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 به سهاماحکام مربوط 

 اشکال به مسئولیت محدود شرکاء بنابر شریک بودن سهامداران در اموال
یکی از مبانی در مورد ماهیت سهام، که برخی از فقهاء قائل به آن هستند، عبارت بود از این که، سهامداران به مقددار ودو ی کده 

 باشند و ذا به صورت مشاع، شریک هستند.رکت میاند، به همان میزان ما ک دارایی ها و کاالهای شبرای سهام، ورداخت کرده

شریک در »باشد، که ما به عنوان احتمال ششم، در مباحث قبلی به عنوان می 42و ماده  1این مبنا بر اساس ظاهر ماده 

 مطرح نمودیم.« سرمایه

دهند و ی در شرکت ار انجام میا بته این مبنا تفاوتی هم با شرکت فقهی دارد و آن این است که در شرکت فقهی، خود شرکاء ک

یره و ت مدیئهمثل گذارد و ی شرکت سهامی که شخصیت حقوقی است به همراه همه توابعش هر فرد وو ی در میان میسهامی، 

 دهد.ها کار انجام میباشد و برای آنمدیرعامل و.. ، عامل و اجیر این سهامداران می

 شود و آن این است که:اد میبر اساس این مبنا مشکلی در شرکت سهامی ایج

 این طور آمده است: 1در ماده 

ها شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئو یت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن

 است.

 وس بر اساس این ماده، سهامداران مسئو یت مطلقه ندارند بلکه مسئو یت محدود دارند.

 آمده است که: 42ماده و همچنین در 

ص میزان مشارکت و تعّهدات و منافع صاحب آن در شرکت یا شرکت  سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است، که مشخِّ

 باشد.سهامی می

 که در این صورت نیز به همان میزان سهمی که دارد، در تعّهدات مسئو ّیت دارد.

 رداشتی که عموم از این دو ماده دارند که عبارت است از اینکه:حال بر اساس این مبنا، در این دو ماده بر اساس ب

رود و اند، در صورتی که شرکت برشکست شود، از دست سهامداران همان وول میهمان وو ی که سهامداران در شرکت قرار داده

به صورت نسیه، یک رد سرمایه دارد، میلیا 5که بیش از آن بدهکار نیستند، و ذا قبالً نیز این مثال بیان شد که در فرضی که شرکتی 

دار خریداری نموده است و ی در بین مسیر تمامی کاالها غرق شدند، به طوری که دیگر برای از کارخانه میلیارد 11به ارزش  کشتی کاال

به میزان دارایی  ، تنهاماند و به صورت کامل بدهکار شد، در این صورت بر اساس ظاهر این دو مادهای باقی نمیشرکت هیچ دارایی

دار( رفته میلیارد دیگر( از جیب فروشنده )کارخانه 5سوزد و ی مابقی )رود و وو شان میمیلیارد( از دست سهامداران می 5شرکت )

است و سهامداران مسئو یتی در قبال آن ندارد و عالوه بر وو ی که سهامداران برای خرید سهام داده بودند، ضرر دیگری متوجه 

 شود.ران نمیسهامدا
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 اشکال
شود از یک طرف گفته شود که سهامداران، اند، یعنی نمیاین خالف موازین فقهی است که فقها در بحث شرکت مطرح کرده

-ها، شود تنها به میزان سرمایهگیرد و ی از طرف دیگر اگر ضرر متوجه آنافراد خرید و فروش صورت می شریک هستند و با اموال این

 شود.ها مربوط نمیاد به آنشان مسئول هستند و ماز

ها، مسئو ّیت محدود به مبلغ اسمی سهام شود فلذا باید همانند سایر شرکتخالف شرع می 42و  1که در این صورت ماده 

میلیارد سرمایه سهام  5که باشد، یعنی در مثال قبلی، عالوه بر اینسهامداران نشود بلکه تمامی بدهی متوجه تمامی سهامدران می

 شوند.میلیارد باقی مانده، بدهکار می 5اند، در مقابل رود، هر کدام به میزان سهمی که داشتهن از بین میدارا

و باید از قانون تجارت حذف  شودخالف شرع می 42و  1وس بر اساس این مبنا که سهامداران شریک در اموال باشند، ماده 

ونه است یعنی سهامداران بیش از مبلغ اسمی سهامی که دارند، مسئو یتی شود، در حا ی که در عمل و در عا م خارج نیز همین گ

 شوند.نسبت به ضررهای شرکت ندارند و اگر همه سهامشان در مقابل ضرر از بین برود، در هیچ صورتی بدهکار به کسی نمی

مثل شرکت فقهی معنا کرد د  گونه نیست و ذا نباید شرکت سهامی راا بته در مباحث قبلی گفته شد، که ماهیت سهام، این 

باشد د و ی اگر کسی بر این مبنا اصرار داشته باشد، باید متوجه این اشکال باشد و ای بر اشتباه بودن این مبنا میخود این اشکال قرینه

 را اصالح نماید. 42و  1ماده 

 جواب
دار( گیرد )کارخانهمعامله با شرکت قرار میممکن است گفته شود که این دو ماده خالف شرع نیستند، زیرا که شخصی که طرف 

دار بر اساس این شرط مبنایی شوند و کارخانهبا توجه به این دو ماده، وارد معامله شده است و ذا این دو ماده، همچون شرط مبنایی می

فقهی نیست که سهامداران ضرری فروشد، و ذا اگر ضرر کرد، خود او اقدام به ضرر کرده است فلذا موازین کاالی خود را به شرکت می

 متحمل نشوند.

 مناقشه در جواب
 شود که:در جواب گفته می

 باشد:مسئله دارای سه فرض می

اند که در شان در شرکت محدود باشد، یعنی با یکدیگر قرارگذاشتهکنند که مسئو ّیتسهامداران با یگدیگر شرط می فرض اول:

 ش اسمی سهامشان، مسئو یتی نداشته باشند:اند، بیش از ارزشرکتی که تأسیس کرده

در این صورت، این شرط بر خالف شرع است، زیرا که شرط بر علیه دیگران است، زیرا که در حقیقت معنای این شرط این است 

کنیم که چیزی به فروشنده ورداخت نکنیم و بدهی خود را که هر کسی به ما کاالیی فروخت، اگر برشکست شدیم، ما شرط می

 شود.نپردازیم، این شرط نافذ نیست زیرا که در واقع تحلیل حرام است، بنابراین این شرط محقق نمی

رت نیز کند، در این صوگونه است یعنی قانون گذار این شرط را تحمیل میشرط شرکاء نیست بلکه قانون آمره این فرض دوم:

 تواند بدهی خود را ندهد.می که اگر کسی بدهکار به دیگری شود،.کرده استخالف شرع است زیرا که قانون جعل باید گفت که این قانون بر
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 ماند که باید بررسی شود:وس طبق این دو فرض، چنین شرطی خالف شرع است و نافذ نیست، وس تنها یک فرض باقی می

کنند که خریدار هستند، با طرف مقابل که فروشنده است در ضمن عقد، شرط میباشند، سهامداران که شریک می فرض سوم:

اگر کاال را به صورت نسیه به ما فروختید و ی کاال از بین رفت، شما بیش از سرمایه موجود در شرکت، طلبکار نیستید و باقی مانده 

 طلب شما، ساقط خواهد شد. )یا به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت شرط ارتکازی و مبنایی(

 د: شرط نتیجه و شرط فعلتوانند شرط کننکه در این فرض نیز، به دو صورت می

 دارند و مابقی طلب خود را ابراء کنند.شرط فعل: اگر شرکت برشکست شود، طلبکاران به میزان سرمایه، از اموال شرکت بر می

 شود.شرط نتیجه: اگر شرکت برشکست شود، خود به خود ما زاد بدهی طلبکاران ساقط می

 

 اشکاالت مشترک )بین شرط فعل و شرط نتیجه(

 الً چنین شرطی به صورت ضمن عقد وجود ندارد.او

که چنین شرطی به صورت ارتکازی ادعا شود، باید گفت که این شرط عموم ندارد و شامل تمام کسانی که با ثانیاً به فرض این

به این امور، شرط و شوند و ی اصالً توجه گردد زیرا که چه بسا افرادی که وارد معامله با شرکت میشود، نمیشرکت وارد معامله می

ای وجود دارد، توان ادعا کرد که در حّق آنها نیز چنین شرط ارتکازیموارد ندارند، نمی ا تفاتی به این وازم مواد قانونی ندارند و ذا چون 

د توان به صورت مطلق گفته شود که: هر کسی طلبکار از شرکت شد، تنها به میزان سرمایه شرکت از شرکت طلب خواهوس نمی

جا فقط در صورتی که طرفین توجه به این شرط ارتکازی داشته باشند، از این جهت شود و تا اینداشت. و این عموم بر خالف شرع می

 دهد.خالف شرع رخ نمی

 به شرط فعلاشکال 

د، در این اگر شخص مقابل به شرط عمل نکند و فعل را انجام ندهد یعنی ابراء نکرد و بلکه طلب خود را از شرکت طلب کر

-توان گفت که از آنشوند و تنها میصورت هر چند که این شخص خالف شرع انجام داده است و ی همه سهامداران بدهکار به او می

جایی که طرف مقابل به شرط خویش، عمل نکرده است، شرکت حق فسخ دارد و ی باید توجه داشت که اگر معامله را فسخ کند نیز 

 شوند.شان، بدهکار میصورت کامل به فروشنده بپردازد یعنی همچنان تمامی سهامداران به بیش از مقدار سهامباید مبلغ کاال را به 

 اشکال به شرط نتیجه

شود، اگر شرط شود که به صورت خود به خود، بدهی ساقط شود، بدون این که طلبکار آیا در مواردی که شخصی بدهکار می

هد؟ یعنی با توجه به این که موارد صحت شرط نتیجه متفاوت است، این مطلب باید اثبات شود که دابراء کند، آیا چنین چیزی رخ می

-شود، یعنی باید بحث شود که سقوط طلب نیز از اموری است که با سبب خاّص محقق میسقوط طلب نیز با شرط نتیجه محقق می

« شرط»ای دین و ابراء موجب سقوط دین است ، باید بحث شود که دانیم که ادجایی که میو از آن شود یا نیازی به سبب خاص ندارد؟

 شود؟نیز موجب سقوط دین می

 تمسک کنیم و نفوذ این شرط را اثبات کنیم، زیرا « ا مومنون عند شروطهم»توانیم به و در صورتی که شک داشته باشیم، نمی
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موردی سبب خاص ندارد، شرط نتیجه نافذ است،  که باید بررسی شود که ادای دین نیز سبب خاص دارد یا خیر؟ و اگر اثبات شود که

 توان به عموم تمسک کرد.شود و نمیو ذا شبهه مصداقیه نفوذ شرط می

 

 نمود.مطرح  توانمی بر عهده شرکاء قرار داده شده است،  42و  1این شبهه ای بود که در مورد مسئو یتی که در ماده 

احکام نیز اشکاالتی را مطرح نمود، مثل فرضی که یکی از سهامداران مهجور یا مفّلس  توان در مورد سایرا بته بر اساس این مبنا می

دهد، در خودش را ندارد و ی با این حال، شرکت به فعا ّیت های خودش ادامه می لدر امواشده باشد، که در این صورت حّق تصرف 

در صورتی که یکی از »امدار را ندارد، یا این حکم که صورتی که شرکت به عنوان عامل، حق تصرف در اموال )مشاع( این شخص سه

-گونه نیست بلکه ورثه جایگزین میو ی در بحث ما )شرکت های سهامی( این« شودشرکاء فوت کند، شرکت )شرکت فقهی( باطل می

 شوند.

 خرید و فروش سهام به صورت قرارداد خرید اعتباری
 ن مطرح کرد، مشروعیت خرید اعتباری سهام است.توامی« سهام»یکی دیگر از احکامی که ویرامون 

تصویب شده است، در این  11ای در سازمان بورس دارد، که ظاهراً در سال خرید اعتباری یا همان قرارداد خرید اعتباری، مصوبه

 مصوبه تعریف و دستورا عمل خرید اعتباری آمده است:

کارگزار به منظور تخصیص اعتبار از طرف کارگزار به مشتری منعقد  قرارداد خرید اعتباری: قراردادی است که بین مشتری و»

 «.شودشود و شرایط تخصیص اعتباری و حقوق و تعهدات طرفین بر اساس آن مشخص میمی

خرید اعتباری: خرید اوراق بهادار توسط کارگزار به سفارش مشتری برای وی است که کارگزار بر اساس قرارداد خرید اعتباری »

نماید، ورداخت و معادل مبلغ ورداختی را به بدهی تجاری مشتری منظور می 1از ثمن معامله را تا سقف اعتباری تخصیصیقسمتی 

 «.تسویه این بدهی تابع قرارداد خرید اعتباری است

راردادی منعقد باشد یعنی کسی که قصد خرید سهام دارد، با کارگزار قبنابراین قرارداد خرید اعتباری بین کارگزار و مشتری می

 کند.آن اعتباری و وول دیگری که دارد، سهام خرید می کند تا اعتباری به او تخصیص ویدا کند و سپس مشتری به واسطهمی

د )مثالً یک میلیون کنباشد و ی وول کافی ندارد، در ابتدا با کارگزار قراردادی منعقد میو ذا کسی که مشتری سهام یا کاال می

بندد، که کارگزار نیز به او خواهد دومیلیون فالن سهام را خریداری نماید، بنابراین با کارگزار قرارداد خرید اعتباری میوول دارد و ی می

خریداری یک میلیون اعتبار تخصیص بدهد که بتواند با مجموع این اعتبار و یک میلیونی که از قبل داشته است، دو میلیون سهام 

دهد و سپس کارگزار با این اعتبار و وول دیگری نماید( و بعد از انعقاد قرارداد خرید اعتباری، کارگزار اعتبار را به مشتری تخصیص می

 نماید.کند، برای او سهام خریداری میکه مشتری ورداخت می

                                                

 
 . که در قرارداد خرید اعتباری، مشخص شده است.1
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 و ی ابهاماتی در این زمینه وجود دارد:

 ابهام اول

ای که آقای مجید ویره رارداد خرید اعتباری، کارگزار با مشتری است و ی در مصاحبهبر اساس این مصّوبه، طرف حساب در ق

 )دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار( این طور گفته است که:

کار بانک، خط اعتباری را از ا عملبر مبنای روشی که اخیراً در کمیته فقهی تصویب شده است، شرکت کارگزاری به عنوان حق»

دهد و مشتری شرکت کارگزاری با بانک در خرید سهام یا اوراق بهادار موضوع بانک دریافت کرده و در اختیار مشتری خود قرار می

کنند و در وایان سررسید مشارکت، مشتری ملزم است یا سهامی را دارایی را خریداری میقرارداد، شریک هستند و به صورت مشارکتی 

که سهم ا شرکت بانک را به قیمتی که در ابتدای اری کرده است، بفروشد و با بانک تسویه کند و یا اینکه به صورت مشارکتی خرید

کنند، از بانک خریداری و با بانک تسویه کند؛ بنابراین در رویکرد جدید، خرید اعتباری سهام بر مبنای قرارداد قرارداد توافق می

 «.کننددارایی موضوع قرارداد سهیم هستند و با یکدیگر مشارکت میشود و بانک و مشتری در خرید مشارکت معنا می

ظاهراً مفاد مصوبه و این مصاحبه با یکدیگر متفاوت هستند، زیرا که مفاد مصوبه این است که: قرارداد بین کارگزار و مشتری 

شود و ی در مصاحبه کارگزار بدهکار میدهد و اصالً حرفی از بانک در میان نیست و شخص به خود است و کارگزار تخصیص اعتبار می

شوند و ی در مصوبه، را مطرح کرده است که شخص و بانک با یکدیگر شریک می« شراکت»مطرح نشده است بلکه بحث « بدهکاری»

 شود.شخص با کارگزار شریک نمی

در مصوبه، کارگزار طلبکار از آن  شوند و یدر مصاحبه گفته شده که کارگزار صرفاً عامل بانک است و بانک و مشتری، شریک می

دهد و ذا اگر اعتبار را شامل انواع تسهیالت بدانیم، باید گفت که شرکت جزو تسهیالت شود و چیزی به نام شرکت رخ نمیشخص می

 در این مصّوبه نیست.

س مصاحبه، شرکت وس ابهام اول در این بحث این است که حقیقت خرید اعتباری بر اساس مصوبه، بدهی است و ی بر اسا

 است.

 ابهام دوم

 باشد.در مصوبه، طرف حساب کارگزار است و ی بر اساس مصاحبه کارگزار صرفاً حق ا عمل کار است و طرف حساب بانک می

 مشروعیت خرید اعتباری
 علی اّی حال باید طبق دو مبنا، مشخص شود که خرید اعتباری مشروع است یا خیر؟

 ده است، باید گفت که:آم مصوبهچه در  بر اساس آن

شود، باید مشخص شود که صرفاً وعده و وعید است و شرط ابتدایی است یا اینکه قراردادی که بین کارگزار و مشتری منعقد می

گیرد، متعهد شده است، شبیه قرارداد آتی این قرارداد نوعی معامله و معاوضه است، یعنی طرف مقابل در مقابل وو ی که از مشتری می

جا نیز مطرح است و ذا مبهم است که این ق اختیارمعامله؛ و ذا همان ابهامات و اشکاالتی که در بحث از قرارداد آتی و... بود، در اینو ح

 که تعّهد شرکت است که در مقابل باشد، آیا تعّهد شرکت است که در مقابل تعهد مشتری قرار دارد یا اینقرارداد، چه نوع تعهدی می
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دهد که به میزانی که مشتری درخواست کند به او وام دهد یا مضاربه دهد یا به عنوان نی کارگزار تعهد میحّق مشتری قرار دارد، یع

شود که عقد شود که آیا داخل در قرارداد عقالئی مییکی دیگر از تسهیالت بانکی قرار بگیرد، و به خاطر همین ابهام، برای ما واضح نمی

جا نوشته شده است که در قرارداد خرید اعتباری، اعتبار شود؟ زیرا که صرفاً در این« قوداوفوا با ع»ول اد ه ممحسوب شود و مش

 باشند آیا تعّهد است یا مال است؟!شود و ی مشخص نشده است که عوض و معّوض چه چیزی میتخصیص داده می

 کنیم.توان حکم فقهی آن را نیز مشخص از این جایی که این ابهام در مسئله وجود دارد، نمی

و ی اگر قرارداد خرید اعتباری را به این صورت تصویر کردیم که صرفاً مقدمه تخصیص اعتبار است و اصل همان تخصیص اعتبار 

 است.

 حال باید مشروعّیت این تخصیص اعتبار را بررسی کنیم:

 مشروعّیت تخصیص اعتبار
ه صورت شرکت است یا مضاربه یا جعا ه یا نقد و نسدیه یدا باشد، آیا بابتدا باید مشخص شود که تخصیص اعتبار به چه نحوی می

 یاید.قرض و... است؟ یعنی بر اساس کدام یک از عقود اسالمی، اعتبار تخصیص می

، و ذا یا قرض اسدت باشدشود که تخصیص اعتبار به صورت شرکت نمیبر اساس مطا بی که ذیل مصوبه آمده است، مشخص می

شود که هم بر خالف موازین قانونی کشور است )و در خود مصوبه ل آن بخواهد وول بگیرد، قرض ربوی میکه در این صورت اگر در مقاب

 نیز آمده است که باید موازین قانونی کشور رعایت شود( و هم بر خالف شرع است.

یرا کدارگزار بددون چشدم که ادعا شود که قرض ا حسنه است که باید در جواب بگوییم که این ادعا بر خالف واقع است زمگر این

 دهد.داشت و صرفاً برای رضای خدا، قرض ا حسنه نمی

این موارد، تخصیص اعتبار رخ بدهد یعندی ودو ی کده شدرکت )کدارگزار( بده عندوان وس باید به صورت مضاربه و جعا ه و امثال  

فروش کند و بعدد از ایدن مشدتری، صداحب  دهد برای این است که مشتری با این وول کار کند، خرید وتخصیص اعتبار، به مشتری می

دهدد، کند که از طرف او خرید و فروش نماید، یعنی هر چند مشتری عامل است و ما ک وول و کسی کده مضداربه مدیمال را وکیل می

 کند.کند و ذا شرکت به عنوان وکیِل عامل، اقدام به خرید و فروش میشرکت است و ی عامل، ما ک سرمایه را وکیل می

چده جا مضاربه رخ داده است، با ادامده آنماند این است که اگر فرض شود که در این ی شبهه ای که در بحث مضاربه باقی میو 

در صدورتی کده « نمایدبه بدهی تجاری مشتری منظور می»در مصوبه مطرح شده است، سازگاری ندارد، زیرا که در ادامه آمده است که 

د مضاربه منعقد کرده اند و ذا اگر عقد مضاربه منعقدد شدده رکت نیست بلکه عامل کارگزار است و عقمشتری در این فرض بدهکار به ش

بار حقدوقی « بدهی»زیرا که واژه « تسویه این بدهی»یا  «شودمشتری منظور میتجاری به بدهی »است، در مصوبه نباید نوشته شود که 

 کند.خاص دارد که به عامل صدق نمی

 توان عقد شرکت فقهی قلمداد کرد و از طرفی مضاربه نیز با ذیل مصوبه سازگاری ندارد، قرارداد را نمیوس از طرفی این 

همچنین اشکال دیگری که در فرض مضاربه بودن این عقد وجود دارد این است که: اگر مشتری سهام را خریداری کند و ضرر 

 گونه بدهی نخواهد داشت، در حا ی که در این مصوبه و در عا م خارج اینکند و یا بدون کوتاهی، همه سهام از بین رفت، دیگر تسویه 
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شود که یا منظور مضاربه بدهد، وس این مطلب نیز شاهد میاست که حتی اگر مشتری ضرر هم کرده باشد، باید تمام بدهی را وس

 ای خالف شرع است.نیست و اگر منظور مضاربه است، باید گفت چنین عقد مضاربه

 ن عقد از طرفی با مصوبه ناسازگار است و از طرف دیگر خالف شرع است.وس مضاربه بودن ای

هر »تصویر شود، مطرح است یعنی اگر شرکت کارگزار بگوید « جعا ه»و همین اشکاالت در فرضی که این قرارداد به صورت 

استفاده شود و همچنین در « بدهی»تعبیر  جا نیز نباید ازدر این« کسی با وول من، سهام بخرد و سود کند، فالن مقدار به او خواهم داد

 جعا ه اگر حتی ضرر کند، همچنان مدیون به طرف مقابل است.

 

شرکت، مضاربه و »باشد و ی با سایر عقود مثل نمی« قرض»وس ظاهر این مصوبه این است که این قرارداد، چیزی به جز 

شود و اگر سود گرفته نشود، از بحث خارج است زیرا که ربوی می سازگاری ندارد، و حال که قرض است، اگر سود بگیرد، قرض« جعا ه

 شود، سود دارد، زیرا که هر چه سود به دست آورد باید به طرف مقابل بدهد.خرید اعتباری که در خارج انجام می

 اد کرد.شود به آن اعتمباشد و نمیدچار شبهه می تخصیص اعتبار و قرارداد خرید اعتباروس بر اساس این مصوبه، 

 

مان را تغییر دهیم مثل توان با صرف عوض کردن نام، ماهیت افعال و معامالتباشد و نمی)نکته: حقیقت اعمال به قصدها می

 که دو نفر که قصد دارند قرض ربوی بدهند، اسم کارشان را بگذراند، هدیه معّوضه!! با این کار قرض ربوی منتفی نخواهد شد(.این

 

 ه در مصاحبه دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار آمده:چاما بر اساس آن

شود و دذا مشدتری و باندک بدا شود و شرکت کارگزاری واسطه میایشان گفتند که بین بانک و مشتری قرارداد شرکت منعقد می

خریداری نماید؛ در این صدورت نیدز  ها سهامشوند و ذا هر دو طرف باید کارگزاری را وکیل قرار دهند که از طرف آنیکدیگر شریک می

فی نفسه اشکال ندارد و ی به شرط که این شرایط اعمال شود. یعنی بر اساس این قدرارداد اگدر ارزش سدهام کدم شدد، از جیدب هدر دو 

ک همده گونه است که در خرید اعتبداری، باندشریک رفته است، نه این که فقط از جیب مشتری رفته باشد، در حا ی که در واقعیت این

 گیرد و و مشتری متضرر شده باشد.وول را در نهایت از مشتری می

 دهد.وس این توجیه صرفاً امری تصوری است و در واقعیت شراکتی بین بانک و مشتری رخ نمی

که به صورت شرط ضمن عقد )ضمن همان عقد یا توان شبهه خرید اعتباری را بر طرف کرد، مگر اینوس از این طریق نیز نمی

عقد دیگری( بیان کنند که اگر مشتری ضرر کند نیز باید معادل همان مقداری که در فرض سود کردن، قرار است در نهایت به بانک 

باشد زیرا مقتضای مشارکت این است که فایده و ضرر و ی این مطلب دیگر جدای از بحث مشارکت می بدهد، به بانک ورداخت کند.

 برای هر دو باشد.

گمان شود که تمامی سهام خریداری شده برای مشتری است بلکه باید توجه داشت که به صورت شراکتی، سهام  ا بته نباید

 خریداری شده است، زیرا که در مصوبه نیز چنین آمده است که:

 ن گیرد و مطابق ایخرید اعتباری سهام یکی از روش هایی است که برای تأمین ما ی خرید سهام، مورد استفاده قرار می»
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توانند عالوه بر مبلغ آورده خودشان، از خط اعتباری که شرکت کارگزاری در اختیار ل، مشتریان شرکت های کارگزاری میدستورا عم

ای که در اختیار دارند، نسبت به خرید سهام یا سایر ابزارهای ما ی در بازار دهد، استفاده کرده و با مجموع نقدینگیها قرار میآن

 «.سرمایه اقدام کنند

، مگر با شرط جا وجه شرعی برای آن قابل تصویر نیستباشد و تا اینقرارداد خرید اعتباری دچار شبهه و مشکل می :نتیجه

 خارجی آن را تصحیح نمایند.

 

 مسأ ه بعدی: بررسی قرارداد بازخرید

 کند.ها یا تّجار و... برای تأمین نقدینگی، قرارداد بازخرید با بانک یا ارگان دیگری منعقد میشرکت

 کنیم.در جلسه بعد، مشروعیت این قرارداد را از حیث فقهی بررسی می

  

 

 


