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  در این مقاله می آموزیم:
ü همه چیز درباره اوراق مشارکت  
ü آیا سود تضمین شده اوراق مشارکت واقعی است؟  
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٢ 

 ؟اوراق مشارکت چیست
است که بیانگر همان طور که از اسم این اوراق هم مشخص است، اوراق مشارکت اوراق بهاداري 

 .مشارکت دارنده آن در یک طرح است
 

ارد میلی 10اندازي خط تولید جدید، به براي راه ساخت لوازم خانگی فرض کنیـد یک شرکت
  د.تومان سرمایه جدید نیـاز دار

 
اندازي این خط تولیـد، سرمایه صرف شده هاي کارشناسی، درصورت راههمچنین براساس بررسی
اندازي، از محل افزایش درآمد ناشی از فروش محصوالت سال پس از راه 4 براي آن ظرف مدت

درصد افزایش  30تا  25جدید، جبران شده و میزان سوداوري شرکت هم طی این مدت، ساالنه 
  ت.ي اسخواهد یافت، به بیان دیگر، طرح مذکور داراي توجیه اقتصاد

  
د براي تأمین سرمایه موردنیـاز خود از آن توانمی هایی که شرکتیکی از روشدر چنین حالتی، 

 . استفاده کنـد، انتشار اوراق مشارکت است
 

گذاران، منابع مالی مورد نیاز خود را از آنها با فروش این اوراق به سرمایه شرکت به این ترتیب
ز اگذاران نیز در ازاي این مشارکت، به نسبت سرمایـه خود در منافع حاصل تأمین کرده و سرمایه

  . اندازي خط تولید جدیـد شریک خواهنـد شدراه
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  آیا سود تضمین شده اوراق مشارکت واقعی است؟
تضمین ترین جذابیت اوراق مشارکت در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار مانند سهام، مهم

این معنـا که دارنده اوراق مشارکت اطمینان دارد که سود مشخص و  است، به پرداخت سود
کند. اما چه الحساب، در فواصل زمانـی معیـن، دریافت میعنوان سود علیاي را بهشدهتضمین

  کند؟کسی، پرداخت حداقل سود را تضمین می
  

پرداخت سود اوراق را هم  تواند خودش،طبیعتا شرکت یا سازمان منتشرکننده این اوراق نمی
 شود، توسطتضمین کند. در حال حاضـر، سود اغلب اوراق مشارکتی که در کشور منتشر می

شود، بنابراین، خریدار این اوراق اطمینان ها و موسسات مالی معتبر و یا دولت، تضمین میبانک
  . کنـددارد که در سررسیدهاي مشخص، سود تعهدشده را دریافت می

 
 

  مهم در مورد اورق مشارکت نکات
  
همان طور که قبال هم گفتیم، بین ریسک و بازده رابطه مستقیـم وجود دارد، بنابراین اوراق  . 1

کنند، میگذار نمشارکت، با توجه به اینکه بازدهی تضمین شده دارند و ریسکی را متوجه سرمایه
  . انواع اوراق بهادار، کمتـر استبنابراین بازده مورد انتظار آنها هم در مقایسه با سایر 
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۴ 

، به شودالحساب به دارنده اوراق پرداخت میشده اوراق مشارکت، به صورت علیسود تضمین . 2
این معنا که پس از پایان پروژه و در سررسید نهایی، ناشر اوراق موظف است سود قطعی پروژه را 

یداران الحساب پرداختی به خرسود علی محاسبه کرده و درصورتی که سود قطعی پروژه، بیشتر از
التفاوت را به آنها پرداخت نماید. البته، درصورتی که سود قطعی پروژه، از اوراق باشد باشد، مابه

التفاوت برعهده ضامن اوراق مشارکت است و الحساب پرداختی کمتر باشد، جبران مابهسود علی
    ت.راق نیسوضرر و زیانـی از این بابت، متوجه خریدار این ا

 
  
 هايسود اوراق مشارکت، معاف از پرداخت مالیات است و این موضوع نیز یکی از جذابیت . 3

   د.شواري در اوراق مشارکت محسوب میگذسرمایه

 
  
نام منتشر شده و فردي که این اوراق را در اختیار دارد، مالک آن اوراق مشارکت، اغلب بی . 4

باید از اوراق مشارکت نیز همانند اسکناس و بلکه بیشتر از آن، مراقبت شود، بنابراین شناخته می
وانند کنند که بتها معموال این امکان را براي خریداران اوراق مشارکت فراهم میکرد. البته، بانک

سوزي و... اوراق خریداري شده را نزد بانک، به امانت بگذارند تا از مواردي مانند سرقت، آتش
  . ددر امان باش

 
  
سود اوراق مشارکت، در فواصل زمانی تعیین شده (مثال یک ماهه یا سه ماهه) و ازطریق .5

شود. شود، به وي پرداخت میهایی که همراه اوراق مشارکت، به خریدار تحویل میبرگه
 هاي دریافتدرصورتی که فرد اوراق مشارکت را نزد خود نگهداري کند، هنگام تحویل برگه

، باید اصل اوراق مشارکت را هم به همراه داشته باشند تا مالکیت فرد بر این اوراق، سود به بانک
اق تواند اورتوسط بانک احراز شود. البته، همان طور که گفته شد، خریدار اوراق مشارکت می

خود را نزد بانک به امانت گذارده و با پرداخت کارمزد جزئی، از بانک بخواهد تا سود اوراق را 
 . رسیدهاي تعیین شده، به صورت منظم به حسابش واریز نمایددر سر
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موال شود، معهایی که براي تأمین مالی آنها، اوراق مشارکت منتشر میباتوجه به اینکه طرح . 6
بر هستند، بنابراین اوراق مشارکت نیز اغلب با سررسیدهاي سه تا چهارساله منتشر هاي زمانطرح
اوراق به هر دلیل، قبل از دوره سررسید به پول خود نیاز پیدا کرد، شوند. اما اگـر خریدار می
تواند با مراجعه به یکی از شعب بانکی که اوراق را از آن خریداري کرده، ضمن تحویل اوراق می

مربوطه به بانک، اصل پول خود را دریافت نماید. طبیعتا سودهاي دریافتی تا تاریخ تحویل اوراق 
 . باشدان سود دوره مشارکت، متعلق به فـرد میبه بانک نیز به عنو

 
 

ها نرخ سود قابل پرداخت به مشتري را اندکی البته معموال درصورت تسویه زودتر از موعد، بانک
التفاوت نرخ جدید با نرخ پرداختی تا آن زمان درصد) و مابه 19درصد به  20کاهش داده (مثال از 

  . کنندرا، از مشتري دریافت می
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۶ 

 
که اوراق مشارکت در بورس یا فرابورس نیز پذیرفته شده باشند، دارنده این اوراق درصورتی. 7
 هاي کارگزاري بورس مراجعه کردهتواند براي فروش آنها قبل از سررسید، به یکی از شرکتمی

د هماننو ، نسبت به فروش اوراق خود اقدام نماید. در این صورت، طبیعتـا اوراق مشارکت نیز 
سهام، براساس قیمتی که در بورس براي آن متقاضی وجود داشتـه باشد، فروختـه خواهد شد و 

 .یابدسود دارنده اوراق مشارکت نیز از بابت تسویه زودتر از موعد، کاهش نمی
   

ی هایهاي اداري و مسکونی و...، نمونهاي و ریلی، سـد، تونل، نیروگاه، مجتمعساخت خطوط جاده
ها، براي تأمین مالی آنها اقدام به انتشار اوراق مشارکت اردي است که دولت و یا شهردارياز مو
   .شودها، به وفور مشاهده میکنند و تبلیغات آنها هم در رسانهمی

  
  

  کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره
سهام و فروش این  یک هفتمفروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره حدود  کارمزد خرید و

  است. معاف از مالیاتاوراق 

خرید وفروش کنید فقط باید  هزار تومان اوراق مشارکت در بورس 150براي مثال اگر بخواهید 
  تومان کارمزد پرداخت کنید. 105
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زیت توان یکی از مرا می هاي سرمایه ایر بازارپایین بودن کارمزد معامالت در بورس نسبت به س 
  برشمرد.بورس هاي 

  
  

  هاي بعد نیز همراه ما باشید! :)در قسمت

  

  
   آمنه هاشمی                            محسن تقی نژاد نگارنده:

  
            


