویب با سهامداران

 سود پشتوانه به طلب مرحله این در سهامداران طلب منشأ دیگر عبارت به .است ایشان به نقد صورت به وجه تأدیه به

 توجه با شود، منتقل ثالث اشخاص به سود بر مبتنی بهادار راقاو طریق از طلب همین چنانچه و است شرکت خالص

 رعایت نظر از وی جانشین و شده تلقی سهامدار مقام قائم عنوان به اوراق این خریدار آن، بودن دین خرید ماهیت به

( طلبکار)دائن  تغییر اعتبار به تعهد تبدیل عنوان تحت حقوقی لحاظ از ای رابطه چنین چراکه است تکالی  و حقوق

. باشد تعهد موضوع تغییر اعتبار به تعهد تبدیل عنوان به که نمود اصالح طوری را رابطه این توان می. دشو می تفسیر

 بهادار ورقه به تبدیل بوده نقد وجه نوع از که شرکت تعهد شرکت، توسط بهادار ورقه به تقسیمی سود تبدیل با

 تلقی جدیدی تعهد عنوان به را شرکت تعهد توانیم می 1مدنی قانون 292 ماده 1 بند بر بنا و شده بدهی بر مبتنی

 مدیون موضوع، تغییر اعتبار به تعهد تبدیل به نسبت طرفین توافق با فوق مقررات مطابق دیگر عبارت به. نماییم

 و شرکت میان جدیدی تعهد و( شودمی ساقط ایشان تعهد) شده بری( گذارسرمایه) دائن برابر در( شرکت)

 در سابق تعهد احکام و شرایط و داشته ایجداگانه حیات و سرنوشت جدید تعهد این که گیردمی شکل گذار سرمایه

 اوصاف، تمام از بین رفته و کلی به تعهد تبدیل فرآیند اثر بر سابق تعهد . در این شرایطشد نخواهد جاری آن

 و شرکت) طرفین پیشنهادی، الگوی در است الزم راینبناب. رودمی بین از نیز آن تضمینات و خصوصیات ایرادات،

 تمام از تعهد تبدیل با که کتباً توافق نمایند تقسیمی سود بهادارسازی اوراق فرآیند شروع از پیش( گذارسرمایه

 بنابراین. کرد نخواهند مطالبه را حقی هیچ ها آن به نسبت و کرده نظر صرف قبلی تعهد با مرتبط تکالی  و حقوق

 برایبلکه مجمع مصوب  تقسیمیسود  عنوان بهپرداخت وجه نه  برایت در سررسید اوراق دارای تعهد قراردادی شرک

)اصل طلب و خسارت دارنده ورقه بهادار  بهادار سررسید شده خواهد بود. بنابراین جبران خسارت پرداخت ورقه

 هیأتقانون بازار در صالحیت  36شرکت در سررسید به استناد ماده  دیرکرددر فرض  تأدیه پرداخت آن( تأخیر در

و اجرای ثبت اسناد و امالک  یردوا صالحیت درهمان قانون  37ماده  5آن مطابق با تبصره  یآرا اجراداوری بوده و 

از نتیجه  نظر صرف. به عبارت دیگر دعاوی ناشی از اختالفات دارنده ورقه و شرکت است ها دادگاهاجرای احکام 

شده( قانون توسعه ابزارها و  سود سررسید یا مصوب در مورد)دعاوی  15یکسان آن، مشمول حکم مندرج در ماده 

                                                      

 در نمایند تراضی اسباب، از سببی به شود می آن مقام قائم که جدیدی تعهد به اصلی تعهد تبدیل به متعهدله و متعهد که قتیو " .1

 ".شود می بری اصلی تعهد به نسبت متعهد صورت این



  مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران

  

27 

داوری  هیأتقانون بازار توسط  36نهادهای مالی جدید نبوده و حل و فصل این اختالفات با استناد به حکم ماده 

 گیرد.می صورت

شرکت حق مراجعه به  دیرکردکه با سررسید اوراق و  آن رودارنده اوراق از  هیادشدحل الزم به ذکر است در دو راه

مراجعه وی به  و دیرکرد داشتهمراجع صال  را دارد، نسبت به سهامداری که پرداخت سود مصوب وی در سررسید 

  افتد از امتیاز بیشتری برخوردار خواهد بود.ماهه به تعویق می 1مهلت  یمراجع قانونی تا انقضا

   انتشار اوراق در سررسید هشت ماهه -5-3

دو راه حل یادشده  بکار نگرفتناوراق مبتنی بر سود تقسیمی و با فرض  دیرکردریسک جلوگیری از  برایتوان می

است که  یدر سررسید دارای حقوق اوراق. در این صورت دارنده منتشر کردماهه هشت  سررسیداوراق را با تمامی 

 نظراز  وی جانشین و شده تلقی سهامدار مقام قائم عنوان به اوراق این و به عبارت دیگر خریدار هسهامدار اولیه داشت

ود به هیأت دریافت وجه خ برایتواند از جانب شرکت، دارنده اوراق می دیرکرددر فرض  بنابرایناست.  حقوق رعایت

نون تجارت یا تبدیل تعهد نخواهد بود و از داوری مراجعه نمایند. در این حالت شرکت ناچار به اعراض از حقوق قا

تواند برای سهامدارانی  طرفی تمامی سودهای پرداختنی را در مهلت هشت ماهه پرداخت خواهد کرد. این حالت می

کردند نامطلوب باشد. بدین ترتیب در این حالت  که سود خود را در دامنه زمانی کمتر از هشت ماه دریافت می

ضایتی سهامداران خرد، انتشار اوراق را به سود تقسیمی سهامداران عمده که سود خود را در توان در صورت نار می

 کرند محدود کرد. زمانی نزدیک به هشت ماه دریافت می
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 پیشنهادی  یافزایش سرمایه بر الگو ریتأث -6

قفانون تجفارت    151 ماده. است العاده فوقمجمع عمومی  از اختیاراتدرباره افزایش سرمایه یک شرکت  گیری تصمیم

 زیر برشمرده است: صورت بههای متفاوت افزایش سرمایه را  روش

 ؛نقد صورت  بهپرداخت مبلغ  -1

 شرکت؛ سرمایه به جدید سهام ارزش اضافه از حاصله عواید یا اندوخته یا نشدهتقسیم سود انتقال -2

 .سهام به قرضه اوراق تبدیل -3

از جملفه   جدیفد  سفهام  بفه  شفرکت  از اشخاص شده حال نقدی مطالبات یلتبدتوجه به این نکته ضروری است که 

با توجه  سهامی عامی ها بدین ترتیب شرکتشود.  افزایش سرمایه در نظر گرفته می فرآیندهای پرداخت نقد در  روش

 کنند: میزیر برای افزایش سرمایه استفاده  یها روشاز  معموالًموارد ذکر شده 

 ؛ها اندوختهمحل سود انباشته و افزایش سرمایه از ال ( 

 ؛فزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالباتاب( 

 .های شرکت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابیج( 

نقفدینگی الزم   تأمینتجدید ارزیابی،  و ، آورده نقدیها اندوختهسود انباشته و افزایش سرمایه از محل  های روشدر 

در  هفا  روشکه شرکت بفا اسفتفاده از ایفن     ه سود تقسیمی نیست و بنابراین در صورتیبرای افزایش سرمایه وابسته ب

طول دوران خرید و فروش اوراق سود تقسیمی اقدام به افزایش سرمایه کند رویدادی که بر رونفد معاملفه اوراق سفود    

 .افتد نمیاتفاق  ،داشته باشد ای مالحظهقابل  ریتأثتقسیمی 

شفده   امالت اوراق سود تقسیمی شرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات حالاگر شرکت در طول دوران مع

در ارتبفاط بفا اوراق سفود تقسفیمی     زیفر   سناریوهای ،کند ،ولی پرداخت نشده مصوب تقسیمییا به عبارتی سودهای 

 :شود می بینی پیش

 دارد نویسی پذیرهکت در گواهی حق تقدم و اوراق سود تقسیمی را داشته و تمایل به شر گذار سرمایه .1

سفهامدار شفرکت    العاده فوقسالیانه و مجمع عمومی  یعاددر زمان مجمع عمومی  گذار سرمایهکه  صورتی در

. بفا توجفه بفه اینکفه     گیفرد  مفی بفه او تعلفق   )ورقه سود تقسیمی و حق تقدم افزایش سرمایه( باشد هر دو ورقه 

مطالبفات   عنوان بهپرداخت،  بندی زمانسالیانه فارغ از  سودهای تقسیمی بعد از تصویب در مجمع عمومی عادی

 نویسفی  پفذیره در  یروزه مقرر قفانون  61د طی مهلت توان میدر این صورت فرد  شوند یمشده در نظر گرفته  حال

بفا   نویسفی  پفذیره پرداخت تمامی یا بخشی از مبلغ با را  نویسی پذیره ی رویه ،شرکت کرده و همانند روند کنونی

در رویه کنونی با توجه به نبفود قابلیفت خریفد و ففروش اوراق سفود       سود تقسیمی انجام دهد.اوراق از  استفاده

صاحبان سفهام شفرکت در زمفان مجمفع عمفومی عفادی       فهرست نویسی، شرکت  یرهپذتقسیمی در پایان مهلت 

سفود تقسفیمی   را صاحبان سود تقسیمی محسفوب کفرده و درخواسفت برداشفت از      ها آنسالیانه را استخراج و 

 دهد.تطبیق می فهرست یادشدهشرکت کننده در افزایش سرمایه را با 
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به این نکته توجه شود که در صورت وجود قابلیت خرید و فروش اوراق سود تقسیمی، برای در اختیار داشفتن هفر   

وانفد بفا خریفد    ت گذار می ی اوراق سود تقسیمی و حق تقدم، حضور در مجامع شرکت ضروری نیست و سرمایه دو ورقه

سود تقسیمی در افزایش سرمایه شرکت کنفد.   اوراقاز  نویسی پذیرهرضایت برداشت مبلغ  اعالمبا  واین اوراق در بازار 

بایفد   نویسفی  پذیرهمبلغ  عنوان بهبه استفاده از اوراق سود تقسیمی  گذار سرمایهالزم به ذکر است که در صورت تمایل 

  شوند. ارایهبه شرکت  زمان هم صورت بهیمی گواهی حق تقدم و اوراق سود تقس

 ندارد نویسی پذیرهگواهی حق تقدم و اوراق سود تقسیمی را داشته و تمایل به شرکت در  گذار سرمایه .2

حفق تقفدم    هفای  گفواهی اقدام به ففروش   نویسی پذیرهروزه  61د طی مهلت توان می گذار سرمایهدر این حالت 

نویسی و عدم اعفالم رضفایت بفه برداشفت مبلفغ       پذیرهدر صورت پایان مهلت  کرده و مبلغ آن را دریافت کند یا

های حق تقفدم  صورت نقد به شرکت، گواهینویسی به پذیرهپرداخت مبلغ نویسی از اوراق سود تقسیمی یا  یرهپذ

که مالفک   د اوراق سود تقسیمیتوان می گذار سرمایه. شوند میحق تقدم استفاده نشده تلقی  عنوان به گذارسرمایه

البته با توجه بفه شفرایط حفاکم     آن است را در بازار به تنزیل فروخته یا در سررسید مبلغ اسمی را دریافت کند.

بر بازار سرمایه ایران این حالت بسیار دور از ذهن است زیرا شرکت در افزایش سرمایه با اسفتفاده از اوراق سفود   

 به صورت نقدی است.تقسیمی برای دریافت سود تری در مقایسه با انتظار  تقسیمی گزینه مطلوب

 گواهی حق تقدم یا اوراق سود تقسیمی را داردتنها  گذار سرمایه .3

 ،گذار تنها اوراق سود تقسیمی را داشته باشد و اقدام به خرید گفواهی حفق تقفدم نکنفد     سرمایهکه  در صورتی

گفذار مالفک    وراق را به فروش برساند. سرمایهتواند در سررسید مبلغ اسمی را دریافت یا از طریق بورس این ا می

 صورت بهتواند آن را از طریق بورس به فروش برساند یا با پرداخت مبلغ افزایش سرمایه  گواهی حق تقدم نیز می

توانفد مبلفغ    مفی  ،گذار قصد شرکت در افزایش سرمایه را داشته باشفد  شرکت کند. اگر سرمایه فرآینداین  درنقد 

به شرکت پرداخت کند یا با خرید اوراق سود تقسیمی جز  طلبکاران شرکت قرار گرفته و از این نویسی را  پذیره

 یه کند.تأدنویسی را  طریق مبلغ پذیره

برگفزار و مبلفغ    1/4/1394شرکت فرضی ال  را در نظر بگیرید که مجمع عمومی عادی سالیانه خفود را در تفاریخ   

پرداخفت، زمفان پرداخفت سفود      بنفدی  زمفان ده اسفت. در  کفر تصویب سود نقدی ریال سود به ازای هر سهم  1311

العفاده تشفکیل و اففزایش     مجمفع عمفومی ففوق    1/6/1394شده است. شرکت در تاریخ  یینتع 1/11/1394تقسیمی 

ریال بفوده و اففزایش    1111نویسی  کند. مبلغ پذیره یمنقدی سهامداران را تصویب  آوردهسرمایه از محل مطالبات و 

 دهد. یمیدادهای واقع شده در شرکت ال  را نشان رواست. نمودار زیر  مدنظردرصدی  111سرمایه 
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 : رویدادهای زمانی افزایش سرمایه شرکت الف3نمودار 

 

1394/14/11

1394/16/11

1394/11/11

1394/11/11

 یداع یمومع عمجم
هنایلاس

 قوف یمومع عمجم
هداعلا

 هریذپ تلهم نایاپ
یسیون

 یاهدوس تخادرپ
هدنام یقاب یمیسقت

 
دارد در صفورت داشفتن    دارنده گواهی حق تقدم شرکت ال  که تمایل به شرکت در افزایش سفرمایه ایفن شفرکت   

نویسفی گفواهی حفق تقفدم و اوراق سفود       تواند در مهلت پذیره های حق تقدم می اوراق سود تقسیمی به تعداد گواهی

نویسی را با اسفتفاده از اوراق سفود تقسفیمی پرداخفت کنفد. در ایفن        تقسیمی را به شرکت تسلیم کرده و مبلغ پذیره

ریفال   311به ازای هر ورقه سفود تقسفیمی    11/11/1394ام جدید در تاریخ گذار عالوه بر دریافت سه شرایط سرمایه

   دریافت خواهد کرد.

نویسی سهام جدید کمتر باشد دارنده گفواهی حفق تقفدم      اگر مبلغ کل اوراق سود تقسیمی از وجه الزم برای پذیره

مثال  طور بهاوت را نیز پرداخت کند. افزایش سرمایه عالوه بر اوراق سود تقسیمی باید ما به تف فرآیندبرای شرکت در 

نویسی به ازای  گذار پرداخت مبلغ پذیره ریال سود تقسیمی در مجمع تصویب کرده بود سرمایه 111اگر مبلغ شرکت 

 ریال به شرکت است. 211هر برگه حق تقدم عالوه بر تسلیم ورقه سود تقسیمی ملزم به پرداخت 

اففزایش سفرمایه بایفد     فرآینفد تمایل به استفاده از اوراق سود تقسفیمی در   گذار در صورت با توجه به اینکه سرمایه

شفوند در   ارایفه و هر دو در یک زمان به شرکت  باشد یمیتقسمالک گواهی حق تقدم و اوراق سود  زمان همصورت  به

 شود. ها از محل مطالبات راهکار زیر پیشنهاد می صورت افزایش سرمایه شرکت

نویسی شرکت فهرست افرادی که مالک گواهی حق تقدم بوده و تمایل خود بفه شفرکت    پذیرهبا پایان یافتن مهلت 

نویسی با استفاده از اوراق سود تقسیمی که در دارند را بفه   پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ پذیره بادر افزایش سرمایه 

اوراق سفود تقسفیمی کفه از آن     کند. در فهرست ارسالی مشخصات سهامدار و تعفداد  یمی مرکزی ارسال گذار سپرده

ارسفالی از  فهرست گذاری مرکزی بر اساس  شود. شرکت سپرده ذکر می ،برای شرکت در افزایش سرمایه استفاده شده

کنفد. در  کند و نتیجفه را بفه شفرکت اعفالم مفی      اب پرتفوی دارنده آن خارج میشرکت اوراق سود تقسیمی را از حس

کند که سفهامدار درخواسفت کننفده اوراق سفود تقسفیمی را در اختیفار دارد،        مرکزی اعالم یگذار سپردهکه  صورتی

اجرایفی   فرآینفد نمفودار   .شفود  مفی افزایش سرمایه برای سهامدار طی  فرآیندو  دهد میشرکت تطبیق نهایی را انجام 

 صورت زیر است. راهکار پیشنهادی به
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 سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداراناجرایی افزایش  فرآیند: 4نمودار 

عورش

ریذپ هیامرس تکرش
_________________________
 شیازفا لومشم دارفا تاصخشم لاسرا 

رادماهس تساوخرد ساسا رب هیامرس

یزکرم یراذگ هدرپس
_________________
تکرش یلاسرا کرادم یسررب

نارهت راداهب قاروا سروب تایلمع تیریدم
______________________________
یسیون هریذپ تلهم نایاپ رد مدقت قح دامن  قوت

 تسا لیمکت کرادم ایآ
ریخ

هلب

یزکرم یراذگ هدرپس
_______________________
 هیامرس دبس زا یمیسقت دوس قاروا فذح
 لیمکت مالعا و تکرش تسیل قباطم نراذگ
 مالعا و نارهت سروب رازاب تیریدم هب لحارم

ریذپ هیامرس تکرش هب هجیتن   

نارهت راداهب قاروا سروب تایلمع تیریدم
_______________________
یمیسقت دوس قاروا یتالماعم دامن ندرک زاب

نایاپ

ریذپ هیامرس تکرش
_______________________
 دارفا ندرک صخشم و ییاهن قیبطت 

لومشم   
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 بررسی الگو از منظر حسابداری  -7

توان بر روی  یمیر رویداد حسابداری را تأثکند.  یمخرید و فروش اوراق سود تقسیمی رویداد حسابداری ایجاد 

بررسی کرد.  ،شود یمتقسیمی مصوب آن منتشر  خریدار و شرکتی که اوراق سود تقسیمی به پشتوانه سود ،فروشنده

تعیین شده در قانون تجارت ماهیت بدهی  ماهه هشتی بورسی با توجه به سررسید حداکثر ها شرکتسود تقسیمی 

 گیرد.  یمی جاری خریدار و فروشنده اوراق قرار ها حساب د بنابراین درنجاری دار

ی ها حساببخشی از  ،کنند یمسودهای تقسیمی متعلق به خود یی که اقدام به فروش ها شرکتاز منظر حسابداری 

کنند. مالک اوراق سود تقسیمی برای فروش و تبدیل به  یمدریافتنی خود را کاهش و به موجودی نقد خود اضافه 

متعلق  دار مدتباید این اوراق را به تنزیل فروخته و به عبارتی برای نقد شدن طلب  یمیتقسنقد کردن اوراق سود  

ی دریافتنی برابر با افزایش حساب ها حسابکند؛ بنابراین کاهش در  نظر صرفبه خود از بخشی از این طلب 

 عنوان بهتوان  یمی دریافتنی را ها حسابموجودی نقد نخواهد بود. اختالف بین افزایش موجودی نقد و کاهش در 

ی مالی شرکتی که این ها صورتظ حسابداری در هزینه تنزیل ثبت کرد. با انتشار اوراق سود تقسیمی تغییری از لحا

 شود. اوراق به پشتوانه سود تقسیمی آن منتشر شده ایجاد نمی

 فروشنده 

 عملیات حسابداری مربوط به فروش اوراق سود تقسیمی به شرح ذیل است.

 ثبت حسابداری زمان تصویب  سود تقسیمی در مجمع -الف

ی دریافتنی و به مبلغ ها حسابمبلغ سودهای تقسیمی را در ذیل  ماًعموها تقسیمی شرکت سود مالک سهامداران

 .شود یمزیر پیشنهاد  صورت بهکنند. ثبت حسابداری سود تقسیمی  یماسمی آن ثبت 

 ی دریافتنی                                                  به میزان مبلغ اسمی اوراق سود تقسیمیها حساب -بد

 گذاری                                                    به میزان مبلغ اسمی اوراق سود تقسیمی هیسرمادرآمد -بس 

 ثبت حسابداری فروش اوراق سود تقسیمی -ب

پیشنهادی سودهای تقسیمی را با تنزیل مبلغ اسمی در بازار به فروش  سازوکارتوانند با استفاده از  یمسهامداران 

 شود. ها ثبت می تی حاصل از فروش اوراق به شرح ذیل در حساببرسانند. مبلغ دریاف

 صندوق                                                      به مبلغ دریافتی بابت فروش اوراق سود تقسیمی -بد

سود تقسیمی و مبلغ مبلغ اسمی اوراق  التفاوت مابههزینه تنزیل اوراق سود تقسیمی                        به میزان -بد

پرداختی بابت خرید اوراق سود تقسیمی                                                                            

 به میزان مبلغ اسمی اوراق سود تقسیمی                                                        های دریافتنی  حساب -بس
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 د تقسیمیخریدار اوراق سو 

 عملیات حسابداری مربوط به خرید اوراق سود تقسیمی به شرح ذیل است.

 ی حسابداری خرید اوراق سود تقسیمیها ثبت  -الف

ها  مبلغ پرداختی توسط خریدار اوراق سود به فروشنده اوراق بابت خرید اوراق سود تقسیمی، به شرح ذیل در حساب

 شود: ثبت می

 سود تقسیمی اوراقپرداختی بابت خرید  مبلغبه                                       اوراق سود تقسیمی     -بد

 به مبلغ پرداختی بابت خرید اوراق سود تقسیمی                                                       صندوق -بس

 ی حسابداری در سررسید اوراق سود تقسیمیها ثبت -ب

 شود ها ثبت می در سررسید به شرح زیر در حساب وصول مبلغ اسمی اوراق

 صندوق یا حساب مشتری                                              به مبلغ اسمی اوراق سود تقسیمی      -بد

 تقسیمیاوراق سود تقسیمی                                                    به مبلغ پرداختی بابت خرید اوراق سود  -بس

 مبلغ اسمی اوراق سود التفاوت مابهدرآمد )سود دریافتنی اوراق سود تقسیمی(                         به میزان  -بس

 تقسیمی و مبلغ پرداختی بابت خرید اوراق                                                                                    
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 پیشنهادی یوابعاد مالیاتی الگ -8

توان به سه  یمد را نسرمایه دارگذاران فعال در بازار  یهسرمایر مستقیم بر تصمیمات تأثی مالیاتی متداول که ها نرخ

ای، مالیات بر سود تقسیمی و مالیات بر درآمد حاصل از بهره دریافتی از اوراق بهادار با  یهسرمادسته مالیات بر سود 

شود  های دریافت مالیات در کشورهای مختل  با توجه به اهداف اقتصادی تعیین می یاستسدرآمد ثابت تقسیم کرد. 

شود. در  ای با در نظر گرفتن مدت نگهداری دارایی تعیین می یهسرمامثال در استرالیا نرخ مالیات بر سود  طور به

 کند. یمت پرداخت درصد از ارزش معامالت را مالیا 5/1بورس اوراق بهادار تهران فروشنده اوراق بهادار 

درصدی در مقایسه  11شوند از تخفی  مالیات بر سود  یمیی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ها شرکت 

این در  درصد تعیین شده است. 5/22ی بورسی ها شرکتشوند. نرخ مالیات برای سود یم  مند بهره ها شرکتبا سایر 

الزم به ذکر است که با تصویب الیحه توسعه درصد تعیین شده است.  25 ها شرکتحالی است که مالیات برای سایر 

درصد، از معافیت مالیاتی  21بیش از  آزادی بورسی با سهام شناور ها شرکتابزارها و بازارهای مالی معافیت مالیاتی، 

 .پردازندمالیات می درصد  21 و تنها برخوردار شدهبورسی  یها شرکتمعادل دو برابر سایر ویژه 

ی ها شرکتشود و این بدین معناست که مالیات سود تقسیمی  دریافت می ها آناز خود  ها شرکتمالیات بر سود 

است. در ایران بابت سود تقسیمی مالیات مضاع  دریافت  بورسی پیش از پرداخت به سهامداران، پرداخت شده

الیات است. به عبارت دیگر درآمد ناشی از شود و بدین ترتیب سود تقسیمی پرداختی به سهامداران معاف از م نمی

 شود. درآمد مشمول مالیات شناسایی نمی عنوان بهسود تقسیمی سهامدار 

دارنده اوراق سود تقسیمی برای فروش اوراق متعلق به خود باید آن را با قیمتی کمتر از قیمت اسمی که در 

مالی خود با هزینه تنزیل  یها صورتراق در فروشنده اوهای دریافتنی خود ثبت کرده است، عرضه کند.  حساب

مواجه و خریدار با درآمد ناشی از خرید اوراق با قیمتی کمتر از قیمت اسمی و در نهایت دریافت مبلغ اسمی مواجه 

 بدین ترتیب در ارتباط با معامالت اوراق سود تقسیمی با دو فعالیت اقتصادی رو به رو هستیم:است. 

 یمی،معامالت اوراق سود تقس -1

دریافت سود تنزیل اوراق و بنابراین هزینه تنزیل )فروش به قیمتی کمتر از قیمت اسمی( و در آمد تنزیل ) -2

 خرید(تقسیمی به میزانی بیش از هزینه 

از  "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید"قانون  7ماده  1توان بر اساس تبصره  معامالت اوراق سود تقسیمی را می

  توان دو رویکرد زیر را در نظر گرفت:   ست. در مورد هزینه و درآمد ناشی از تنزیل این اوراق میمالیات معاف دان

به معاف بودن با توجه  در این رویکرد نشود.پذیرفته ینه قابل قبول مالیاتی هز به عنوان یکهزینه تنزیل  -1

مد ناشی از تسویه اوراق سود دارنده نهایی اوراق مانند دارنده اولیه بابت درآ ،سود تقسیمی از مالیات

قابل قبول  های ینههزجز  نیز از طرفی هزینه ناشی از تنزیل اوراق  .کندنمیتقسیمی، مالیاتی پرداخت 

اندازی اوراق سود تقسیمی هیچ گونه  راهدر این رویکرد بدین ترتیب . شود نمیمالیاتی در نظر گرفته 

 رویداد مالیاتی ایجاد نخواهد کرد. 
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زیان ناشی از فروش با در این رویکرد  .پذیرفته شودهزینه قابل قبول مالیاتی  عنوان بهیل اوراق هزینه تنز -2

در نظر گرفته شده و در نتیجه از مالیات  هزینه قابل قبول مالیاتی عنوان بهقیمتی کمتر از قیمت اسمی 

ز دریافت سود تقسیمی به فروشنده این اوراق خواهد کاست. در برابر این کاهش در مالیات، درآمد ناشی ا

میزانی بیش از هزینه خرید اوراق سود تقسیمی نیز به عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته شده و 

در این رویکرد نیز میزان کل مالیات پرداختی به  بر میزان مالیات پرداختی خریدار اوراق خواهد افزود.

 تغییر خواهد بود. دولت بی

نشده و نیاز به تغییر فرآیندهای رویداد مالیاتی جدیدی نسبت به شرایط کنونی ایجاد  نهگو هیچدر رویکرد اول 

. به عبارتی شود میدر رویکرد دوم خریدار اوراق ملزم به پرداخت مالیات کسر شده از فروشنده اوراق  .موجود نیست

م نیازمند اصالحات در فرآیندهای . رویکرد دوشود میدر رویکرد دوم مالیات از فروشنده اوراق به خریدار منتقل 

گذاری در اوراق سود تقسیمی نیز مشمول معافیت  توان درآمدهای حاصل از سرمایه ضمن این که میموجود است. 

دانست. بدین ترتیب در دو رویکرد یادشده  "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید"قانون  7ماده  1مالیاتی تبصره 

وانین حاکم بر اقتصاد ایران سازگارتر بوده و در اجرا نیز با سهولت بیشتری همراه خواهد پیروی از رویکرد نخست با ق

 بود.

آیین نامه خزانه مطابق  سناددارند. ا یند یدخر یتپژوهش ماه ینشده در ا یشنهاداسناد خزانه مانند اوراق پ

 یشباهت ماهو با توجهمعاف هستند.  یاتاز پرداخت هرگونه مال 1395( قانون بودجه سال 5اجرایی بند )ز( تبصره )

 شند.بامعاف  یاتاوراق از پرداخت هرگونه مال ینا رسد به نظر می یمیاسناد خزانه و اوراق سود تقس ینب
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 مرتبط با انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سودهای تقسیمی های ریسکبررسی  -9

عفدم   .ای نیفز دارد های بفالقوه  یسکردارد،  کنندگان مشارکتهای فراوانی که برای  یتمزبا وجود  یبهادارسازاوراق 

. این امفر  باشد یمیتقسی دارندگان اوراق سود  های عمده تواند از جمله نگرانی سودهای تقسیمی می موقع بهپرداخت 

 تقسیمی در پرداخت سود ها شرکت دیرکرددر این گزارش  ثیر قرار دهد.أپیشنهادی را تحت تالگوی تواند طراحی  می

 سه سط  بررسی شده است. در 

 پرداخت سود نقدی بندی زماناصالح  -9-1

پرداخت سود تقسیمی  بندی زمان. اصالح بررسی شده استها  شرکتپرداخت سود  بندی زماندر این سط  تغییر  

 تقسفیمی  سفود مبلغ اسمی اوراق در پرداخت  دیرکرد تواند میاوراق سود تقسیمی  سررسید با توجه به مشخص بودن

ده شرکتی که بیشترین سفود تقسفیمی   دهد که  شده در این گزارش نشان می های آماری انجام شود. بررسی سوبمح

 بنفدی  زمفان ، عملکفرد مناسفبی از نظفر رعایفت     اند کردهبه سهامداران خود پرداخت  1394تا  1393ی ها سالرا طی 

های بزرگ و معتبر بورسفی   کم برای شرکت پرداخت سود دست بندی زماناز این رو ریسک اصالح  ند.ا پرداخت داشته

 شود. بسیار اندک ارزیابی می

تخلف    عنوان بهشده در قانون تجارت به پایان نرسد  ماهه تصری  1بندی پرداخت سود تا زمانی که مهلت  زماناصالح 

س بنفدی پرداخفت سفود بفر اسفا      شفود. فراوانفی صفدور اصفالحیه زمفان      ینمف داوری محسفوب   هیأتقابل پیگرد در 

 شده است.بررسی  1394و  1393های  های صادرشده توسط ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی طی سال اصالحیه

یا زمفان پرداخفت سفود    پرداخت سود را کاهش ارسال اصالحیه پرداخت سود تنها در صورتی که مقدار در جدول زیر 

هفای   وضفعیت اصفالحیه   .شفود  شناسفایی مفی   ددیرکفر عنفوان   بهاندازد،  یرتأخبه پرداخت را  بندی زمانمقرر شده در 

در جفدول زیفر    1برگفزار شفده   1394ها در سال  یمی که مجامع آنسود تقسهای با بیشترین  بندی برای شرکت زمان

 2شده است. ارایه

  

                                                      

 منبع:  سایت کدال 1.

لین پس از مجمع عمومی عادی اعالم ی که برای اوبندی پرداخت سود شرکت در زمان که است آن معنی به جدول در × عالمت 2.

 شده است. بندی در نظر گرفته زمان در این بررسی فرصت یک ماهه شرکت برای اصالحتغییری به وجود نیاورده است.  کرده،
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 1394یشترین سود تقسیمی سال با بهای ده شرکت  : وضعیت اصالحیه8جدول 

 هوضعیت اصالحی شرکت

  × فوالد مبارکه اصفهان

  × ارتباطات سیار

  × گسترش نفت و گاز پارسیان

  × مخابرات ایران

  × غدیر گذاری مایهسر

  × تأمیننفت و گاز  گذاری مایهسر

  × امید گذاری مایهسر

  × فارس خلیجصنایع پتروشیمی 
   چادرملو

  × گروه توسعه ملی گذاری مایهسر

از میان ده شرکت بورسی با بیشترین ارزش سود تقسیمی تنها  1394سال در دهد  نشان می 1همان گونه که جدول 

مجمفع خفود را در تفاریخ    بندی پرداخت سود خفود کفرده اسفت. ایفن شفرکت       اقدام به اصالح زمانشرکت چادرملو 

سپس بندی پیشنهادی خود را اعالم و  زمان 27/3/1394قبل از مجمع و در تاریخ  و برگزار کرده است 17/14/1394

 یر انداخته است. تأخای زمان پرداخت سود سهامداران حقیقی را بیست روز به  طی اصالحیه 21/5/1394در تاریخ 

 1393یشترین سود تقسیمی سال با بهای ده شرکت  : وضعیت اصالحیه9جدول 

 وضعیت اصالحیه شرکت

  × بندرعباسپاالیش نفت 

  × فارس خلیجصنایع پتروشیمی 

  × فوالد مبارکه اصفهان

  × گسترش نفت و گاز پارسیان

  × ارتباطات سیار

  × تأمیننفت و گاز  گذاری سرمایه

  × مخابرات ایران

  × غدیر گذاری سرمایه

  × پاالیش نفت اصفهان

   ملی صنایع مس ایران

مع خفود مصفوب   ده شرکت بورسی که بیشترین سود تقسیمی را در مجانیز از میان  1393یک سال پیشتر، در سال 

مجمفع عمفومی   بندی پرداخت سود خفود اقفدام کفرد.     به اصالح زمانشرکت ملی صنایع مس ایران کرده بودند، تنها 

تفاریخ   دردر اولین اطالعیه بعد از مجمفع خفود   شرکت و شد برگزار  22/4/1393در تاریخ این شرکت عادی سالیانه 

ماه پفس مجمفع عمفومی و پرداخفت سفود       5سهم( را  511،111پرداخت سود سهامداران اقلیت )کمتر از  14/5/93



 آن ییمات اجراها و الزا شرکت یمیتقس یسودها ی سازوکار انتشار اوراق بهادار به پشتوانه یبررس 

31 

تصمیمات مجمفع عمفومی عفادی سفالیانه     اطالعیه ماه پس از مجمع عمومی تعیین کرد. در  1سهامداران اکثریت را 

ی ا العفاده  ففوق . این شرکت مجمع عمومی بوداعالم شده ریال تعیین  411شرکت میزان سود تقسیمی  صاحبان سهام

سود اعالم کرد که 11/11/1393 ای در تاریخ تشکیل و افزایش سرمایه داد. شرکت در اطالعیه 9/9/1393را در تاریخ 

میلیفون سفهم    16،111،111سهامداران حقیقی و حقفوقی زیفر    به 13/11/1393ریالی را از تاریخ  161الحساب  یعل

را هشت ماهفه  مهلت قانونی  ،ممیلیون سه 16،111،111بیش از سهامداران دارای برای  . شرکتخواهد کردپرداخت 

 هفا  تقفدم را منوط به اتمام مهلت استفاده از حفق   سهامدارانو پرداخت مانده سود  برای پرداخت سود تقسیمی اعالم

 .  کرد( 21/11/1393)

های بزرگ امفری متفداول    بندی پرداخت سود در میان شرکت گونه که از جداول باال مشخص است، اصالح زمان همان

بنفدی   هر یک از دو سال مورد بررسی تنها یک شرکت اقدام به این امر کرده است. نمودار زیر اصالح زماننیست و در 

 دهد. های بررسی شده را از نظر تعدادی و ارزشی به درصد نشان می پرداخت سود شرکت

 1394قسیمی در سال بندی پرداخت سود ده شرکت با بیشترین سود ت : اصالح زمان5نمودار 

 

از )یک از ده( درصد  11از لحاظ تعدادی تنها  1394در سال  کنید یمکه در نمودار فوق مشاهده  طور همان

از درصد  6/6 ای بالغ بر  سود تقسیمیبندی پرداخت سود داشتند که ارزش  تغییر در زمان ی مورد بررسیها شرکت

 است. شده امل میهای مورد بررسی را ش کل سودهای تقسیمی شرکت
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 1393بندی پرداخت سود ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی در سال  : اصالح زمان6نمودار 

 

بندی پرداخت سود داشته است که بفه لحفاظ تعفداد     تنها یک شرکت اصالح زمان 1394همانند سال  1393در سال 

 است.بوده درصد  1/6ده و این رقم به لحاظ ارزشی در حدود های مورد بررسی بو درصد از شرکت 11معادل 

 های بورسی در مورد پرداخت سود تقسیمی بررسی شکایت از شرکت -9-2

 یآور جمفع . بفرای  پرداخت سود بررسی شده اسفت  موقع بهعدم  واسطه به ها شرکتت از اشکایمیزان بخش  این در

پرداخت سود از سامانه ثبت شکایات سازمان  موقع بهعدم  واسطه هب ها شرکتاطالعات مربوط به شکایت سهامداران از 

 4تنهفا   21/6/1395تفا انتهفای    1393 ه نمونه مورد بررسی از ابتفدای سفال   در جامع 1.ه شده استبورس بهره گرفت

از  مفؤثر  در مجمفوع شفکایت   .عفدد از طفرف سفهامداران دارنفد     11شرکت در زمینه پرداخت سود، شکایت بفیش از  

 2طراحی شده نخواهد داشت. الگویثیری در أو تبسیار ناچیز بوده  ی مورد بررسیها شرکت

گیرد. با توجه به تغییر سفامانه   یمرا در بر 1395شهریور  بیستتا  1393بررسی انجام شده بازه زمانی از ابتدای سال 

این تاریخ تا انتهای دوره بررسفی   از ،برداشترا در  ها دادهی آور جمعکه سهولت بیشتر در  94 آذرماهثبت شکایات در 

شرکت دیگر نیز بررسی شده است. معیار انتخاب شرکت در این بررسی ارزش بفازاری   34شرکت بزرگ،  41عالوه بر 

بوده است. طبقه ده شرکت اول در جدول زیر به معنای ده شرکت با بیشفترین ارزش   21/6/1395ها در تاریخ  شرکت

 بازاری است. 

  

                                                      

پرونده تنها  1394و  1393 یها سال طیبورس  سازمانامور تخلفات  یگیریپ مدیریت کارشناسانگرفته با  اساس مذاکرات صورت بر. 1

 . نیستندبورس  بزرگشرکت  41جزو  آنها ازکدام  یچه کهتخلفات مطرح شده  یتهسود در کم پرداختارتباط با  درشرکت  1

 بخش کارشناسان یاتبر اساس تجرب شود، یطرح م یشاک یاشتباه از سو به شده مطرح شکایات موارد بسیاری در که ینتوجه به ا با. 2

 موضوع یک در شرکت از شکایت مورد ده از بیش که کرد تلقی مؤثر شکایات دارای را شرکتی وانت می صورتی درسازمان بورس  تخلفات

  .باشد شده طرح مشخص
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 سود تقسیمی موقع بهبه دلیل عدم پرداخت  ها شرکت: شکایت سهامداران از 11جدول 

 بازه

 زمانی
 های مورد بررسی شرکت

 تعداد شکایت

1 1 2 3 4 5 11-6  11بیش از  

1/9/94 

- 

21/6/95 

 1 1 1 1 1 1 3 6 ده شرکت اول
 1 1 1 1 1 1 4 4 ده شرکت دوم
 1 1 1 1 1 1 1 7 ده شرکت سوم
 1 1 1 1 1 1 1 1 ده شرکت چهارم

 3 1 1 1 5 4 15 45 74-41های شرکت
 4 1 1 1 7 5 21 61 ها درصد از کل شرکت

1/1/94 

- 

1/9/94 

 1 1 1 1 1 1 1 1 ده شرکت اول
 1 1 1 1 1 1 1 11 ده شرکت دوم
 1 1 1 1 1 1 1 1 ده شرکت سوم
 1 1 1 1 1 1 1 11 ده شرکت چهارم

 1 1 1 1 1 5 5 91 ها صد از کل شرکتدر

1/1/93  

- 

21/12/93  

 1 1 1 1 1 1 2 5 ده شرکت اول
 1 1 1 1 1 1 1 1 ده شرکت دوم
 1 1 1 1 1 1 1 6 ده شرکت سوم
 1 1 1 1 1 3 3 4 ده شرکت چهارم
 1 3 3 3 1 13 15 51 ها درصد از کل شرکت

هیچ شفرکتی از بفین    1/9/1394تا  1393بازه زمانی از ابتدای سالکنید در  یمکه در جدول فوق مشاهده  طور همان

 یشفترین بشفرکت بفا    41)بیش از ده عدد( نداشفته اسفت. از بفین     مؤثرشرکت با بیشترین ارزش بازاری شکایت  41

اسفت و در بففین   مففؤثرتنهففا یفک شففرکت دارای شفکایت    21/16/1395تفا   1/9/1394ارزش بفازاری در بفازه زمففانی  

 عدد هستند.   11شرکت دارای شکایتی بیش از  3از لحاظ ارزش بازاری،  74تا  41های  شرکت

 پرداخت سودهای تقسیمیچگونگی  های مالی و بررسی  ارزیابی صورت -9-3

 از بررسفی، چگفونگی  انجام شده است. در این سط   ها آنمالی  یها صورتبر اساس  ها شرکتارزیابی  این بخشدر 

در زمینفه  بررسی شفده اسفت.    ،اند نکردهپرداخت  ها شرکتهمچنین سود معوقی که  و مصوبپرداخت سود تقسیمی 

بررسفی   1394و  1393 هفای  سالابتدا بیست شرکت با بیشترین سود تقسیمی طی تقسیمی پرداخت سود  چگونگی

به ذکفر اسفت    الزم. اند فتهگر و سپس ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار  اند هشد 

دریاففت سفود   برای به شرکت یا عدم مراجعه سهامدار  اطالعات تقسیمی کامل نبودن سودهاییکی از دالیل انباشت 

در دسفترس   ویاطالعات مربوط به عدم مراجعه سهامدار یفا کامفل نبفودن اطالعفات     با توجه این که تقسیمی است. 

تفا یفک درصفد بفه عفدم      پرداختنی سود تقسیمی  یها حساب افزایش نگارنده این گزارش نبوده است، در این بررسی

مراجعه یا کمبود اطالعات سهامدار نسبت داده شده و رشد باالی یک درصدی حساب سود تقسفیمی پرداختنفی بفه    

 . شرکت در نظر گرفته شده است دیرکردعنوان 
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با شفرکت صفل     یدر مواردرکت دارند، ای که با ش به دلیل ارتباط ویژه مالکانه ها شرکتسهامداران عمده از دیگر سو 

بدین ترتیب بخشی از سفود  . کنند یمرا دریافت  ها شرکتدارایی فیزیکی یا سهام سایر  ،کرده و در ازای سود تقسیمی

سهامداران عمده دریاففت  همچنین در مواردی های غیرنقدی قابل مشاهده است.  ها در قالب پرداخت تقسیمی شرکت

در  .اندازنفد  یمف مالی الزم برای پرداخت سود را داشته باشد به تعویق  زمانی که شرکت تمکنتا  را سود تقسیمی خود

این موارد با وجود تعویق پرداخت یا پرداخت به صورت غیرنقد شاهد انجام شکایتی از شرکت نیستیم و بدین ترتیفب  

ن شفرکت و سفهامدار عمفده نسفبت     های غیرنقد یا تعویق در پرداخت سود تقسیمی را به صل  میا توانیم پرداخت می

   دهیم.  

تقسیمی متعلق به خود  سودهایبا انتشار اوراق سود تقسیمی در صورتی که سهامداران عمده با استفاده از این اوراق 

و امکفان تواففق شفرکت بفا      یابفد  یمف واسطه سود تقسیمی افزایش ه تعداد طلبکاران از شرکت ب ،فروش برساننده را ب

مگر آن که با هماهنگی میان سهامدار عمده و شرکت بخشی از اوراق سود  یابد یمتقسیمی کاهش  سوداوراق مالکان 

کاهش امکان تواففق بفا سفهامداران در زمینفه پرداخفت سفود        بابه هر روی  .تقسیمی سهامدار عمده به فروش نرسد

انجام دهد. در این بخش تفالش   تری یقدق یزیر برنامهتقسیمی، شرکت باید در زمینه اعالم و پرداخت سود تقسیمی 

از عملکفرد   یتفر  روشفن تصفویر   ،ی منتخب و تحلیل آمار و اطالعات مرتبطها شرکتمالی  یها صورتشده با بررسی 

 شود. ارایهاخیر  های سالدر رابطه با پرداخت سود تقسیمی در  ها شرکت

 های سالرین سود تقسیمی طی بیست شرکت با بیشت ،ها شرکتبرای بررسی چگونگی پرداخت سود تقسیمی توسط 

مصفوب   سفودهای کفل  درصفد از   61حفدود   هفا  شفرکت سود تقسیمی مصفوب ایفن   ند.  ا هانتخاب شد 1394و  1393

پرداخت سود تقسفیمی در   چگونگینتایج بررسی  به خود اختصاص داده است.طی این دو سال های بورسی را  شرکت

 به شرح جدول زیر است. 1394سال 

 1394پرداخت سود تقسیمی بیست شرکت با بیشترین سود تقسیمی در سال چگونگی : 11جدول 

 مقدار )میلیون ریال( شرح

 245،446،419 شرکت کل سود تقسیمی مصوب بیست

 131،479،737 وجه نقد صورت بهکل سود تقسیمی پرداختی 

 72،332،127 نقد یرغافزایش سرمایه و  صورت بهتقسیمی پرداخت شده  سود

 42،633،925 معوق طی دوره سود

 161،372،449 1در پایان سال یپرداختن سود یها حساب جمع

 31 %91ی با درصد پرداخت نقدی باالی ها شرکت نسبت تعداد

 

  

                                                      

 1394دهنده مجموع سودهای تقسیمی مصوب ولی پرداخت نشده بیست شرکت مورد بررسی از ابتدای تأسیس تا انتهای سال  . نشان1

 است.
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 های پرداختنقد، افزایش سرمایه و  تفکیکبه 1394مصوب طی سال پرداخت سود تقسیمی چگونگی در نمودار زیر  

 و سود تقسیمی معوق آورده شده است. غیر نقد

 1394پرداخت سود تقسیمی بیست شرکت با بیشترین سود تقسیمی در سال چگونگی : 7نمودار 

 

نقفد   صفورت  بفه  1394مصوب شفده طفی سفال     سودهایدرصد از  53 کنید میکه در نمودار فوق مشاهده  طور همان

پرداخفت شفده اسفت.     سفهامداران غیر نقد بفه   های پرداختافزایش سرمایه و  صورت به درصد نیز 31و پرداخت شده 

به دلیل عدم مراجعفه سفهامدار بفرای دریاففت سفود       تواند میالزم به ذکر است که بخشی از هفده درصد سود معوق 

عفدم  بفرای  شفرکت  ت یفا خواسف  مالی  نبود تواننشان دهنده  الزاماًتقسیمی یا کامل نبودن اطالعات سهامدار باشد و 

 نیست.پرداخت 

با جامعه نمونه بیست شرکت با بیشترین سفود   1393پیرامون چگونگی پرداخت سود مصوب در سال  ها یبررسنتایج 

 تقسیمی به شرح جدول زیر است.

 1393پرداخت سود تقسیمی بیست شرکت با بیشترین سود تقسیمی در سال چگونگی :  12جدول 

 ریال( مقدار )میلیون شرح

 316،213،113 شرکت کل سود تقسیمی مصوب بیست

 153،741،114 وجه نقد صورت بهکل سود تقسیمی پرداختی 

 99،157،915 نقد یرغافزایش سرمایه و  صورت بهتقسیمی پرداخت شده  سود

 62،676،134 معوق طی دوره سود

 121،716،661 در پایان سال یپرداختن سود یها حساب جمع

 25 درصد 91ی با درصد پرداخت نقدی باالی ها شرکت درصد

مصوب در مجامع بیست شرکت با بیشترین سود تقسفیمی طفی    سودهاینمودار زیر نشان دهنده چگونگی پرداخت  

 است. 1393سال 

سود تقسیمی 

پرداخت شده به 

 صورت نقد

53% 
سود تقسیمی 

 معوق

17% 

افزایش سرمایه 

و پرداخت های 

 غیرنقدی

31% 
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 1393قسیمی در سال پرداخت سود تقسیمی بیست شرکت با بیشترین سود تچگونگی  :8نمودار 

پرداخت کرده و  نقداًمصوب را  سودهایدرصد از  49بیست شرکت با بیشترین سود تقسیمی مصوب،  1393در سال 

  مالی منعکس شده است. یها صورتغیر نقد یا معوق در  صورت بهمابقی 

افزایش  ه،انجام شد 1394و  1393 های سالی که بر روی بیست شرکت با بیشترین سود تقسیمی طی های بررسیدر 

نحوه پرداخت سود از  تر روشنارایه تصویری  منظور بهاست.  تفکیک آورده نشده غیرنقد به های پرداختسرمایه و 

تقسیمی( و  سودهایاز محل  نویسی یرهپذتفکیک پرداخت از طریق افزایش سرمایه )پرداخت مبلغ  ،تقسیمی

مورد بررسی قرار  1394و  1393 های سالمی مصوب طی ده شرکت با بیشترین سود تقسیغیرنقد  های پرداخت

 .دهد مینشان  1394جدول زیر نتایج بررسی ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی را در سال  است. گرفته

 1394شرکت با بیشترین سود تقسیمی در سال ده پرداخت سود تقسیمیچگونگی :  13جدول 

 ال(مقدار )میلیون ری شرح

 5 یی که افزایش سرمایه نداشتندها شرکت تعداد

 161،513،761 شرکت کل سود مصوب ده

 49،111،111 نقدی آوردهافزایش سرمایه از محل مطالبات و 

 47،311،316 انباشته افزایش سرمایه از محل سود

 79،449،621 وجه نقد( صورت به) ها شرکتپرداختی  سود تقسیمی

 29% سود تقسیمی کل  به آوردهو  مصوب از محل مطالبات نسبت افزایش سرمایه

 47% پرداخت شده )نقد( به کل سود تقسیمی نسبت سود تقسیمی

 93% 1در فرآیند افز ایش سرمایه ینقد آوردهمطالبات و  مطالبات به نسبت

 بفر  بالغو  اند نداشتهه شرکت مورد بررسی افزایش سرمای 11شرکت از  5کنید  یممشاهده باال که در جدول  طور همان

ی تقسفیمی مصفوب   سفودها نقفدی از   آوردهشده برای افزایش سرمایه از محفل مطالبفات و    درصد از مبلغ تعیین 93

                                                      

د از سرفصل مطالبات و آورده نقدی در فرآیند افزایش سرمایه از محل مطالبات تأمین شده دهد که چند درص  این نسبت نشان می  1.

 است.

سود تقسیمی 

پرداخت شده به  

 صورت نقد

49% 

سود تقسیمی 

 معوق

21% 

افزایش سرمایه و 

پرداخت های  

 غیرنقدی

31% 
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بفه   1394سفال   مصفوب پرداخت شده است. در نمودار زیر نحوه پرداخت سود ده شرکت با بیشترین سود تقسفیمی  

 ود.ش تفکیک غیر نقد از افزایش سرمایه نشان داده می

 1394سال مصوبپرداخت سود تقسیمی ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی چگونگی  :9نمودار 

 

درصفد از   27 ،نقد صورت به 1394سال درصد از سودهای تقسیمی  47 کنید میمشاهده باال که در نمودار  طور همان

 .الکان سود تقسیمی پرداخت شده استبه م غیر نقدبه صورت درصد نیز  1طریق افزایش سرمایه و 

در جدول زیر اطالعات مربوط به نحوه پرداخت سود تقسیمی ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی مصوب طفی سفال   

 شود. یمارایه  1393

 1393پرداخت سود تقسیمی ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی در سالچگونگی :  14جدول 

 دار )میلیون ریال(مق شرح

 4 یی که افزایش سرمایه نداشتندها شرکت تعداد

 215،541،743 شرکت کل سود مصوب ده

 45،911،111 نقدی آوردهافزایش سرمایه از محل مطالبات و 

 17،935،115 انباشته افزایش سرمایه از محل سود

 111،261،141 وجه نقد( صورت به) ها شرکتپرداختی  سود تقسیمی

 22% سود تقسیمی کل  به آوردهو  ت افزایش سرمایه مصوب از محل مطالباتنسب

 49% )نقد( به کل سود تقسیمی شده پرداخت نسبت سود تقسیمی

 95% در فرآیند افز ایش سرمایه یمطالبات و آورده نقد مطالبات به نسبت

غ افزایش سرمایه تعیفین شفده از محفل    درصد از مبل 95بیانگر این است که  1393ها در سال  یهسرمابررسی افزایش 

از ده شفرکت   1393ین مالی شده اسفت. در سفال   تأممطالبات و آورده نقدی از محل سودهای تقسیمی سهامداران، 

 مصفوب . جدول زیر بیانگر تفکیک نحوه پرداخت سفود تقسفیمی   اند نداشتهمورد بررسی چهار شرکت افزایش سرمایه 

 است.ها  شرکت 1393سال 

 غیرنقد

1% 

 نقد

47% 

 افزایش سرمایه

27% 

 معوق

11% 
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 1393سال مصوبپرداخت سود تقسیمی ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی  چگونگی: 11نمودار 

 

صفورت   ها بخش عمده سود تقسیمی مصوب در مجمفع را بفه  های انجام شده بیانگر این است که شرکت نتایج بررسی

 1394و  1393هفای   ل مالحظفه و طفی سفال   صورت نقد قاب شده به اند. رقم سود تقسیمی پرداخت نقد پرداخت کرده

بوده است. مبلغ قابل انتشفار  طی دو سال یادشده میلیارد ریال  111،711برای ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی  

شده به صورت نقفد   اوراق سود تقسیمی در مقایسه با اسناد خزانه نیز قابل مالحظه است. مبلغ سود تقسیمی پرداخت

میلیارد ریال بوده که نشان دهنده پتانسفیل   79،449بر  بالغ 1394سود تقسیمی تنها در سال ده شرکت با بیشترین 

یافتفه بفه     تخصفیص  5تفا  1اسفت. اسفناد خزانفه     5تفا  1دو برابری انتشار اوراق سود تقسیمی نسبت به اسناد خزانفه  

 . 1میلیارد ریال رسیده است 31،319به رقم 12/12/1394پیمانکاران تا تاریخ 

ایجفاد  سودتقسیمی ها به صورت افزایش سرمایه اختاللی در فرآیند انتشار اوراق  خت سود تقسیمی توسط شرکتپردا

ه شفد در صفورت اففزایش    یف کند. با توجه به توضیحاتی که در بخش تأثیر افزایش سرمایه بر الگوی پیشنهادی ارا نمی

وانند از اوراق سود تقسیمی بفرای پرداخفت مبلفغ    ت ها از محل مطالبات، مالکان اوراق سود تقسیمی می سرمایه شرکت

تواند بفر جفذابیت    نویسی با استفاده از اوراق سود تقسیمی می نویسی استفاده کنند. قابلیت پرداخت مبلغ پذیره پذیره

توان مبلغی از سودهای تقسیمی که بفه صفورت اففزایش سفرمایه      شد می ارایهاوراق بیفزاید. بنا به توضیحاتی که این 

 عنوان محلی برای انتشار اوراق سود تقسیمی در نظر گرفت. اخت شده است را بهپرد

ها همواره بخشی از سودهای تقسفیمی خفود را بفه صفورت غیرنقفد       دهد که شرکت های این گزارش نشان می بررسی

سفیمی در  های غیر نقدی در بین ده شرکت با بیشترین سفود تق  طور که مالحظه شد پرداخت اند. همان پرداخت کرده

هفای   دهفد پرداخفت   ها نشفان مفی   است. بررسی درصد از کل سود تقسیمی بوده 1و  11به ترتیب  94و  93های  سال

شفود. همفین طفور تعویفق در پرداخفت سفود        غیرنقدی به سهامداران عمده و با توافق میان شرکت و آنها انجام مفی 

خود اختصاص داده است. با توجفه بفه نبفود شفکایت از      های مورد بررسی نسبتی قابل اعتنا را به تقسیمی نیز در سال

توان نتیجه  توان تعویق در پرداخت را نیز عمدتاً به توافق با سهامداران عمده نسبت داد. بدین ترتیب می ها می شرکت

)به صفورت نقفد یفا در قالفب     های معتبر سود تقسیمی سهامداران خرد را با دقت و نظم قابل قبولی  گرفت که شرکت

                                                      
 ، شرکت فرابورس ایران49منبع: سمینار اسناد خزانه، اسفندماه  .1

 غیرنقد

11% 

 نقد

49% 

 افزایش سرمایه

21% 

 معوق

19% 
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پرداخت به سهامداران عمده در مواردی با مذاکراتی همراه است که در نتیجفه   ؛ اماکنند پرداخت میزایش سرمایه( اف

بدین سان در فرآینفد انتشفار اوراق    آن بخشی از سودهای تقسیمی به صورت غیرنقد یا با دیرکرد پرداخت شده است.

در تعامل با سهامداران عمده توجه کرد. این مفوارد بفه    سود تقسیمی باید افزون بر شرایط مالی شرکت به پیشینه آن

 تفصیل در بخش بعدی بررسی شده است. 
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 های بازار اول تابلو اصلی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شرایط مالی شرکت -11

ی یفابی بفه معیارهفایی بفرا     پردازنفد، دسفت   هفا مفی   بندی که به ارزیابی ریسک اعتباری شرکت در نبود مؤسسات رتبه

هفای بفورس    بندی شرکت که در طبقه شان ضروری است. با توجه به آن ها در پرداخت تعهدات سنجش توانایی شرکت

اند، در این بخش وضفعیت مفالی    تر و معتبرتر در بازار اول تابلو اصلی قرار گرفته های بزرگ اوراق بهادار تهران، شرکت

جفدول   تعهدات مربوط به سود تقسیمی ارزیابی شده اسفت. های با هدف سنجش توانایی آنها در پرداخت  این شرکت

 .دهد یمشده در بازار اول تابلوی اصلی بورس را نشان  ی پذیرفتهها شرکتزیر اطالعات مربوط به 

 1ی بازار اول تابلو اصلیها شرکت: اطالعات 15جدول 

 مقدار شرح

 67 های بازار اول تابلو اصلی تعداد شرکت

 171،591،311 مجموع سود سهام پرداختنی)میلیون ریال(

 29/1 ینسبت جار یانگینم

 97/1 میانگین نسبت آنی

 56 دارند 1 از کمتر آنی نسبت که هایی شرکت درصد

 -156،679،431 مجموع سرمایه در گردش خالص)میلیون ریال(

 -2،373،931 میانگین سرمایه در گردش خالص)میلیون ریال(

 23 هایی با مجموع سرمایه در گردش خالص منفی اد شرکتتعد

 45/1 ها ییدارانسبت بدهی به مجموع میانگین  

بفا توجفه بفه الزامفات پفذیرش در بفازار اصفلی تفابلو اول         . شفوند  یممعامله شرکت در بازار اصلی تابلو اول بورس  67

بفزرگ بورسفی باشفند.     یهفا  شفرکت شفته و جفز    که سابقه قابل قبولی دا شوند یمدر این بازار پذیرش  ییها شرکت

شفده در    پذیرفته یها شرکت عموماًاست. هرچند  ها شرکتهای مالی راهکار مناسبی برای ارزیابی وضعیت مالی نسبت

هفا بفر اسفاس     ارزیفابی وضفعیت شفرکت    امفا  بزرگ و توانمند مالی هستند یها شرکتدر تابلو اول  یژهو بهبازار اصلی 

 سازد. یم تر روشنیمی را تقسها در فرآیند انتشار سود  بندی شرکت ی مالی نیاز به طبقهها صورتو  ها نسبت

ها را به چهار گفروه تقسفیم    های بورسی، سه سط  بررسی انجام شده که شرکت بندی شرکت بدین ترتیب برای طبقه

  کرده است.

 اند: گرفته ها مورد استفاده قرار بندی آن ها و گروه معیارهای زیر برای ارزیابی ریسک پرداخت سود شرکت

 شکایت مؤثر از شرکت .1

 2وضعیت شرکت از نظر معیار آلتمن .2

 سه سال گذشته پرداخت سود تقسیمی دردیرکرد  نسبت بیشترین .3

                                                      

ل است. اطالعات یک شرکت به دلی 15/2/1396ها تا تاریخ  های مالی مصوب در مجامع شرکت . اطالعات مربوط به آخرین صورت 1

 ناهمگون بودن، از محاسبات حذف شده است.

2. Altman 
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 سه سال گذشته پرداخت سود تقسیمی در دیرکرد نسبتمیانگین  .4

 نسبت آنی .5

 شود. ها پرداخته می ابی ریسک شرکتدر ادامه به توضی  هر یک از معیارهای مورد استفاده در ارزی

 ها معیارهای مورد استفاده در ارزیابی ریسک شرکت -11-1

تردید نیازمنفد بررسفی و ارزیفابی ریسفک      بی ،انتشار هر گونه اوراق بدهی که تعهدی را بر ناشر )شرکت( تحمیل کند

ور که در سطور پیشین اشفاره شفد بفه    بندی در ایران، این گزارش همان ط اعتباری ناشر است. در نبود مؤسسات رتبه

و  1395تفا   1392زیر در بازه زمانی ها بر اساس معیارهایی پرد اخته است. معیارهای  ارزیابی ریسک اعتباری شرکت

 1اند. های تابلوی اول بازار اصلی مورد استفاده قرار گرفته در میان شرکت

 شکایت مؤثر از شرکت -1

ها در سفازمان بفورس و اوراق بهفادار بفه      شده از شرکت ه شد، بررسی شکایات طرحهمان طور که پیش از این نیز گفت

عنوان یکی از معیارهای سنجش عملکرد هر شرکت در فرآیند پرداخت سود تقسفیمی در ایفن گفزارش مفدنظر قفرار      

ر شرکت به مورد از ه 11قابل مالحظه است، شکایات کمتر از  11گرفته است. در این بررسی که نتایج آن در جدول 

عنوان شکایت غیرمؤثر ارزیابی شده است. بدین ترتیب یکی از معیارهای اصلی و اولیه در بررسی ریسک اعتباری هفر  

  شرکت نبود شکایت مؤثر از آن شرکت و به بیانی دیگر وجود شکایت حداکثر به تعداد ده مورد است. 

 2آلتمن Zامتیاز معیار  -2

هفا   بینی احتمفال ورشکسفتگی شفرکت    طراحی شد به بررسی و پیش 1961در دهه  که توسط ادوارد آلتمن Zامتیاز 

ها مفورد اسفتفاده قفرار     پردازد. این سنجه مالی به عنوان معیاری معتبر و فراگیر در ارزیابی ریسک اعتباری شرکت  می

وانفد بفه عنفوان    ت ها طراحی شده امفا مفی   بینی ریسک شرکت گیرد. هر چند این معیار به طور مشخص برای پیش می

گیفری از   آلفتمن بفا بهفره    Zای برای ارزیابی شرایط مالی و اعتباری شرکت نیز مورد استفاده قرار گیرد. معیفار   سنجه

شود. با توجه به شرایط حاکم بر بفازار سفرمایه ایفران بفرای محاسفبه ایفن معیفار در         های متفاوتی محاسبه می فرمول

 ده شده است:های زیر استفا رو از فرمول گزارش پیش

 :3های تولیدی برای شرکت

                                      
 

     :   4های خدماتی برای شرکت

                             
 های باال در این فرمول

                                                      
های موجود در انجام این گزارش بوده و دلیلی بر نظر  های تابلوی اول بازار اصلی به دلیل محدودیت های بورسی از میان شرکت بررسی وضعیت شرکت .1

 ها نیست.     ه از شرکتکننده گزارش مبنی بر الزام انتشار اوراق سود تقسیمی تنها برای این گرو تهیه
2 Altman Z-scour  
3  Z-scour for Private Firm 
4 Z-scour for non-manufactures  
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X1 سرمایه در گردش تقسیم بر کل دارایی شرکت = 

X2  =سیم بر کل دارایی شرکتسود انباشته تق 

X3 = سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر کل دارایی شرکت 

X4 ارزش دفتری تقسیم بر کل بدهی شرکت = 

X5 فروش تقسیم بر کل دارایی شرکت = 

و بفرای   23/1هفای تولیفدی    قابل قبفول آن بفرای شفرکت    مقدارحداقل در این گزارش پس از محاسبه معیار آلتمن، 

کفه بفاالترین معیارهفا در نظفر گرفتفه شفده،        2است. در شرط تخصصی  در نظر گرفته شده 1/1 ماتیهای خد شرکت

  لحاظ شده است. 4حداقل مقدار آلتمن 

 بیشترین نسبت دیرکرد پرداخت سود تقسیمی -3

ها که به موقفع پرداخفت نشفده در سفه سفال گذشفته مفورد         برای محاسبه این معیار نسبتی از سود تقسیمی شرکت

درصفد   31رسی قرار گرفته و بیشترین مقدار آن به عنوان معیار گزینش انتخاب شده است. اگر این نسبت بیش از بر

نخواهد بود. بدین ترتیب اگر شرکتی در یک یا چند سال مفورد   1بوده باشد، شرکت دارای معیار الزم شرط تخصصی 

ه موقع پرداخت نکرده باشفد از معیارهفای الزم   درصد از سودتقسیمی خود را ب 31بررسی )سه سال گذشته( بیش از 

 دار نخواهد بود. ربرخو 1برای برآوردن شرط تخصصی 

 میانگین نسبت دیرکرد پرداخت سود تقسیمی -4

در سفه سفال    ،نسبت سود تقسیمی هر سال که با تأخیر پرداخت شده یا اصوالً پرداخت نشفده میانگین در این معیار 

درصد بیشتر باشد، شرکت دارای شرایط الزم بفرای بفرآوردن    11یرد. اگر این نسبت از گ گذشته مورد بررسی قرار می

    نخواهد بود. 1شرط تخصصی 

 نسبت آنی -5

شده مورد توجه قرار گرفته است. این نسبت تنهفا   های مالی حسابرسی ها آخرین صورت شرکت 1در بررسی نسبت آنی

در نظر گرفته  1/1یابی شرکت به این شرط،  قدار آن برای دستو حداقل م شدهمورد استفاده  2برای شرط تخصصی 

 شده است.

 15بفه شفرح جفدول     2و شرط تخصصی  1بدین ترتیب با تلفیق معیارهای یادشده به شرط عمومی، شرط تخصصی 

هفایی هسفتند کفه مجفاز بفه       کنند. گروه نخست شرکت ها را به چهار گروه تقسیم می رسیم. این سه شرط شرکت می

تواننفد نسفبت    ار اوراق سود تقسیمی نیستند و سه گروه دیگر به شرحی که در ادامه توضی  داده خواهد شد، میانتش

 به انتشار اوراق سود تقسیمی اقدام کنند.

  

                                                      
 دارایی جاری منهای موجود مواد و کاال تقسیم بر بدهی جاری  .1
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 : مقادیر تعیین شده برای هر یک از معیارها در هر یک از طبقات16جدول 

تعداد شکایت  طبقه

 تاز شرک مؤثر

وضعیت شرکت 

بر اساس معیار  

 آلتمن

ماکزیمم درصد 

دیرکرد طی سه 

 سال گذشته

میانگین درصد دیرکرد 

 طی سه سال گذشته

حداقل 

عدد 

 آلتمن

حداقل 

 نسبت آنی

 - - - - قبول 1 شرط عمومی

 - - 11 31 قبول 1 1شرط تخصصی 

 1/1 4 11 31 قبول 1 2شرط تخصصی 

 ساس معیارهای پیشنهادیها بر ا نتایج گزینش شرکت -11-2

همان گونه که پیشتر اشاره شد، انتشار اوراق سود تقسیمی از آن رو که شرکت را متعهفد بفه پرداخفت مبلفغ اسفمی      

توجه قرار گیرد. در این بررسی توجه به  اعتباری مورد کتواند از منظر ریس کند، می شده می بندی اعالم اوراق در زمان

افزاید بلکه تعهفدات   ق بهادارسازی سود تقسیمی در عمل تعهد جدیدی به شرکت نمیاین نکته ضروری است که اورا

تواند امکان مذاکره و توافق شفرکت بفا سفهامداران عمفده را تحفت       کند. این فرآیند می پیشین وی را قابل معامله می

 به تفاهماتی در پرداختمده با سهاداران عمذاکره  از طریقها در مواردی  شرکت ،تأثیر قرار دهد. همان طور که دیدم

یابند. این گونه مذاکرات بفا خفرد شفدن بفدهی      به صورت غیرنقدی یا با دامنه زمانی متفاوت دست میسود تقسیمی 

شود. بنابراین در این بخش و بخش پیشین سعی شده بفا برقفراری الزامفاتی و دریاففت تعهفداتی از       شرکت دشوار می

بر اسفاس معیارهفای ارزیفابی سفه      پوشش داده شود.شرکت خت سود تقسیمی سهامداران عمده، ریسک دیرکرد پردا

پیشنهاد  بدست آمد. با استفاده از شروط سه گانه یادشده 15به شرح جدول  2و تخصصی  1شرط عمومی، تخصصی 

    . شوندها به چهار گروه زیر قابل تقسیم  شرکت شود می

ها معیارهای شفرط عمفومی را نیفز     تقسیمی نیستند. این شرکتهایی که مجاز به انتشار اوراق سود  شرکت -1 گروه

 اند و بنابراین فاقد صالحیت الزم برای انتشار اوراق  سود تقسیمی هستند. دست نیاورده به

سود تقسیمی  به انتشار اوراق از مج ها اند. این شرکت که تنها شرط عمومی را برآورده کردهیی ها شرکت -2 گروه

تقسیمی متعلق به خود باید  سوداوراق عمده شرکت در صورت تمایل به فروش ان هامدارس هستند اما

سهام تحت مالکیت تواند  این وثیقه باید نقدپذیر بوده و می ثیقه ارایه کنند.مبلغ اسمی اوراق، و اندازه به

سود  سهامدار عمده باشد. این شرط تنها برای سهامدار عمده بوده و سهامداران خرد برای فروش اوراق

 تقسیمی نیازی به ارایه وثیقه نخواهد داشت.

در صورت تمایل به  ها اند. سهامداران عمده این شرکت را برآورده کرده 1هایی که شرط تخصصی  شرکت -3گروه 

 .ارایه کنندسال گذشته، وثیقه  3شرکت طی  دیرکرداندازه حداکثر  بهفروش اوراق سود تقسیمی باید 

 ارایفه  نفد بفدون  توان میها  اند. سهامداران عمده این شرکت را برآورده کرده 2رط تخصصی هایی که ش شرکت -4گروه 

موجفود در تفابلوی اول بفازار      شرکت 67فیلتر کردن با کنند.به خود وثیقه اقدام به فروش اوراق سود تقسیمی متعلق 

 ه است:زیر به دست آمدنتایج  یادشده معیارهایبر اساس اصلی بورس تهران 
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 ها بر اساس معیارهای پیشنهادی  نتایج گزینش شرکت :17جدول 

 67 بررسی مورد های شرکت تعداد

ت
رک

 ش
اد

عد
ت

 
ی 

ها

وه
گر

ر 
ه

 

 13 1 گروه

 33 2 گروه

 13 3 گروه

 1 4 گروه

 1شرکت در گفروه   13 شرکت تابلو اصلی بازار اول 67از و بر اساس معیارهای پیشنهادی مطابق اطالعات جدول باال 

یفا بفه     هفا  شرکتدرصد از  49 بر بالغ .اند نکردهمجوز ورود به فرآیند انتشار اوراق سود تقسیمی را کسب قرار دارند و 

سفود تقسفیمی   در صفورت ففروش اوراق    ها شرکتقرار دارند که  سهامداران عمده این  2شرکت در گروه  33عبارتی 

بر اساس معیارهای پیشنهادشده قفرار    شرکت 13 سوموثیقه ارایه کنند. در گروه خود باید به اندازه مبلغ اسمی اوراق 

در چهفارمین گفروه کفه     .درصد است 4تنها  سومگروه  یها شرکتمیانگین دیرکرد پرداخت سود تقسیمی  گیرند. می

بررسفی را شفامل    ی مفورد هفا  درصفد از کفل شفرکت    12شرکت کفه   1 اند، باالترین شرایط و الزامات را برآورده کرده

 بفا  است. درصد 2 از کمتردر گروه چهارم  شده پذیرفته یها شرکت یرکرددرصد د یانگینم .اند شده یرفتهپذ شوند، می

دیرکفرد   یسکر توان می یشنهادیپ بندی طبقهاستدالل نمود که با استفاده از  گونه این توان میحاصله  یجتوجه به نتا

  کاهش داد. قابل قبولی را تا حدسود تقسیمی اوراق تسویه 
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 گیری و نتیجه یبند جمع

 گفذاری  یهسفرما خود و  گذاری یهسرماحاصل از  تقسیمیسود  تر یعسرتمایل به دریافت هرچه  ها شرکتسهامداران 

تمایل به خروج نقدینگی از شرکت نداشفته و   عموماً ها شرکتاین در حالی است که مدیران  .مجدد سود حاصله دارند

در راستای حفل ایفن تقابفل و    قرار داده استفاده کنند.  ها آنکه قانون در اختیار  ماهه هشتز فرصت قانونی ا توانند یم

دریافت خواهنفد   تقسیمیکه مالک سهام شرکت در زمان مجمع بوده و سود  گذارانی یهسرماو  ها شرکتمنافع  تأمین

کفردن مطالبفات ناشفی از    خرید ففروش   رنتیجه قابلانتشار اوراق بهادار به پشتوانه سودهای تقسیمی و د الگوی ،کرد

 هفای  یفه روو  هفا  یرسفاخت زاز تفا  بر آن بوده  تالش این الگو در .استهطراحی شد سود تقسیمی سهامداران از شرکت

 . بدیاکاهش تا حد امکان ناشی از انتشار  های ینههزو  موجود استفاده شود

هفا رقمفی    ش سفودهای تقسفیمی مصفوب مجفامع شفرکت     دهفد کفه ارز   های آماری این گزارش نشفان مفی   بررسی

درخورمالحظه و به طور معمول بیش از ده درصد ارزش بازار سهام بورس تهران است. این مقدار در مقایسه بفا ارزش  

کشد. از دیگر سفو بررسفی چگفونگی پرداخفت سفود       اوراق بدهی بازار سرمایه ایران نیز ارزش باالی خود را به رخ می

های بزرگ و معتبفر بفوده و    دهد که تمرکز سودهای تقسیمی بورس تهران بر شرکت ا نیز نشان میه تقسیمی شرکت

نزدیک بفه نیمفی از سفودهای تقسفیمی کفل بفازار را بفه خفود          ،اند ده شرکتی که بیشترین سود تقسیمی را پرداخته

کفه بخفش   دهفد   شفان مفی  های معتبر بورس تهران ن اند. بررسی پرداخت سود تقسیمی از سوی شرکت اختصاص داده

است. بخشی دیگر از سودهای تقسیمی  و به صورت نقد پرداخت شدهدر زمان مقرر  قابل توجهی از سودهای تقسیمی

ها اختصاص یافته و بخش کمتری که به سهامداران عمده تعلق داشته به صورت غیرنقد یفا   به افزایش سرمایه شرکت

 با تأخیر پرداخت شده است. 

ررسی الگوی پیشنهادی برای اوراق بهادارسازی سود تقسیمی از منظر تطابق با شرع مقدس اسفالم   این گزارش به ب

رو به تطبیق الگو با قوانین حفاکم بفر    پرداخته و آن را در چارچوب معامله دِین قرار داده است. همچنین گزارش پیش

زاراها و نهادهای مالی جدید توجفه و راهکارهفایی   بازار سرمایه ایران شامل قانون تجارت، قانون بازار و قانون توسعه اب

های حقوقی در راستای کارآمدی الگو، پیشنهاد کرده است. برای ثبت رویدادهای مفالی   برای استفاده بهینه از ظرفیت

ناشی از خرید و فروش اوراق سود تقسیمی نیز پیشنهاداتی ارایه شده است. همچنین تفأثیرات مالیفاتی انتشفار اوراق    

های مستقیم و قوانین ناظر بر بازار سرمایه ایران مورد بررسفی قفرار گرفتفه و     تقسیمی در چارچوب قانون مالیاتسود 

با توجه به مواد مالیاتی قوانین یادشده، انتشار اوراق سفود تقسفیمی، خریفد و ففروش و تسفویه آن معفاف از مالیفات        

 است.    تشخیص داده شده

ها به منظفور مجفاز دانسفتن آنهفا بفرای انتشفار        ود تقسیمی از سوی شرکتبرای بررسی ریسک دیرکرد پرداخت س

های تابلوی اول بفازار اصفلی بفورس تهفران بفر اسفاس        اوراق سود تقسیمی معیارهایی پیشنهاد شده و بر روی شرکت

ق سفود  ها به چهار گروه غیرمجاز برای انتشفار اورا  ، آزمون شده است. بر این اساس شرکت1394اطالعات مالی سال 

تقسیمی، مجاز با ضمانت تمامی اوراق سود تقسیمی سهامداران عمده، مجاز با ضمانت بخشی از اوراق و مجفاز بفدون   

گرفته نشان از کنتفرل قابفل قبفول     بندی صورت اند. بررسی معیارها و نتایج آزمون بر اساس طبقه ضمانت تقسیم شده

 ریسک دیرکرد بر اساس معیارهای پیشنهادی دارد.
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