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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بررسی فقهی اوراق مرابحه مبتنی بر سهام برای تامین مالی شرکت های هلدینگ

 

 

 چکیده

یکی از ابزارهای مالی که برای تنوع و پویایی بازار سرمایه باید بیشتر مورد تأمل قرار گیرد، اوراق مرابحه مبتنی بر سهام 

ها را زیر  هلدینگ، شرکت مادری است که بقیه شرکت. های زیرمجموعه شرکت هلدینگ است جهت تأمین مالی شرکت

الطرفین یا به جبر تشکیل  های دیگر به صورت مرضی ها و سازمان کردن سهام شرکت با قبضه و دادهپوشش خود قرار 

 اوراق مرابحه مبتنی بر سهام، اوراق. گیرد های عضور را به عهده می شوند و از نظر حقوقی تمامی اختیارات شرکت می

که بانی برای تأمین مالی کل یا بخشی از ثمن جهت خرید مقدار مشخصی از سهام یک شرکت سهامی  هستند بهاداری

شود که  های متعدد و متنوعی است ولی وابستگی خاص آن باعث می اگر چه شرکت هلدینگ دارای شرکت. نماید منتشر می

در . مالکیت یک مالکیت واحد داشته باشند ها در اختیار یک مجموعه واحد قرار گیرد و از نظر مدیریت تمامی این شرکت

العینه وجود  های زیرمجموعه هلدینگ را از نظر مالکیت، متحد با خود هلدینگ بدانیم، در اینجا شبهه بیع صورتی که شرکت

 .رو خواهد نمود به داشته و مشروعیت چنین ابزاری با مشکل رو

 

 عینهال اوراق مرابحه، سهام، هلدینگ، بیع:  ها کلید واژه

 

 



 مقدمه

امروزه شاهد آن هستیم که نظام مالی اسالمی در دنیا با سرعت شگرفی در حال رشد و توسعه است و نه تنها کشورهای 

اسالمی بر ضرورت به کارگیری ابزارهای اسالمی در بازارهای مالی تأکید دارند، بلکه در دیگر کشورهای دنیا هم این روند 

در این . الی بدون بهره، بخش جدایی ناپذیر نظام مالی اسالمی هستندبازار سرمایه و محصوالت م. کامال مشهود است

راستا متفکران مسلمان توانستند با رعایت ضوابط و مقررات شرعی و متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسالمی، انواعی از 

 . ابزارهای مالی را طراحی نمایند

از کشورهای غربی بوده است، به طور معمول بر اساس مبانی  شایان توجه است که از آنجا که شروع این ابزارهای مالی،

باشند که در مواردی با مبانی ارزشی و حقوقی اسالم سازگار نیستند، بر این اساس ضرورت دارد  ارزشی و حقوقی آنان می

ها  واز استفاده از آنپژوهشگران مالی اسالمی به روش اجتهادی این ابزارها را بررسی کرده ، دیدگاه اسالم بر جواز یا عدم ج

  .را اعالم کنند

اندازهای ریز و درشت، کوتاه مدت و بلند  ترین نماد متشکل بازار سرمایه هر کشور، پس بورس اوراق بهادار به عنوان مهم

بدیهی است هرچه ابزارهای مالی مورد . کند های مفید و مولد اقتصادی هدایت می مدت جامعه را جذب کرده، به سمت طرح

اده در این بازار تنوع بیشتری داشته باشند که بتوانند به هدف ها، سلیقه ها ، و روحیات متنوع صاحبان پس انداز و استف

بر . متقاضیان وجوه پاسخ مثبت دهند، زمینه مشارکت افراد بیشتری را فراهم کرده و موجب رونق بیشتر اقتصاد خواهند شد

های خود به تنوع ابزارهای مالی بیفزایند، به  کوشند با نوآوری ای مالی میکنندگان در بازاره این اساس طراحان و شرکت

 .طوری که امروزه صدها ابزار و شیوه برای تجهیز و تخصیص منابع مالی وجود دارد

ه است شود، ورقه با ارزش و قابل مبادل اوراق بهادار که از آن به ابزارهای مالی، دارایی مالی و دارایی نامشهود نیز تعبیر می

، ارزش مبادلی پیدا کرده است و مشهورترین اوراق بهادار، (فیزیکی)که به دلیل اعتبار دولت یا سندیت از یک دارایی مشهود 

ها، سفته، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانه  های مسافرتی، چک های بانکی، اعتبارنامه پول رایج کشورها، چک

 .است



ابزار مالی . گذاری است ام مالی، تسهیل جریان مالی و سوق دادن آن در جهت کاراترین نوع سرمایهترین کارکرد یک نظ مهم

دهد تا منابع اقتصادی را با اتکا به منابع پولی و مالی با  کننده جریان مالی، به تولیدکنندگان فرصت می به عنوان تسهیل

هرچه شرایط رقابتی بیشتر فراهم و ابزار مالی متنوع و  بدیهی است. سرعت و دقت بیشتری مورد جا به جایی قرار دهند

 .متناسب وجود داشته باشد، این عمل، به نخصیص کارای منابع بیشتر کمک خواهد کرد

در . در نظام مالی اسالمی نیز وجود ابزارهای مالی مناسب سبب افزایش کارایی سرمایه و تخصص بهینه منابع خواهد شد

انتشار اوراق . توانند این امر را محقق نمایند شوند که می سالمی نوعی از ابزارهای مالی محسوب میاین میان اوراق بهادار ا

بر اساس احکام مقدس شریعت اسالمی یکی از مهمترین اهداف مالیه اسالمی و از جمله ( صکوک)بهادار اسالمی 

در ساز و کار آن، تمام اصول بنیادی که اقتصاد  که ترین ابزار توسعه اقتصاد اسالمی در جامعه است، مشروط به این برجسته

  .سازد، رعایت شود اسالمی را از دیگر اقتصادها متمایز می

های متنوع، انواع آن برای نهادینه شدن در بازار  یکی از انواع اوراق بهادار، اوراق بهادار مرابحه است روز به روز با طراحی

یکی از انواع آن، اوراق مرابحه . تای شکوفایی و پویایی بازار بسیار مفید استشود که این تنوع در راس سرمایه پیشنهاد می

 .توان آن را مورد بررسی قرار داد های زیرمجموعه شرکت هلدینگ، می مبتنی بر سهام است که جهت تأمین مالی شرکت

سپس به استفاده از اوراق مرابحه مبتنی  در این راستا، ابتدا به بررسی اوراق مرابحه و اوراق مرابحه مبتنی بر سهام پرداخته و

 .های زیرمجموعه هلدینگ را مورد تحلیل فقهی قرار خواهیم داد بر سهام جهت تأمین مالی شرکت

 

 اوراق مرابحه( -1

های قدیم بین مردم رایج  یکی از انواع قرارداد فروش، بیع مرابحه است که از زمان. اوراق مرابحه مبتنی بر بیع مرابحه است

های حمل و نقل،  بوده است و مقصود از آن، بیعی است که فروشنده قیمت تمام شدة کاال اعم از قیمت خرید، هزینه

رساند، سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود  های مرتبط را به اطالع مشتری، می نگهداری و سایر هزینه

کند که این کاال را به هزار تومان خریده و حاضر است که به  برای مثال، اعالم می(. ۲۰۲، ص  ۳۲ج ۱۸۹۱نجفی، )کند  می

های  چنانچه فروشنده در بیع مرابحه در بیان قیمت خرید یا هزینه. هزار و صد تومان یا با ده درصد سود به مشتری بفروشد



تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد  یع مرابحه میب(.  ۲۱۳همان، ص )کند  مربوطه دروغ بگوید، مشتری خیار فسخ پیدا می

 .شود و در صورتی که نسیه باشد، به طور معمول، نرخ سود آن بیشتر است

 تعریف اوراق مرابحه (1-1

توان  توان تعریف جامع و دقیقی از این اوراق ارائه کرد؛ اما در نگاه عام می از آنجا که اوراق مرابحه انواع مختلف دارد، نمی

اساس  هستند که بر (دینی)مالی  صورت مشاع مالک داراییآنها به  هستند که دارندگان مرابحه، اوراق بهاداری قاورا: گفت

  .باشند قابل فروش در بازار ثانوی می بازدهی ثابت داشته و این اوراق. قرارداد مرابحه حاصل شده است

 اوراق مرابحه ارکان( 2-1

 :اند از  ن عبارتمهمترین عناصر آ. عددی حضور دارندو حقوقی متانتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی در 

شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تأمین مالی وی در قالب عقود اسالمی، اقدام به انتشار اوراق : باني .۱

 .نماید مرابحه می

تواند مبنای انتشار اوراق  که می شده در این دستورالعمل است مال منقول یا غیرمنقول با مشخصات تعیین :دارایي .۳

  .مرابحه واقع شود

کند و واسط یک مؤسسه مالی است  هر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را منتشر می (:واسطنهاد  )ناشر  .۲

 .شود که توسط بانی برای انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تأسیس می

اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تأمین مالی (: ارندگان اوراقد) گذاران سرمایه .4

 .کنند می

شخص حقوقی است که  اقساط بهای دارایی و سایر وجوهی را که بانی ملززم بزه پرداخزت آن بزه نهزاد       :ضامن .5

 .نماید باشد در سررسید یا سررسیدهای معین تعهد و تضمین می واسط می

مرابحزه از طزرف نهزاد واسزط اقزدام       شخص حقوقی است که نسبت به عرضزه و فزروش اوراق   :عامل فروش .6

 .نماید می

 .نماید وش دارایی به نهاد واسط میشخص حقوقی یا حقیقی معتبر است که اقدام به فر :فروشنده .۳



 اوراق مرابحه تأمین مالي( 3-1

در این نوع، بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا . ق مرابحه تأمین مالی استیکی از انوع اوراق مرابحه، اورا

واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، . کند تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می

نان کاالی مورد نیاز بانی را از تولیدکننده را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آ( مردم)وجوه سرمایه گذاران مالی 

شود که  بانی متعهد می. فروشد به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحة نسیه به قیمت باالتر به بانی می( فروشنده)

توانند  دارندگان اوراق می. در سررسید مشخص، قیمت نسیه کاال را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند

 .تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند

 ۱۰۰۰واحد اتوبوس به ارزش  ۱۰۰۰برای مثال، فرض کنید که دولت برای ارتقای سطح حمل و نقل عمومی، نیاز به خرید 

تواند به صورت نسیه یک ساله به  ها را نقد بپردازد، اما می تواند قیمت آن دودیت بودجه نمیمیلیارد ریال دارد و به جهت مح

ای به  واسط اوراق مرابحه. کند میلیارد ریال خریداری کند؛ در این فرض، اقدام به تأسیس یک مؤسسه واسط می ۱۳۰۰

دویست هزار ریالی منتشر کرده و در مقابل، برای مثال، یک میلیون ورق یک میلیون و )میلیارد ریال  ۱۳۰۰ارزش اسمی 

از طریق شرکت تأمین ( هر ورق یک میلیون و دویست هزار ریالی را به یک میلیون و بیست هزار ریال)میلیارد ریال  ۱۰۳۰

رد میلیا ۱۰۰۰کند و با  میلیارد ریال آن را به عنوان هزینه عملیات استفاده می ۳۰کند، سپس  سرمایه به مردم واگذار می

  .فروشد میلیارد ریال به دولت می ۱۳۰۰واحد اتوبوس خریداری کرده و به قیمت  ۱۰۰۰ریال، 

توانند صبر کنند و در سررسید یک میلیون و  اند، می خریداران اوراق که هر ورق را به یک میلیون و بیست هزار ریال خریده

بفروشند، به صورت طبیعی، هر چه به زمان سررسید  توانند قبل از سررسید دویست هزار ریال دریافت کنند، همچنین می

 .شود نزدیک شویم، قیمت اوراق به قیمت اسمی یک میلیون و دویست هزار ریال نزدیک می

 بررسي فقهي اوراق مرابحه تامین مالي( 4-1

ارد؛ اما بازار ثانوی بازار اولیه این اوراق مبتنی بر خرید و فروش نقد و نسیه دارایی خاص است که از نظر فقهی مشکلی ند

 .آنها بر اساس جواز خرید و فروش دین است که محل بحث و گفتگو است



 اختالفی هیچ و است (اهل سنت و شیعه)مسلمانان  همة نزد مشروع و مجاز معامالت از مرابحه بیع که توضیح بیشتر این

 نظر در را آنها همة وقتی که باشد می مرابحه بیع از غیر معامالت دیگری دارای مرابحه اوراق اما ندارد؛ وجود آن در

 .دارد نیاز تأمل فقهی به نظر از گیریم، می

 به است؛ (تنزیل) دین بیع و نسیه نقد، بیع بیع وکالت، قراردادهای از ترکیبی مرابحه تأمین مالی، اوراق ثانویه و اولیه بازار 

 به را آن سپس خرد، می نقد صورت به را متقاضی نیاز مورد کاالی صاحبان اوراق، طرف از وکالت به واسط که صورت این

 هستند، نسیه بیع از های حاصل قرض مشاع مالکان اوراق، صاحبان این از بعد .فروشد می متقاضی به دار نسیه مدت صورت

 ثانوی بازار در را اوراق آن توانند می همچنین کنند، دریافت را ورق دین اسمی مبلغ سررسید در و کنند صبر توانند می آنان

 و نقد بیع قراردادهای. شود تکرار بار چندین ثانوی بازار در که است ممکن ورق فروش عملیات .(تنزیل کنند) بفروشند

 باشد، محل می دین فروش و خرید مصداق که ثانوی بازار در اوراق فروش قرارداد اما مشکلی ندارد؛ هیچ وکالتی نسیه

  .است اختالف و بحث

دین از دیدگاه برخی از فقهای شیعه و غالب فقهای اهل سنت اشکال دارد؛ ولی مشهور فقهای گذشته و معاصر،  گرچه بیع

سیستانی، مکارم شیرازی، تبریزی، وحید خراسانی و ( طبق قول اولشان)چون سید یزدی، بروجردی، خویی، امام خمینی 

شود که مدیون بدهکار  الک تمام دینی میاند که بیع دین مطلقاً صحیح است و خریدار م زنجانی، معتقد

 (۳۳۳،ص۱۲۸۱موسویان،.)است

 

 اوراق مرابحه مبتني بر سهام( -2

مرابحه  اوراق. باشد هدف از انتشار اوراق مرابحه مبتنی بر سهام ، تأمین مالی جهت خرید سهام یک شرکت سهامی می

کل یا بخشی از ثمن جهت خرید مقدار مشخصی از سهام که بانی برای تأمین مالی  هستند بهاداری اوراق مبتنی بر سهام،

ای است که دارایی پایه آن را سهام یک شرکت تشکیل  این اوراق در واقع اوراق مرابحه. نماید یک شرکت سهامی منتشر می

 .دهد می



رضه اوراق را صرف پس از انتشار اوراق مرابحه توسط نهاد واسط، این نهاد به وکالت از دارندگان اوراق، وجوه حاصل از ع

خرید نقدی سهام شرکت مورد نظر از شخص ثالث نموده و سپس اوراق سهام را در قالب قرارداد مرابحه به بانی واگذار 

  .نماید بانی در سررسیدهای معین نسبت به تسویه ثمن سهام خریداری شده اقدام می. نماید می

بازدهی ثابت دارای  این اوراق .تشده اس حاصل مرابحه ساس قراردادا که بر هستند مالکان مشاع مطالباتی اوراقدارندگان 

 .باشد و قابل خرید و فروش می

 بررسي فقهي اوراق مرابحه مبتني بر سهام (1-2

لذا با . باشد می« سهام»ای است که دارایی پایه آن،  که اوراق مرابحه مبتنی بر سهام، همان اوراق مرابحه با توجه به این

  .کلیات اوراق مرابحه از نظر شرعی، اشکال فقهی بر این نوع از اوراق مرابحه وجود نداردتوجه به تصویب 

با فروشنده سهام از نظر مالکیت متحد باشد، انتشار این اوراق مرابحه با ( بانی)شایان ذکر است که چنانچه خریدار سهام 

گذاران، سهام را از شرکت  فاده از وجوه سرمایهشود؛ زیرا در این صورت شرکت واسط با است العینه مواجه می مشکل بیع

فروشد و این  می( بانی)است، به صورت نقد خریده و به صورت نسیه به خریدار ( بانی)فروشنده که تحت مالکیت خریدار 

 .باشد العینه است که از نظر شرعی باطل می همان بیع

 

 لدینگهای ه اوراق مرابحه مبتني بر سهام جهت تأمین مالي شرکت( -3

های هلدینگ یا مادر  های زیر مجموعه شرکت یکی از کاربردهای اوراق مرابحه مبتنی بر سهام، جهت تأمین مالی شرکت

ها به این شکل است که ناشر با انشار اوراق، وجوه مورد نیاز برای خرید سهام را  نحوه تأمین مالی این شرکت. باشد می

را به صورت نقد خریداری کرده و تأمین مالی « ب»آوری شده سهام شرکت  سپس ناشر با وجوه جمع. کند آوری می جمع

که نقش « الف»در مرحله بعد، ناشر سهام خریداری شده را در قالب مرابحه به شرکت . گیرد برای شرکت مذکور صورت می

گذاران پرداخت  رمایهنیز اقساط مرابحه را در سررسید به س« الف»فروشد و شرکت  دارد، می« ب»هلدینگ را برای شرکت 

 .های هلدینگ روشن شود پیش از بررسی فقهی این نوع از اوراق مرابحه، شایسته است که در ماهیت شرکت. خواهد نمود



 های هلدینگ شرکت (1-3

های مختلف اقتصادی بسیار با اهمیت است و بسیاری از کشورها را به اسم  های هلدینگ در بخش گذاری شرکت اثر

های  ها در اقتصاد نوین جهانی به اثربخشی راهبرد شوند به همین علت اثربخشی فعالیت خته میهایشان شنا هلدینگ

گیری از  های توانا تمایل زیادی برای فعالیت در قالب هلدینگ و بهره از این رو سازمان. های هلدینگ بستگی دارد شرکت

و مشکالت خود به رقابت در سطح باالتر و رقابت در های یکدیگر دارند تا بدین وسیله ضمن فائق آمدن بر مسائل  توانایی

بسیاری از مدیران ساختار هلدینگ را فرمول معجزه آسایی یافتند که هر مشکل سازمانی مانند . عرصه جهانی بپردازند

های  تشرک(. ۱۲۹۸گولد و همکاران، .)کند ها و موانع رشد را مرتفع می پیچیدگی و روابط اقتصادی، اقتصادی نبودن فعالیت

سپس موج تشکیل . هلدینگ با ابعاد مختلف، در قبل و بعد از جنگ جهانی دوم در بعضی از کشورهای اروپایی ایجاد شدند

ها در مقیاس گسترده در   تری از این نوع شرکت نوع پیشرفته. وارد آسیا و آفریقا شد ۳۰و 6۰های  ها در دهه این شرکت

های  های سازمانی و فعالیت ای بر ساختار مصر به وجود آمد که توانستند اثر گستردهدر الجزایر و  ۱۸۸۱تا  ۱۸۹۹های  سال

  .(۱۲۸۰دستمالچی و همکاران،)کاری داشته باشند 

 بتوان شاید آورده شده است و در زبان فارسی ”PARENT“ و ”CORPORATE”مترادف با در زبان انگلیسیهلدینگ 

 گروهی کرد، تعریف توان چنین می را هلدینگ های سازمان به طور کلی، .قرار داد« مادر» و یا« فراگیر» با مترادف را آن

 عنوان تحت باشد، داشته برعهده را ها شرکت کلیه اداره فقط و یا اداره و مالکیت شرکت، یک آنها در که ها شرکت از

 (۱۲۸اتابکی،شماره.)شوند قلمداد می هلدینگ

های بزرگ مالی هستند  ها سازمان هلدینگ .دده ها را زیر پوشش خود قرار می هلدینگ، شرکت مادری است که بقیه شرکت

شوند و از نظر حقوقی  الطرفین یا به جبر تشکیل می های دیگر به صورت مرضی ها و سازمان که با قبضه کردن سهام شرکت

 (5۰،ص۱۲۹۸غرابی،).گیرد های عضور را به عهده می تمامی اختیارات شرکت

های دیگر از  گذاری با خرید سهام شرکت گذاری است، با این تفاوت که شرکت سرمایه شرکت سرمایه شرکت هلدینگ، یک

شود در  مند می ها داشته باشد، بهره سود سهام و همچنین از افزایش قیمت سهام، بدون آنکه دخالتی در امور اداره این شرکت

ها در امورشان مشارکت داشته و بر آن تصدی  ی وام به آنهای دیگر و یا اعطال ها با خرید سهام شرکت حالی که هلدینگ

 (۱۲۹۲، کنندگان در میزگرد ماهنامه تدبیر شرکت)کنند  می



گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب  شرکتی است که با سرمایه( هلدینگ)بر اساس قوانین بورس ایران شرکت مادر

کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای  ن قدر حق رأی کسب میآانتفاع، 

 . هیئت مدیره موثر باشد

بنابراین شرکتی که سهام شرکت دیگر . کند توان گفت هلدینگ، شرکتی است که یک یا چند شرکت دیگر را کنترل می می

ها ناچاراند نسبت به  شود و برای همین هلدینگ وب میرا با هدف نفوذ در مدیریت شرکت خریداری کند، هلدینگ محس

 (5۱،ص۱۲۹۸غرابتی،) .های خود را به این منظور اختصاص دهند خرید سهام مدیریتی اقدام کنند و بخشی از دارایی

( هلدینگ)مجلس شورای اسالمی در تعریف شرکت مادر ۱/۸/۱۲۹4از فصل اول قانون بازار اوراق بهادار مصوب  ۱در ماده 

کند که برای  پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب می گذاری در شرکت سرمایه شرکتی که با سرمایه: ماده است کهآ

 .کنترل عملیات شرکت، هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد

یک ( درصد 55تا  5۱معموال )نیمی از سهام گذاری و هلدینگ خرید بیشتر از  های سرمایه ده کلی روش شرکتعدر قا

شرکت مالک، سهام . باشد صیل سود مورد انتظار میهای مدیرت استراتژیک جهت تح شرکت به منظور اعمال شیوه

هرچند شرکت هایی که سهام . گیری کند ها تصمیم کند که بتواند برای آن های تولیدی را فقط در حدی خریداری می شرکت

 مضافاً. رود ها به کلی از بین می کنند، اما استقالل مالی آن له قرار گرفته، استقالل حقوقی خود را حفظ میآن ها مورد معام

 (۳۸،ص۱۲۸۳نیا، ساجدی).های مالک انتقال می یابد ها غالبا به شرکت گذاری در شرکت امر سیاست

ها را از لحاظ ساختاری به سه گروه  ن هلدینگتوا بندی گروه مشاور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، می بنا بر طبقه

 :بندی نمود زیر طبقه

 نمونه . باشند  هایی است که در یک رشته کاری خاص و منسجم مشغول به فعالیت می شرکت هلدینگ شامل شرکت

 .های خودروسازی در ایران است ها، شرکت عینی این نوع هلدینگ

 ای وجود دارد که در چندین رشته  های تابعه ها، شرکت نوع هلدینگای که در این  همسان زنجیره های غیر هلدینگ

ها، وجود چندین شرکت تابعه در کنارهم  کاری مختلف و متفاوت به فعالیت مشغولند و ویژگی عمده این نوع هلدینگ

فعالیت این  توان از سازمان صنایع ملی نام برد که آفرینند در این مورد می است که در کنار هم یک زنجیره ارزش می

 .باشد های مختلف تولیدی و تجاری می هلدینگ شامل زمینه



 توان به گروه ملی فوالد ایران  باشند که می هایی با ساختارهای ترکیبی نیز مشغول به فعالیت می در ایران شرکت

 (۱۲۹۹شفیعی نیک آبادی، )اشاره داشت

ست ولی گاه به دلیل پراکنده بودن سهامداران، با مالکیت ا اهای تابعه را دار های هلدینگ نوعاً اکثریت سهام شرکت شرکت

به این ترتیب مشخص است که شرکت هلدینگ، مستقیما، . پذیر است های تابعه امکان کنترل شرکت اقلیت سهام نیز،

در حقیقت شرکت . های تابعه است شرکت مهای شرکت هلدینگ، سها کند و دارایی عرضه نمی( کاال یا خدمت)محصول 

های تابعه باشد تا  بنابراین باید دارای بینشی وسیع از کسب و کار شرکت. های تابعه است هلدینگ ستاد فرماندهی شرکت

افزایی به طور کارآمد هدایت و رهبری  های تحت فرمان خود را در مسیر ارزش آفرینی و هم بتواند شرکت

 (5،ص۱۲۸۳نیا، ساجدی).کند

 :های هلدینگ انواع شرکت

  :ع چهار نوع شرکت هلدینگ وجود دارد در مجمو

 اند مانند هلدینگ ایران خودروهایی که از یک شرکت بزرگ ایجاد شدههلدینگ

 کنندهای آن یک توع محصول تولید میهای محصولی؛ یعنی همه شرکتهلدینگ

ای گوناگون دارند ههای آن در راستای نیل به یک هدف مشترک فعالیتهای زنجیره تامین؛ یعنی همه شرکتهلدینگ

 های نفتی از عملیات اکتشاف تا پخشمانند هلدینگ

 (۳۰،ص۱۲۸۳نیا، ساجدی).های مختلف ایجاد شده استهایی با فعالیتهلدینگ مختلط؛ یعنی از شرکت

 های هلدینگ بررسي فقهي اوراق مرابحه مبتني بر سهام جهت تأمین مالي شرکت( 2-3

های زیرمجموعه هلدینگ، از سوی برخی مطرح و به دنبال  سهام، برای تأمین مالی شرکت استفاده از اوراق مرابحه مبتنی بر

آوری وجوه  مدل ساده این طرح به این شکل است که نهاد واسط با جمع. باشند سازوکاری برای اجرایی شدن آن می

ای به خود  م را به صورت مرابحهگذاران، اقدام به خرید نقد سهام شرکت زیرمحموعه هلدینگ نموده و سپس آن سها سرمایه

 .نماید هلدینگ منتقل می

های زیرمجموعه هلدینگ را از نظر مالکیت، متحد با خود هلدینگ بدانیم،  در این مدل از تآمین مالی، در صورتی که شرکت

لدینگ، همبستگی های ه که مشخصه اصلی شرکت که با توجه به این العینه وجود دارد؛ توضیح بیشتر این در اینجا شبهه بیع



های متعدد و متنوعی است ولی وابستگی خاص آن باعث  و وابستگی آنها است، اگر چه شرکت هلدینگ دارای شرکت

ها در اختیار یک مجموعه واحد قرار گیرد و از نظر مالکیت یک مالکیت واحد داشته  شود که مدیریت تمامی این شرکت می

ای آن به شرکت هلدینگ، در واقع خرید نقد و  شرکت زیرمجموعه و فروش مرابحهدر این حالت، خرید نقد سهام از . باشند

العینه و صوری بودن خرید و فروش، مواجه  ای از یک شخصیت تلقی خواهد شد و در نتیجه با شبهه بیع فروش مرابحه

 .خواهیم بود

 العینه در فقه امامیه بیع( 1-2-3

است از خرید کاال به صورت  عبارت (۱۱6،ص۱۲۹5میرمعزی،) است مسیحیان قراردادی هایشیوه شبیه بسیار بیع عینه که

 (۳۹ق،ص۱4۰5جواهری،) .نسیه و فروش نقدى آن به بهاى کمتر

 -این نوع معامله از دیر زمان( ۲۲6ق،ص۱4۳5شیرازی، مکارم.)از عین به معناى مال موجود گرفته شده است« عینه»لفظ 

 :گرفته است  به دو صورت انجام مى -ول طلب از بدهکاربراى فرار از ربا در قرض ربوى یا وص

دهد که از او به صورت  اى به این صورت انجام مى معاملهشخص نیازمند به نقدینگى براى فرار از ربا، با صاحب مال . ۱

مثال هفت هزار )خرد؛ سپس در همان جلسه آن را به قیمت کمتر  مى( مثال ده هزار تومان)تر از قیمت نقد  نسیه کاالیى گران

که از او به طالب یا صاحب عینه تعبیر  -دستیابى خریدار اوّل نتیجة این معامله،. فروشد به صورت نقد به فروشنده مى( تومان

به هفت هزار تومان نقد و دستیابى فروشندة اوّل به سه هزار تومان سود کاالى فروخته شده به نسیه است که در  -شود مى

 (۸۲،ص۳۰ق،ج۱4۰5بحرانی،).باشد کاال قابل وصول مى سررسید، تحویل بهاى

فروشد؛  طلبکار براى وصول طلب خود از فردى که توان پرداخت بدهى خویش را ندارد، کاالیى معیّن را نسیه به او مى. ۳

. و را بپردازدخرد تا بدهکار بتواند با پول دریافتى از طلبکار طلب پیشین ا سپس همان کاال را به بهایى کمتر نقد از او مى

 (5۲۱،ص۳ق،ج۱4۱۸حلّی،)

بیع عینه در صورتى که معاملة نخست مشروط به انجام دادن معاملة دوم نشود، جایز و مشروع است و نسبت به معاملة دوم، 

اى که خریدار ملزم به فروختن و فروشنده ملزم به خریدن باشد معامله  گونه الزامى بر دو طرف نیست و اگر مشروط گردد، به

 (۱۱۰،ص۳۲ق،ج۱4۰4نجفی،. )صحیح نیست

 : العینه در صورت شرط شدن آن، مستدل به ادله ای می نمایند از جمله  مشهور فقهاء قول خود را مبنی بر بطالن بیع



یابد  دور به این شکل تحقق می( ۳5۲،ص۱۱ق،ج۱4۱4حلّی،.)آید اگر قائل به صحت آن بشویم، اشکال دور پیش می .۱

ملک مشتری در بیع اول، موقوف است به حاصل شدن شرط که همانا خریدن مجدد مبیع از که انتقال مبیع به 

 .جانب فروشنده است

. آن چیزی که متوقف بر حصول شرط است، با چیزی که حصول شرط متوقف بر آن است، متفاوت می باشد: نقد 

صل انتقال مبیع به ملک توضیح بیشتر این که آنچه متوقف بر حصول شرط است، لزوم بیع می باشد، نه ا

 (۱۱۰،ص۳۲ق،ج۱4۱4نجفی،)مشتری

بیع اول باطل است زیرا اشتراط بیع دوم، با قصد بایع در نقل مبیع به مشتری منافات دارد و شبیه اجتماع ضدین  .۳

 (۳۳۱ق،ص۱4۲۰مازندرانی،.)است

مبیع به مشتری است ، قصد  با توجه به این که اراده بایع بر خریدن مبیع، در طول قصد وی مبنی بر انتقال: نقد 

 (۳۰4،ص4ق،ج۱4۱4کرکی،.)باطنی بایع و اراده خرید مجدد مبیع، با قصد نقل آن منافات ندارد 

با توجه به اشکالت و نقدهایی که به دالئل قائلین به بطالن وجود دارد، دلیل قول مشهور، منحصر در نصوص و روایات 

  (۱۱۱،ص۳۲ق،ج۱4۱4نجفی،.)شود می

 :العینه سه احتمال وجود دارد که بر اساس هر یک از آن احتماالت نتایج متفاوت بدست می آیددر حرمت بیع 

العینه یاد شده بسنده  العینه از باب تعبد باشد در این صورت تنها به مواردی که در روایات به عنوان بیع حرمت بیع. الف

اساس این احتمال هیچ یک از موارد اوراق اجاره مشمول شود و سایر موارد از شمول حکم حرمت خارج خواهند بود، بر  می

العینه قرارداد دوم قرارداد  العینه نخواهد بود، چون در این موارد قرارداد دوم قرارداد اجاره است، در حالی که در روایات بیع بیع

 .بیع است

حتمال در تمام مواردی که دو معامله متوقف این ا  العینه به جهت توقف معامله دوم بر معامله اول باشد، بنابر حرمت بیع .ب

العینه خواهند بود، اعمّ از این که معامله دوم نیز بیع باشد یا معامله دیگر، بر این اساس در  باشند، مشمول بیع بر هم می

 .العینه خواهند بود مواردی که قرارداد اجاره به صورت شرط در قرارداد بیع مطرح می شود، مشمول بیع



های ربا باشد در این صورت باید موارد به صورت خاص بررسی گردند هر موردی  العینه به جهت تحریم حیله بیعحرمت . ج

که هدف از انجام معامله به صورت فردی یا نوعی حیله ربا باشد حرام خواهد بود و هر موردی که به عنوان معامله مستقل با 

 .الل خواهد بوداهداف و انگیزه های مشروع و عقالئی صورت بگیرد ح

رسیم که از میان احتماالت سه گانه، احتمال سوم صحیح است و  بندی می العینه به این جمع با تامل در مفاد روایات بیع

 .حریم حیل ربا تحریم شده استالعینه از باب ت بیع

ینه ، بیع حقیقی و جدی از طرفین معامله باشد، صحیح است و اگر فقط عقدی صوری به منزله فرار از الع بنابراین چنانچه بیع

معامله صوری را :  اند دانان در تعریف معامله صوری گفته حقوق (۲۲۳ق،ص۱4۳5شیرازی، مکارم.)ربا باشد، صحیح نیست

جعفری  ) «آن معامله نداشته باشند حقوقیای گویند که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار  معامله

شود یعنی طرفین  بدون قصد انشاء و به ظاهر منعقد می ای است که بنابراین معامله صوری، معامله(. ۱۲۳۹،۸۹۰لنگرودی،

ها بر خالف صورت  اند و قصد آن نکه محتوای آن را قصد نکردهآاند و حال  کنند که عقدی را منعقد ساخته چنین وانمود می

آید ؛ زیرا در قرارداد  در این صورت ، عمل حقوقی که از جمله اعمال ارادی و انشائی است، به و جود نمی. قد استظاهر ع

 .شود صوری تلفظ وجود دارد اما این قصد، جدیت و قطعیت ندارد و بنابراین انشاء محقق نمی

شاء معامله است که به وسیله متعاقدین الزم به ذکر است که آنچه برای تحقق و صحت معامله ضروری است، همان قصد ان

مقصود نیستند؛ در حالی که مقاصد  زیرا الفاظ در هیچ مورد ذاتاً( ۱۱۸ق،۱4۱۰ابن قیم، )آشکار شده باشد و نه ظواهر و الفاظ 

بدانیم، در اثر دانسته و الفاظ را معتبر  ها را لغو و بی حال اگر ما مقاصد و هدف. باشند های عقود، مقصود بالذات می و هدف

 ( ۸4همان ،  )ایم  ایم و چیزی را که الغاء آن ممکن بوده معتبر شمرده نچه را که اعتبار آن ضروری بوده الغاء کردهآواقع 

قانون  ۱۱4۸و۱۸۱،۱۸6،46۲حقوق به موجب مواد  و در« العقود تابعه للقصود»در فقه به موجب قاعده  ای معامله چنین این

فرمایند که اگر براى تخلص از ربا این حیله  می( ره) امام خمینی .مدنی به خاطر فقدان قصد انشاء واقعی و درونی، باطل است

 (5۲6،ص۱تا،ج خمینی،بی) .جایز نیست( چه شرط کرده باشد و چه شرط نکرده باشد)را بنماید، مطلقا 

هایى است که گرچه ظواهر قانون در آن رعایت شده ولى چه بسا با روح قانون مخالف  ر بستن راهحیله، به کا

کوشد از  هاى شرعى ربا آن است که شخص براى فرار از حرمت ربا، مى در نتیجه حیله (۱4تا،ص شیرازی،بی مکارم).است

دریافت سود است، برسد چون این  طریق بعضى از عقود و معامالت که ظاهرى شرعى دارند به هدف اصلى خود که



هاى شرعى را پیموده، در ظاهر مخالفتى با شرع نکرده است ولى ممکن است با روح و فلسفه تحریم ربا  شخص، راه

 .مخالفت کرده باشد

 العینه در فقه اهل سنت بیع( 2-2-3

به عنوان یکی از مشهورترین انواع حیله  ،(۱54،ص۳ق،ج۱4۳5رشد، ابن)شود  این نوع معامله که به آن بیع آجال نیز گفته مى

.باشد ربا در فقه اهل سنت مطرح می  

ربوى است، غیر از شافعى، فقیهان اهل تسنن آن را جایز  در بیع عینه، در مواردى که قصد طرفین رسیدن به قرض

توان فروخت، به خود  ه مىشافعى بر این باور است که کاالى خریدارى شده را همان گونه که به غیر فروشند. اند ندانسته

فقیهان شافعى در پى هم آمدن دو معامله را دلیل کافى ( ۳56و45 ، ص4 م، ج۳۰۰۸قدامه، ابن.) توان فروخت فروشنده هم مى

 (۱۳۳م،ص۳۰۰۸المصری، یونس).اند دانند براى این که حکم شود دو طرف قصد ربا داشته نمى

 

 گیری نتیجه

مجموعه شرکت هلدینگ، با خود شرکت هلدینگ اتحاد مالکیت دارند، اوراق مرابحه های زیر  که شرکت با توجه به این

صوری بودن  .العینه مواجه است های زیرمجموعه شرکت هلدینگ، با شبهه بیع مبتنی بر سهام جهت تأمین مالی شرکت

از این جهت فقهاء چنین معامالتی را  آن مواجه است والعینه با  ای است که معامالت مبتنی بر بیع معامله و فرار از ربا، مسأله

های زیر مجموعه هلدینگ به وسیله اوراق مرابحه مبتنی بر سهام، باید  بنابراین برای تأمین مالی شرکت. دانند جایز نمی

 .العینه را در پی نداشته باشد سازوکار بهتری را طراحی نمود که شبهه بیع
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