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محمود باقری

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
عباس احضاری :کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده
قانون بازار اوراق بهادار در بند  5ماده  1برای نخستین بار به تبیین بازار خارج از بورس پرداخته و آن را
به بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معامالت اوراق بهادار در آن برر پایره
مذاکره صورت میگیرد ،تعریف کرده است؛ از اینرو با توجه به تحوالت قوانین و مقررات این حوزه،
از جمله :تصویب قانون بازار اوراق بهادار ،قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی ،قانون برنامه پنجم توسعه
و ...تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی حادث شرده و ایرن برازار از مههرور رایرج و مترداو خرود در
کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته فاصله گرفته است .شرکت فرابورس ایران براساس مجوز شورای عالی
است ،اما ساختار متشکل و نظاریافته این شرکت و نحوه انجار معامالت آن ،که تا حدودی شبیه برورس
اوراق بهادار است ،عمالً به فاصلهگرفتن فرابورس از مههور بازار خارج از بورس انجامیده و این شررکت
را به بورسی سازمانیافته مبد کرده است .امری که منجر به محرومیت بازار سرمایه کشرور از مزایرای
بازار خارج از بورس شده و ایرادات قانونی عدیدهای بر آن وارد است؛ درحالیکره در حقروق آمریکرا،
بازار خارج از بورس از جنبه های گوناگون نظیر :نحوه معرامالت ،معافیرت هرای مالیراتی ،کارمزدهرا و
واسطه های اجرای معامالت ،کامالً متمایز از بورس اوراق بهادار است و بدین طریق شریوه هرای متنرو
سرمایهگذاری را برای فعاالن بازار سرمایه فراهم میکند.
کلید واژه ها :بازار خارج از بورس ،بورس اوراق بهادار ،شرکت فرابورس ایران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نویسنده مسئول:

>E-mail:<mahmood31@hotmail.com

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-06-27

بورس و اوراق بهادار به مثابه تنها مصداق «بازار خارج از بورس» در بازار سرمایه کشور تأسریس شرده

دورة  ،42شمارة  ، 68تابستان 8936

 88دیدگاههای حقوق قضایی

مقدمه
تأسیس بورس اوراق بهادار براسـاس قـانو سـال  ،5431نقطـ طط ـی در رونـد عاا یـت بـااار
سرمای تلقی میشود .اوالً بااار متشکل و رسمی ماـامت اوراق بهـادار بـ وجـود آمـد و موجـ
رونق کس وکار شرکتها و تأمین ما ی اا طریق این بااار شد .ثانیـاً بـا بهـرهگیـری اا مـدل بـااار
سرمای کشورهای پیشرو ،حاکمیت مطلق بااار پول بر بااارهای ما ی کشور خاتم یاعت و راه برای
تأمین وجوه موردنیاا شرکتها و بنگاههای اقتصـادی بـا هزینـ ماـامتتی کمتـر و سـهو ت بیشـتر
گشوده شد (موسویا و سروش .)43 :5431 ،در این قانو هیچ تاری ی اا بااار یا بااارهای خـار
اا بورس ارائ نشده و این روند تا اما انقتب استمی وجود داشت ،اما اا اوایل انقـتب و امـانی
ک بانکهای ملی و استمی شدند ،صاحبا سرمای های خرد ،سـرمای خـود را بـا ریسـک بـاال در
اختیار شرکتهایی ک بادها ب شرکتهای مضارب ای موصوف شدند قرار دادند؛ بااار سـرمای ای
ک در آ حمایت حقوقی اا سرمای گـاار هـ ضـایف بـود و هـ بـ سوااسـت ادههـای عـراوا و
بیاطتمادی در بااار طام سرمای منجر شد.
شاید بتوا نخستین بارق های توج قانو گاار ب بـااار خـار اا بـورس را در مـاده  33قـانو
برنام سوم توسا جستوجو کرد ک طی آ  ،شورای بورس ملزم ب ایجـاد شـبک رایانـ ای بـااار
سرمای ایرا ب منظور دادوستد ا کترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی شد ،اما بـ جرئـت مـیتـوا
قانو برنام چهارم را نخستین متن قانونی قلمداد کرد ک م هوم بااارهای خار اا بورس و ماامل
بیا وظایف و اختیارا هیئت طا ی واگااری اطتم میکند« :در موارد خـا

کـ امکـا عـروش

شرکت های دو تی اا طریق بورس یا مزایده نباشد ،عروش اا طریق مااکره انجـام شـود ».همچنـین
بند  4ماده  51برای نخستین بار اا بااارهای خار اا بورس نام برده و شـورای بـورس را مکلـف بـ
راهانداای ،تمهید مقررا و اجرایی این مقررا کرد؛ ا بت تـا امـا تصـوی قـانو بـااار اوراق بهـادار
(مصوب  )5433هیچ اقدام مؤثری در این امین صور نگرعت.
شناسایی بااار خار اا بورس در بند  3ماده  5قانو بااار اوراق بهادار ،نوید تحول جدیدی را
در این بـااار مـیداد تـا ماننـد کشـورهای صـاح

سـبک بتـوا بـا اسـت اده اا ظرعیـت ایـن بـااار

غیرمتشکل و غیررسمی ،ب اعزایش ماامت و کـارایی اقتصـادی دسـت یاعـت ،در جهـت مطا اـ
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تطبیقی ،روند تشکیل و عاا یت بااار خار اا بورس در کشور ایـرا ت ـاو ایـادی بـا ا گوهـای
موعق اقتصادی دنیا اا جمل بااار خار اا بورس ایاال متحده آمریکا داشت است؛ اا قسمت اول
یاعت و قواطد حـاک بـر عاا یـت ایـن بـااار در

ب بیا روند تشکیل بااار خار اا بورس اختصا

نظام حقوقی ایرا و آمریکا نیز در قسمت دوم بررسی خواهد شد .قسمت سـوم مقا ـ نیـز بـ بیـا
وجوه اشتراک و اعتراق بااار خار اا بورس و بورس اوراق بهادار میپردااد.
 .8تشکیل بازار خارج از بورس از منظر حقوقی
روند تشکیل و نظامیاعتن بااار سرمای در کشورهای پیشگام بدین صور بوده اسـت کـ ابتـدا
عااال اقتصادی بااار سرمای غیرمتشکل و مبتنی بر ماامت آاادان سهام شـرکتهـا و بنگـاههـای
اقتصادی را ایجاد کردند و سالها پـس اا ایجـاد ایـن رویـ طرعـی ،دو ـتهـا تصـمی گرعتنـد بـ
سااوکار مشخص ماامتتی و درنتیج بااار سرمای متشکل و نظامیاعت بپردااند ،کن در ایـرا کـ
بااار سرمای در م هوم امروای خود ،امری محجـور و بـدو پیشـین طرعـی در میـا مـردم بـوده و
م اهیمی مانند شرکت و شخصیت حقوقی ب تدریج و بـا ترجمـ متـو قـانونی غربـی وارد ادبیـا
حقوقی و اقتصادی ایرا شده است؛ طبیاتاً سیر ب وجودآمد بااار سرمای نیز مت او اا آ چیزی
است ک در سایر کشورها شاهد آ بودهای .
در ایرا نخستین تتشها برای انتظام بااار سرمای ب شکل ایجاد بـورس اوراق بهـادار انجـام و
پرداخت .شاید انحراف این بااار در ایرا در مقایس با سایر کشورها ،ب د یل دو تیبود ایجـاد آ
و طدم شناخت و اقبال طموم ب این بااار بوده است.
 .8-8بازار خارج از بورس در ایران
قانو بااار اوراق بهادار بـا تاریـف بااارهـای خـار اا بـورس در بنـد  3مـاده  5ایـن بـااار را
ب صور باااری تاریف نموده است ک در قا

شبک ارتباط ا کترونیک یا غیرا کترونیک بـوده

و ماامت اوراق بهادار در آ بر پای مااکره صور مـیگیـرد؛ بنـابراین تـا قبـل اا شـکلگیـری
رسمی «شرکت عرابورس ایرا » ،ماامت سهام در بااار خار اا بورس ب طور غیررسمی اا طریق
شرکتهای مختلف انجام میشد (انجیرانی عراهانی.)3-1 :5431 ،
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اگرچ قانو بااار اوراق بهادار تنها بـ تاریـف بـااار خـار اا بـورس بسـنده نمـود و احکـام
دیگری برای آ وضع نکرده است ،و ی در بند  3ماده  5آییننام اجرایی این قانو  ،ضمن تاریف
«نهادها و تشکلهای تحت نظار » در ادام ب هم نهادها و تشکلهایی کـ براسـاس قـانو بـااار
اوراق بهادار مجوا تأسیس یا عاا یت خود را اا شورا یا سااما دریاعت کردهاند ،بااارهـای خـار
اا بورس را نیز جزا نهادها و تشکل های تحت نظار مارعی میکند .اا سـوی دیگـر مـاده  4ایـن
آییننام  ،بااارهای خار اا بورس را ب مثابـ «تشـکل خودانتظـام» بـ شـمار آورده و تایـین سـایر
مصادیق این تشکلها را ب شورای طا ی بورس محول میکند.
تااق

این قانو و آییننام اجرایی ،دستورا امل عاا یت بااارهـای خـار اا بـورس (مصـوب

 53شهریور  5431شورای طا ی بورس) ب تصوی

رسید ک در شکلگیری و انتظام این بااار نقش

بسزایی داشت .در وهل نخست ،طلیرغ اینک قانو بـااار اوراق بهـادار و آیـیننامـ اجرایـی آ
بارها اا طبار بااارهای خار اا بورس است اده کرد و این نظر را ب ذهن متبادر کرده بود کـ در
ایرا نیز مانند سایر کشورهای جها  ،امکا تشکیل چند بااار خـار اا بـورس وجـود دارد ،و ـی
براساس بند  3ماده  5دستورا امل ماکور با بیا طبار بااار خار اا بورس ،تنها یک بااار خار
اا بورس اوراق بهادار در کشور تشکیل شد (طمتً نیز مجوا بـااار خـار اا بـورس تنهـا بـ یـک
شرکت داده شد).
اا سوی دیگر ،با توج ب عضای موجود در بااار سرمای در تتش برای نزدیـک کـرد م هـوم
مشاب آنچ قانو بااار اوراق بهادار اا بورس کرده بود ،اا بااار خار اا بورس ارائ کنـد ـاا آ
ب شرکت سهامی طامی تابیر کرده ک ساختاری مشاب بورس پیدا کند ،اما آنچ ایـن دسـتورا امل
را اا روی موجود متمایز و آ را ب طریق صواب نزدیک می کند ،پایرش ت او

شـیوه ماـامت

بااار خار اا بورس و بورس است .باید توج داشت ک بند  3ماده  5این دستورا امل همچو بند
 3ماده  5قانو بااار اوراق بهادار تأکید میکند ک ماامت بـااار خـار اا بـورس بایـد بـ روش
مااکره صور بگیرد و ب هیچوج اا شیوه حرا ک مخصـو

ماـامت بـورس اسـت اسـت اده

نکند؛ پس در قانو بااار اوراق بهادار و آییننام اجرایی آ  ،ت او در شـیوه ماـامت بـورس و
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بااار خار اا بورس ،اا مه ترین وجوه اعتراق میا آ هاسـت؛ وگرنـ هـر دو بـ صـور تشـکل
خودانتظام محسوب میشوند و ب مثاب نهادها و تشکلهای تحت نظار  ،ایر چتر نظـارتی سـااما
بورس و اوراق بهادار و شورای طا ی بورس عاا یت میکنند.
نقط ططف این دستورا امل ،ماده  3است ک در حکمـی مغـایر بـا مـواد  13و  11قـانو بـااار
اوراق بهادار ،تملک بیش اا  51درصد اا سهام شرکت (بااار خار اا بورس) را اا سوی شـخص
حقیقی یا حقوقی (ب صور

مستقی یا غیرمستقی ) پس اا تأسیس ،تنها بـا تأییـد سـااما بـورس و

اوراق بهادار مجاا میداند .براساس مواد  13و  11قـانو بـااار ،تملـک بـیش اا  3/1درصـد سـهام
بورسها و  1درصد سهام شرکت سپردهگااری مرکزی اوراق بهادار و تسوی وجـوه بـ هـیچوجـ
امکا پایر نیست و حتـی بـا مجـوا سـااما بـورس و اوراق بهـادار نیـز ایـن امـر میسـر نمـیشـود؛
درحا یک ماده  3دستورا امل ماکور ،اوالً این سقف را بدو توجی کارشناسی و حقـوقی بـ 51
درصد اعزایش داده است ،ثانیاً ما کیت بیش اا این سقف را نیز بـا مجـوا سـااما بـورس و اوراق
بهادار امکا پایر کرده است؛ بنابراین این اقـدام شـورای طـا ی بـورس کـامتً مغـایر سیاسـتهـای
اتخاذی این شورا در بند  3ماده  ،5یانی نزدیککرد ساختار بااار خار اا بورس ب بورس اوراق
بهادار اا طریق تشکیل آ ب صور شرکت سهامی طام است.
شرکت عرابورس ایـرا بـ اسـتناد مـاده  33قـانو بـااار اوراق بهـادار و مطـابق مجـوا شـماره
 535/13331مورخ  53آبا 5431سااما بورس و اوراق بهادار ،ب طنوا تنها بااار خار اا بورس
غیرتجاری تهرا ب ثبت رسید و در تاریخ  1مهر  5433عاا یت خود را ب طـور رسـمی آغـاا کـرد.
براساس برنام او ی این شرکت ،شرکتهای کوچک و متوسطی ک در حال رشد هستند و شرایط
احراا و پایرش در بورس تهرا را ندارند ،جاب میشوند؛ بنابراین در این بااار محدودیت ایادی
برای خریدوعروش سهام شرکت ها مقرر نشد و حتی بسیاری اا محدودیتهای موجـود در بـورس
اوراق بهادار مانند حج مبنای ماامل حاف شد (سلطانی.)515 :5431 ،
بنابراین ،آنچ در طمل ات اق اعتاد این بود ک شرکت عرابورس ایرا ب مثاب تنها مصداق بـااار
خار اا بورس ،با وجود ا زام قانو گاار در قانو بااار اوراق بهادار و آییننام اجرایـی آ و نیـز
شورای طا ی بورس و اوراق بهادارـ ب طنوا طا یترین مقام ناظر بااار سرمای ـ مبنی بر اینکـ بـااار
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خار اا بورس باید طوری طراحی و اجرایی شود ک ماامت آ ب شیوه مـااکره انجـام پـایرد،
برختف تمام این ا زاما تشکیل شد .ن تنها ساختار آ کامتً شبی ب ساختار بورس اوراق بهـادار
تهرا شکل گرعت ،بلک در تمامی مقررا ماامتتی این شـرکت اا جملـ دسـتورا امل اجرایـی
نحوه انجام ماامت اوراق بهادار در عرابورس ایرا (مصوب  1شهریور  5433هیئتمدیره سااما
بورس و اوراق بهادار) تصریح شد ک ماامت ایـن شـرکت ماننـد بـورس اوراق بهـادار بـ شـیوه
حرا انجام خواهد شد؛ بنابراین با حاف تنها ت او میا بـورس و بـااار خـار اا بـورس ،طمـتً
شاهد تأسیس بورس اوراق بهادار جدیـدی بـ نـام شـرکت عرابـورس ایـرا مـواای و هـ طـر
شرکت بورس اوراق بهادار تهرا بودهای  .با ایجاد بااار خار اا بورس ،طیف وسیای اا ماامت
اوراق بهادار اا جمل سهام شرکت هایی ک نماد ماامتتی آ ها در نهاد ناظر بااار سـرمای متوقـف
شده است و امکا دادوستد در تابلوی بورس را ندارند نیز انجام خواهد شـد .اگرچـ ایـن نـو اا
ماامل ب د یل ش افنبود اطتطا ناشر اوراق بهـادار خطـر ایـادی دارد ،منجـر بـ خـرو بـااار
سرمای اا بنبست و جلوگیری اا ماامت پنها خواهد شد.
 .4-8بازار خارج از بورس در آمریکا
قوانین و مقررا الاماالجرا در بااار سرمای ایاال متحده آمریکا شامل قوانین ایا تی و عـدرال
هستند ک اصوالً درباره نهادهای قانونی وضع میشوند ،اما در باضی موارد نیز ممکن است دربـاره
ناظر بر تشکلهای خودانتظامی 3همچو نهاد ناظر مستقل صنات ما ی «عینرا» 4باشد.
عینرا نهاد ناظر بر بااار خار اا بورس آمریکا و تشکل خودانتظامی است ک مقررا حاک بر
کارگزارا  ،ماامل گرا و سایر عااال بااار سرمای را وضع و اجرا میکند .این سـااما بـ کمـک
ادغام بخشهای اجرایی انجمن ملی ماامل گـرا اوراق بهـادار 3و بـورس اوراق بهـادار نیویـورک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. New York Stock Exchange.
2. self-regulatory organization.
3. FINRA: Financial Industry Regulatory Authority.
4. NASD: National Association of Securities Dealers.
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ماهیت بازار خارج از بورس و تمایز آن از بورس اوراق بهادار در نظام 61 ...

تشکیل شد و تحت نظار کمیسیو بورس و اوراق بهادار5ـ نهاد طا ی بااار سرمای آمریکـاـ قـرار
دارد .مقررا مصوب آ نیز ب طورکلی نیاامند تأییـد ایـن کمیسـیو اسـت (حامـدی و عرهانیـا ،
.)531 :5433
پیش اا سقوط والاستریت در سـال  ،5333مقـررا ماـدودی دربـاره اوراق بهـادار در سـطح
عدرال وجود داشت ک این بحرا کنگره را وادار کرد جلسا متاددی با طنوا کمیسیو پکـورا
برگزار کند .پس اا جلساتی ک درمورد راههای جلوگیری اا سوااست اده در بااار سرمای صـور
گرعت ،قانو اوراق بهادار 3در سال  5344اا سوی کنگره وضع شد .این قانو  ،ب وضـع مقرراتـی
در امین عروش اوراق بهادار میا ایا تها پرداخت و درنهایت خریدوعروش اوراق بهـادار بـین دو
ایا ت را بدو رطایت ا زاما قانونی ایا تها ،غیرقانونی اطتم کرد .این قانو شرکتهایی را کـ
خواها طرض طمومی اوراق بهادار خود هستند ،ب تسلی اظهارنام ثبـت نـزد کمیسـیو بـورس و
اوراق بهادار آمریکا (طا یترین مقام ناظر بااار سرمای این کشـور) ملـزم کـرد .در ایـن اظهارنامـ ،
طیف وسیای اا اطتطا درباره شرکت ارائ و برای طمـوم منتشـر مـیشـود .کمیسـیو بـورس و
اوراق بهادار ب هیچ وج انتشار اوراق بهادار خاصی را تأیید یا رد نمیکند ،اما با صدور مجوا ثبـت
اظهارنام  ،چنانچ شرایط الام مانند عاکتورهای پوشش ریسک همراه با جزئیا بیا شده باشد ،ب
انتشار اوراق بهادار طینیت میبخشد (.)Duffie, 2012: 4
در نهایت و در سال باد ،قانو بورس اوراق بهادار 4توسط کنگره ب تصوی

رسید تا ماامت

تنها درباره بورسها و شرکتهای طضو آ ها اطمال میشد .در سالهای پایانی ده  41ایـن قـانو
ب شـکلی اصـت شـد تـا مقرراتـی را درمـورد ماـامت اوراق بهـادار در بـااار خـار اا بـورس
دربربگیرد؛ ماامتتی ک ب طور مستقی میا اشخا

و بدو دخا ـت بـورس انجـام مـیپـایرعت.

همچنین در اصتحا سال  5313شمول این قانو ب شرکت هـایی کـ در بـااار خـار اا بـورس
ماامل میشوند نیز گسترش یاعت ()Pritchard, 2008: 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. SEC: Securities and Exchange Commission.
2. Securities Act
3. Securities Exchange Act
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مه ترین بااار خار اا بورس ایاال متحده آمریکا ،بااار سـهام نـزدک اسـت .در ایـن بـااار،
ماامت کارگزار /ماامل گرا ک آماده خرید سـهام بـرای مشـتریا هسـتند اا طریـق شـبک هـای
ارتباط اا راه دور تسهیل میشود ( .)Madura, 2010: 310اگرچ کارگزار /ماامل گرا در بورس
نیز عاا یت دارنـد ،کـن نقـش آ هـا در بـااار خـار اا بـورس پررنـ

تـر اا کـارگزارا اسـت؛

درحا یک در بـورس اوراق بهـادار ،کـارگزارا نقـش عاـال تـری دارنـد .ا بتـ یکـی اا ایرادهـای
واردشده ب نحوه طملکرد بااار خار اا بورس این است ک شیوه مااملـ کـارگزار /مااملـ گـرا
میتواند بر مقدار ت او بین قیمت خریدوعروش تأثیر بگاارد .در این امین تحقیقاتی نیز صـور
گرعت ک نشا میدهد ماامل گرا قیمتگـااری را بـ سـود خـود انجـام مـیدهنـد .بـا توجـ بـ
پژوهشــی در بــااار «نــزدک» ( ،)Stoll, 1978: 1153-1172مهـ تــرین طیـ

ایـن سیســت  ،تبــانی

ماامل گرا است؛ بنابراین با توج ب اینک قیمـتگـااری اوراق بهـادار در بـااار خـار اا بـورس
برختف بورس و ب شیوه مااکره صور

میگیرد ،احتمال تبانی میا کارگزار /ماامل گرا بیشتر

است .درنتیج این بااار نیاامند نظار بیشتر و دقیقتر نهاد ناظر بااار سرمای است (

Seha: West,

.)1972: 1707-1727
در بااار خار اا بورس ایاال متحده آمریکا س دست اا اعراد وجـود دارنـد کـ در ماـامت
اوراق بهادار این بااار عاا یت میکنند :ماامل گرا  ،کارگزارا و بااارگردا ها .ماامل گرا کسانی
هستند ک ب حساب و [قبول] مخاطره دست ب ماامت اوراق بهادار میانند .کـارگزارا کسـانی
انجــام م ـیدهنــد (تــک روســتا .)31 :5431 ،براســاس بنــد  51مــاده  5قــانو بــااار اوراق بهــادار،
بااارگردا نیـز کـارگزار /مااملـ گـری اسـت کـ بـا دریاعـت مجـوا الام و بـا تاهـد بـ اعـزایش
نقدشوندگی و تنظی طرض و تقاضای اوراق بهادار ماین و تحدید دامن نوسا قیمت ،ب دادوسـتد
آ اوراق میپردااد .اا سوی دیگر ،شرکتهای تأمین سرمای نیز اا نهادهای مه و عاـال در بـااار
خار اا بورس محسوب میشوند؛ ایرا این مؤسسا قادرند حج بـاالیی اا سـهام و سـایر اوراق
بهادار شرکتهای پایرعت شده در بااار خار اا بورس یا سایر بنگاههـا را خریـد وعـروش کننـد و
بدینترتی بر گردش سرمای و کارایی بااار تأثیرگاار باشند (.)Report The President, 1999: 1-42
در بورس اوراق بهادار تهرا  ،کارگزارا مه ترین واسط انجام ماامت محسـوب مـیشـوند
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ک در قبال انجام ماامت

ماهیت بازار خارج از بورس و تمایز آن از بورس اوراق بهادار در نظام 67 ...

برای سرمای گاار ،کارمزد ماینی را براسـاس اراش مااملـ و مطـابق بـا

مصوب هیئتمدیره سااما بـورس و اوراق بهـادار (اصـتحی مـورخ  33شـهریور  )5431دریاعـت
میکنند؛ اگرچ در برخی بورس های دنیا میزا کارمزد براسـاس تواعـق میـا مشـتری و کـارگزار
تایین میشود (طباسی و آدوسی.)311 :5433 ،
 .4نحوه فعالیت و ویژگیهای بازار خارج از بورس
اگرچ بااارهای خار اا بورس عرصتهای سرمای گـااری متنـوطی را بـرای سـرمای گـاارا
عراه میکنند ،در مقابل میزا ایادی اا ریسک را نیز ب آ ها تحمیل میکنند .ریسـک ایـاد ایـن
بااار بدین د یل است ک بسیاری اا ناشرا عاال در این بااارها ،شرکت های کـوچکی هسـتند کـ
مد ایادی اا عاا یت آ ها نگاشت و گاهی شرایط اقتصـادی سـختی را پشـت سـر مـیگاارنـد.
درنتیج اوراق بهادار این بااار در مقایس با اوراق بهاداری ک در بورس قیمت گـااری مـیشـوند،
ریسک بیشتری دارند؛ بنابراین حتی سرمای گااری در بااارهای مجاا خار اا بورس نیز میتوانـد
منجر ب اا دستداد تمام سرمای اشخا

شود؛ در این قسمت ابتدا ب نحوه عاا یت بااار خار اا

بورس در ایرا و سپس ب بررسی شیوه عاا یت بااار خار اا بورس در حقوق آمریکا میپرداای .
 .8-4ویژگی و شیوه فعالیت بازار خارج از بورس ایران
تاریف بااار خار اا بورس در بند  3ماده  5قانو بااار اوراق بهـادار ،دو طنصـر اساسـی دارد
ا ف) این بااار میتواند در قا

شبک ارتباط ا کترونیک یا غیرا کترونیک عاا یت کند .بـااار

خار اا بورس ،ویژگی منحصرب عردی ندارد ک ب وسیل آ بتوا ایـن بـااار را متمـایز اا بـورس
اوراق بهادار کرد؛ ایرا امرواه تمامی اقتصاددانا و دکترین حقـوق اقتصـادی مت ـق ا قـول انـد کـ
وجود مکا عیزیکی برای اطتم موجودیت بااار ضروری نیست و بنا ب تصریح بند نخست مـاده 5
«قانو اجرای سیاست های کلی اصل  33قانو اساسی» ،م هوم بااار اط است اا عضایی جغراعیایی
یا مجاای برای مباد کاال و خدما میا خریدارا و عروشندگا ؛ بنـابراین همـا طـور کـ بـااار
خار اا بورس میتواند در قا

شـبک ارتبـاط ا کترونیـک یـا غیرا کترونیـک راهانـداای شـود،

بورس اوراق بهادار نیز ک باااری متشکل و خودانتظام است ،اا این قاطده مستثنا نیست و میتوانـد
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ب صور عیزیکی یا غیرعیزیکی ماامت خود را انجام دهد.
ب) ماامت در بااار خار اا بورس بر پای مااکره صـور مـیگیـرد .ویژگـی یـاد شـده اا
خصایص ذاتی این بااار و نقط اصلی تمایز میا بورس و بااار خار اا بـورس اسـت .بـ طبـار
دیگر براساس ماده  4آیین نام ماامت در شرکت بـورس اوراق بهـادار تهـرا (مصـوب – 5431
شورای طا ی بورس) ماامت اوراق بهادار در بورس براساس حرا انجام می شود ،در حا یک در
بااار خار اا بورس ک نقط مقابل بورس اوراق بهادار است ،هم ماامت باید براساس مـااکره
صور بگیرد.
ایرادی ک در این امین قابل طر است ،ب حک مندر در ماده  33قانو برنام پـنج توسـا
مربوط است .بندهای «ا ف» و «ب» این ماده ،همـ ناشـرا اوراق بهـادار را مکلـف بـ ثبـت اوراق
بهادار خود نزد سااما بورس و اوراق بهادار میکند و ماامت این اوراق را صرعاً اا طریق بورس
یا بااار خار اا بورس امکا پایر میداند ،اما قانو گاار در این ماده با ه ردهکرد بورس و بااار
خار اا بورس و بیتوجهی ب ماهیت مت او این دو بااار ،هر دوی آ ها را در ردیف بااار سـرمای
متشکل قرار داده و مقررا ماامتتی واحدی برای آ ها وضع کرده است (سلطانی.)34 :5435 ،
هما طور ک بیا شد ،نحوه تأسیس و راهانداای بااارهای خار اا بورس اصوالً بدینصور
است ک ماموالً این بااارها ب کمک کانو کارگزارا و ماامل گرا ایجاد مـیشـوند .بااارهـایی
مانند بااار نزدک آمریکا ،بااار خار اا بورس کره و بااار خار اا بورس ژاپن نمون هایی هستند
جایگاه و قدمتی ک در بااارهای این کشورها دارنـد ،نیااهـای مـدیریتی و مـا کیتی بـااار اا قبیـل
تجرب  ،تخصص ،وضع قـوانین و مقـررا  ،نظـار و جلـ

اطتمـاد دو تـی و طمـومی و همچنـین

مشارکت باایگرا بااار سرمای را برآورده کـرده انـد .در مقابـل در برخـی کشـورها ،تشـکل هـای
خودانتظامی مانند بورس ،راهانداای و اداره بااارهای خار اا بورس را طهدهدار شدهاند .در چنین
کشورهایی بااار خار اا بورس در امتداد بـورسهـا تشـکیل شـده و پوشـشدهنـده کاسـتیهـای
بورسها هستند .در برخی اا کشورها نیز ک اکنو بااارهای خار اا بورس آ ها تحـت ما کیـت
بورسها قرار دارد ،انتقال ما کیت در عرایند ادغام رخ داده و راهانداای و تأسـیس آ هـا بـ وسـیل
بورسها انجام نشده است؛ اا اینرو ما کیت بااارهای خار اا بورس توسط بـورسهـا بـ واسـط
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تجرب  ،ساختارهای مدیریتی و نظارتی ،مقـررا  ،ضـوابط و ارتبـاط بـورسهـا بـا سـرمای گـاارا ،
مشارکتکنندگا و ناشرا اا دیگر موارد قابلتوج در این امین است (.)Shen, 2008: 48
در نظام حقوقی ایرا  ،شرکت عرابورس در مقام تنها شرکتی ک ب مثاب بااار خار اا بورس و
با کس

مجوا اا شورای طا ی بورس و سااما بورس و اوراق بهادار تشکیل شده است ،ساختاری

مت او اا سایر بااارهای خار اا بورس در دیگر کشورها دارد؛ ب طوریک ب د یل نداشتن سابق
عاا یت بااار خار اا بورس در بااار سرمای کشور تتش شد تا اا ساختاری مشاب سـاختار بـورس
اوراق بهادار تهرا برای تأسیس این شرکت است اده شود؛ ایرا تأسیس آ در قا

شرکت سهامی

طام با است اده اا مقررا ت صیلی الیح اصتحی قانو تجار و اا طریق مراجا ب سرمای طموم
مردم ،سادهترین راه ممکن برای ب وجودآورد این بااار بود.
تصور سااما بورس و اوراق بهادار ب مثاب نهاد ناظر و متو ی تأسیس شرکت عرابـورس ایـرا ،
این بود ک با توج ب تجربـ تشـکیل شـرکت هـای بـورس اوراق بهـادار و بـورس کـاال در قا ـ
شرکتهای سهامی طام ،مشخص شده بـود بـا جـاب سـرمای اا طریـق مشـارکت طمـومی اطـ اا
عااال  ،کارگزارا  ،نهادها و مردم ،هزین های راهانداای باااری واحد و قدرتمند ،بسیار آسا تـر و
سریع تر تأمین میشود .با وجود اینک اهداف مدنظر سااما بورس و اوراق بهادار اا نظر مشارکت
طمومی در تأسیس این بااار تأمین شد ،و ی ایرادهای حقوقی ناظر بر شـیوه تشـکیل و عاا یـت ایـن
بااار همچنا پابرجا ماند و در نتیج اتخاذ این روی نادرست ب محرومیت بـااار سـرمای کشـور اا
نکت قابل تأمل در مقایس ساختار شرکت عرابورس ایرا با بورس اوراق بهـادار و بـورس کـاال
این است ک ترکی

سهام دارا و نحوه اداره این شرکت کامتً مشاب سایر بـورسهاسـت؛ بـا ایـن

ت او ک ا زاما مندر در ماده  13قانو بااار اوراق بهـادار دربـاره شـرکت عرابـورس رطایـت
نشده است .ب طبار دیگر با وجود تأکید ماده  13بـر اینکـ «هـیچ سـهامدار حقیقـی یـا حقـوقی،
نمیتواند بیش اا  3/1اا سهام بورس را بـ طـور مسـتقی یـا غیرمسـتقی در ما کیـت داشـت باشـد»،
تادادی اا سهام دارا طمده عرابورس دارای میـزا سـهام بـیش اا درصـد مقررشـده در ایـن مـاده
هستند .این اقدام با این توجی صور گرعت است ک چو مجوا تأسیس شرکت عرابورس ب مثاب
بااار خار اا بورس صادرشده ،محدودیت  3/1درصد مندر در مقرره ماکور شامل سـهامدارا
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آ نمیشود؛ درحا یک ایراد تملک سهام شرکت عرابورس بیش اا سقف تایینشـده در مـاده 13
قانو بااار همچنا پابرجاست و اساساً علس وضع این ماده ایر سؤال میرود .د یل وضع این مـاده
جلوگیری اا ایجاد تمرکز در ترکی

سهامدارا بورسها ب مثاب متو یـا ماـامت اوراق بهـادار و

کاال در بااار سرمای بوده ،پس شرکت عرابورس نیز کـ سـاختار و طملکـردی مشـاب سـایر بـورسهـا
دارد ،نباید اا این قاطده مستثنا شود.
 .4-4ویژگی و شیوه فعالیت بازار خارج از بورس آمریکا
با توج ب نقش گسترده بااارهای ما ی ،نـوآوریهـای عنـی و مـا ی در طرصـ بـااار خـار اا
بورس ،هزین های بااار بورس اا جمل  :هزین های اطتطاتی و هزین های ماامتتی را کاهش داده و
موج

بهبود عرایند تجهیز پس اندااها ،تخصیص بهین منابع و کارایی اقتصادی مـی شـود ( ط ـی،

 )533-511 :5431و اا این طریق موج
وجود آمده در حواه عناوری و ما ی ،سب

رشد اقتصادی خواهد شد .ب طبـار دیگـر تغییـرا بـ
دگرگونی طمـدهای در گونـ هـای مختلـف بااارهـای

ما ی و ابزارهای مورداست اده در آ ها شده و اا سوی دیگر نیـز توسـا ابزارهـا و بااارهـای مـا ی،
نیاامند نـوآوریهـا ،تغییـرا روشهـای پیشـین و طراحـی روشهـای جدیـد و دگرگـونی نحـوه
مبادال سهام در بااارهای ما ی است ک حاصل آ  ،اعزایش سرطت و کاهش هزینـ ماـامتتی و
درنتیج ایجاد بااارهای خار اا بورس در طر

بورس اوراق بهادار است (.)Levine, 1997: 10

در کشورهایی ک گردش اقتصادی بیشتری دارند ،ویژگیهای متاددی برای بااارهـای خـار
ا ف) این بااارها هیچ مکا عیزیکـی متمرکـزی ندارنـد تـا کـارگزارا و مااملـ گـرا بتواننـد
همانند بورسهای سنتی در آنجا گرد ه آیند (اگرچ امرواه بیشتر ماامت بورسها نیز در بسـتر
عضای ا کترونیکی صور میگیرد).
ب) این بااارها ب شرکتهای جدید و کوچکی ک نمیتوانند مایارهای پایرش در بـورسهـا
را عراه کنند ،امکا ثبت و ماامل اوراق بهادارشا را میدهد.

5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( .Sharon, Justin; "In the Pink: OTC Stocks Offer Peril Along With Potential
Profit”, Aug 2, 2012. Available at: <http://www.minyanville.com/trading-andinvesting>. Last seen: 2018.2/9

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-06-27

اا بورس برشمرده میشود ک برخی اا آ ها طبار اند اا:

ماهیت بازار خارج از بورس و تمایز آن از بورس اوراق بهادار در نظام 66 ...

محمود باقری و عباس احضاری

) مامـوالً بـااه امـانی درنظرگرعتـ شـده بـرای ماـامت در بااارهــای خـار اا بـورس ،بیشــتر اا
مد امانی است ک برای ماامت بورس اوراق بهادار در نظر گرعت میشود .این امـر مزیـت مهمـی در
مقایس با بورس است و مشکت ناشی اا اختتف ساطت میا قارههای مختلف را برطرف میکند.

5

د) رویآورد و اقبال ب بااار خار اا بورس ماموالً بیش اا سرمای گااری در بورس اسـت؛
ایرا این بااار ،عضایی برای ورود ناشرا اوراق بهادار دارای ریسـک بـاال بـ بـااار سـرمای عـراه
میکند ک باضاً چنین موقایتی در بورس ،غیرممکن است (.)Božena and Gregor, 2003: 17
 .9وجوه اشتراک و افتراق بازار خارج از بورس و بورس اوراق بهادار
ب طورکلی ت او های ایادی میا بورس و بااار خار اا بورس وجود دارد ک در این گ تـار
ب شش مورد اا مه ترین موضوطا این دو بااار اشـاره مـیکنـی ؛ اا جملـ ت ـاو در پـایرش،
واسط های انجام ماامت  ،نحوه انجام ماامت  ،شیوه ارتباط میا سرمای گاارا  ،میـزا شـ اعیت
ماامت و اطتطا

قابل اعشا و مااعیت ما یاتی .ذکر این توضیح الام است ک در هر قسـمتی کـ

سخن اا ت او میا بورس و بااار خار اا بورس مطر شده ،مانای واقای بااار خار اا بورس
در کشور آمریکا مدنظر بوده و هرجا ک ت او بورس با شرکت عرابورس مدنظر قـرار مـیگیـرد،
وضایت نظام حقوقی ایرا پس اا تأسیس شرکت عرابورس بـ مثابـ تنهـا مصـداق بـااار خـار اا
بورس در ایرا مورد نظر است.

بورسها شرایط پایرش دشوارتر ،هزین های بیشتر و کارمزد باالتری در مقایس با بـااار خـار
اا بورس دارند .همین مسئل سب

شده است ک شرکتها و سرمای گاارا تمایل بیشتری ب مباد

در بااار خار اا بورس داشت باشند .در نتیج بااارهای خار اا بورس توانست اند بـ مثابـ رقیبـی
برای بورسها ،نقش و جایگاه خود در مبادال اوراق بهادار را بیش اا پیش مسـتحک کننـد .ایـن
امر سب

شده است ک ب تدریج بورسها شرایط پایرش شرکتها را تسـهیل و در مقابـل شـرایط

خرو اا بورس را دشوارتر کنند .با وجود اینک بااارهای خار اا بورس شرایط پایرش و ماامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.<www.otcmarkets.com/market-hours>. Last seen: 2018/12/10.
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سادهتری را پیش روی شرکتها و سـرمای گـاارا اطـ اا نهادهـا و سـرمای گـاارا طـادی قـرار
میدهند ،ب دالیل ایادی هنـوا بسـیاری اا سـرمای گـاارا  ،بااارهـای نظـامیاعتـ و متشـکل ماننـد
بورسها را ترجیح میدهند .طبیای است برخی سرمای گاارا ک مهار ایادی در سرمای گااری
ندارند ،ب د یل امنیت بیشتر و ریسک کمتر ب ماامل در بورسها میپردااند .اا سوی دیگر با توج
ب اینک سرمای گاارا ان رادی سهام شرکتها یا سایر نهادهای سرمای گااری را ماامل مـیکننـد،
بورسها جایگاه خود را در بااار سرمای ح ظ کردهاند.

5

در بااار سـرمای ایـرا  ،تـا پـیش اا تأسـیس و شـرو عاا یـت شـرکت عرابـورس ،تنهـا سـهام
شرکتهایی ک در بورس اوراق بهادار تهرا پایرعت شده بود ،امکا ماامل در محیطی شـ اف و
رقابتی را داشتند و شـرکتهـایی کـ نمـیتوانسـتند شـرایط پـایرش در بـورس را احـراا کننـد اا
دسترسی ب چنین امکانی محروم بودند .با ایجاد شرکت عرابـورس ،شـرکتهـا بـا شـرایط سـادهتـر
میتوانند در این نهاد پایرعتـ و اا مزیـتهـای بـااار منسـج و شـ اف بهـرهمنـد شـوند .همچنـین
سهامدارا (طمـده یـا خـرد) بـرای خریـدوعروش سـهام بـ چـا آگهـی و اسـت اده اا روشهـای
باااریابی سنتی نیاا ندارند و ب سهو ت میتوانند سهام خود را با مراجا ب کارگزارا بـا هزینـ ای
کمتر در این بااار ب روشند (جا ری.)14 :5431 ،
اا سوی دیگر ،ن تنها شرایط پایرش در بااار خـار اا بـورس سـادهتـر اا پـایرش در بـورس
است ،بلک شرایط خرو اا این بااار نیز سهلتر اا بورس محسوب میشود و آاادی طمل بیشتری
د یل سهام دارا طمده شـرکتی تصـمی بگیرنـد شـرکت خـود را اا بـااار عرابـورس خـار کننـد،
براســاس مــاده  33دســتورا امل پــایرش ،طرضـ و نقــلو انتقــال اوراق بهــادار در عرابــورس ایـرا
(مصوب  )5431/13/33سااوکاری ب همین منظور در نظر گرعت شده است ک با گاراند عراینـد
مشخص خرو اا این بااار ،حتی تبدیل شرکت ب شرکت سهامی خـا

بـ سـادگی امکـا پـایر

است؛ درحا یک اگر شرکتی قصد خرو اا بااار بورس را داشت باشد یا قهراً اا این بااار اخـرا
شود ،باید ب بااارهای اول ،دوم یا پای عرابورس وارد شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( .Nasdaq Initial Listing Guide: 6. Available at:
<https://listingcenter.nasdaq.com/assets/initialguide>. Last seen: 2018/10/09.
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 .4-9واسطههای معامالت بازار
حضور مشارکتکنندگانی ک عاا یتهای مربوط ب دریاعت سـ ارش و انجـام ماـامت را بـر
طهده داشت باشند ،اا دیگر ملزوما بااار سرمای محسوب میشود .نقش و جایگـاه ایـن اشـخا
در بااارهای خار اا بورس در قا

کارگزار /ماامل گرا متبلور شده است؛ بـ طـوریکـ آ هـا

یکــی اا ارکــا مهــ و محــوری تمــام بااارهــای خــار اا بــورس محســوب مــیشــوند .ایــن
مشــارکتکننــدگا طــتوه بــر وظــایف مربــوط ب ـ کــارگزاری ،ســب
نقدشوندگی بااار نیز میشوند .بـدینصـور

تاــادل و اعــزایش می ـزا

کـ در مقابـل عروشـنده نقـش خریـدار و در مقابـل

خریدارا نقش عروشنده را ای ا میکننـد؛ درنتیجـ سـرطت نقدشـوندگی اوراق بهـادار را اعـزایش
میدهند؛ درحا یک کارگزارا نمـیتواننـد اوراق بهـادار را بـ نـام و حسـاب خـود مااملـ کننـد
(.)Duffie, Gˆarleanu and Pederse, 2004: 1816

در بااار سرمای ایرا  ،کارگزارا متو ی اصلی در بـورس و عرابـورس هسـتند و نقـش نماینـده
خریدار یا عروشنده را در ماامت ای ا میکنند .شرکتهـای کـارگزاری مجـوا سـااما بـورس و
اوراق بهادار را دارند و طضو کانو کارگزارا هستند .کارگزارا ب مثاب حلقـ واسـط خریـدار و
عروشنده طمل می کنند و تمام خرید وعروش هـای سـهام و اوراق بهـادار در بـورس و عرابـورس اا
سوی آ ها انجام میگیرد (سـااما بـورس و اوراق بهـادار .)31-45 :5435 ،درحـا یکـ در نظـام
حقــوقی آمریکــا ،واســط اصــلی ماــامت اوراق بهــادار در بــااار خــار اا بــورس ،کــارگزار-
ماامل کنند .در بااار سرمای ایرا (اط اا عرابورس و بورس اوراق بهادار) نقش طمـده و اصـلی را
کارگزارا ای ا میکنند.
 .9-9تفاوت در نحوه انجام معامالت
ت او اساسی دیگر بورس و بـااار خـار اا بـورس در روشـی اسـت کـ اوراق بهـادار میـا
خریدارا و عروشندگا دادوستد میشود .اصوالً ماامت بااارهای خار اا بورس مبتنی بر شیوه
مااکره و ماامل گری است ک در آ مشارکتکنندگا بین خود خریدوعروش نمیکنند ،بلک بـ
کمک ماامل گر ،خریدوعروش خود را انجام میدهند؛ درحـا یکـ ماـامت بـورسهـا مبتنـی بـر
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حرا است ک در آ  ،اعراد خریدوعروش ها را میا یکدیگر انجـام مـیدهنـد و در ایـن صـور ،
ماامل امانی انجامشده تلقی میشود ک باالترین قیمت پیشنهادی خرید با کمترین قیمت پیشنهادی
عروش مطابقت داده شود.
هرچند در بورس اوراق بهادار تهرا انوا اوراق بهـادار بـ شـیوه حـرا مااملـ مـیشـود ،در
شرکت عرابورس ایرا نیز مانند بورس اوراق بهادار ،هم ماامت با روش حرا انجام میگیرد؛ با
این ت او کـ ورود بـ بااارهـای عرابـورس شـرایط و ا زامـا کمتـری دارد و شـامل بااارهـای
متنو تری است.
 .2-9شیوه ارتباط میان سرمایهگذاران
بورس و بااار خار اا بورس اا نظر نو کار و نو سهامی ک در آ ها ماامل میشود ،بسـیار
مت او هستند .در گاشت در بورسهای سااما یاعت ؛ مانند بـورس اوراق بهـادار نیویـورک ،تمـام
ماامت در مکانی عیزیکی انجام میشد ک تاالر نام داشت ،اما در بااارهای خار اا بورسی مانند
نزدک ،مکا عیزیکی مشخصـی بـرای ماـامت وجـود نـدارد و ماـامت بـا شـبک ا کترونیکـی
صور میگیرد.
یکی اا ت او های طمده بورس و بااار خار اا بورس این است ک میتوا ماامت بـورس
را ب صور حضوری یا ا کترونیک انجام داد؛ درحا یک ماامت بااار خار اا بورس اصوالً بـا
اوراق بهادار در کشورهای مختلـف مشـاهده مـیشـود کـ در بیشـتر آ هـا ماـامت بـورسهـا و
بااارهــای خــار اا بــورس اا طریــق سیســت هــای ا کترونیکــی و خودکــار صــور مــیگیــرد
(.)Domowitz,1993: 607-631
در نظام حقوقی ایرا  ،بنا ب تصریح بند  3ماده  5قانو بااار اوراق بهادار ،ماامت بااار خار
اا بورس میتواند در قا

شبک ارتباط ا کترونیک یا غیرا کترونیک انجام شود .بـا وجـود اینکـ

چنین تصریح قانونی درباره ماامت بورس اوراق بهادار وجود ندارد ،ماامت بورس ه میتواند
اا دو طریق ا کترونیکی یا غیرا کترونیکی صور بگیرد .اا نظر طملی نیز سیست ماامتتی بـورس
و عرابورس مشاب یکدیگرند و ماامت آ ها ب شیوه ثبت س ارش در سامان ماامت ا کترونیکی
انجام میشود.
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 .6-9میزان شفافیت معامالت و اطالعات افشاشدنی
دسترسی ب اطتطا ب صور

حظ ای ،مشارکتکنندگا را در شرایط بسیار مطلوبی اا نظـر

دسترسی ب منابع اطتطاتی درباره قیمتهای خریـدوعروش قـرار مـیدهـد .مظنـ گـااری در بـااار
سرمای موج

ش اعیت سهام شرکت گشت و سب

میشـود سـرمای گـاارا  ،سـهام شـرکت را در

بهترین قیمت خریدوعروش کنند .در بااار بورس مقـررا ویـژهای دربـاره اطتطـا اعشاشـدنی و
نحوه انتشار آ ها وجود دارد و نهاد ناظر بـااار سـرمای دقیقـاً بـر عراینـد اعشـای اطتطـا نظـار
میکند ،اما ناشرا بااار خار اا بورس ب ارائ اطتطا دورهای و حسابرسی شـده ملـزم نیسـتند و
این کار را ناشرا اوراق بهادار ب صور اختیاری انجام میدهند .با وجود ایـن در برخـی مـوارد ،ناشـرا
بااار اا سوی ناظر ،ملزم ب اعشای اطتطا خود میشوند.

5

 .8-9معافیت مالیاتی
ماامت در بورس یا بااار خار اا بورس را می توا مایار مهمی برای تصـمی گیـری دربـاره
سرمای گااری روی سهام شرکتها دانست ،اما برای شرکت ها ،تصمی ب پـایرش و مااملـ شـد
سهامشا در یکی اا این دو بورس ب د یل ت او هایی ک دارند ،مه است .تصمی شـرکت بـرای
عروش سهام در بورسی خا  ،متأثر اا هزین ها و شـرایط مـورد نیـاا پـایرش اا سـوی آ بـورس
است .اا سوی دیگر دو تها نیز با درنظرگرعتن مشوقهای ما یاتی تتش میکنند شرکتهـا را بـ
شرکت های پایرعت شده در بورس و  1درصدی برای شرکتهای پایرعت شـده در بـااار خـار اا
بورس در نظر گرعت شده است .در همین امین ماده  534قانو ما یا های مسـتقی مقـرر مـیدارد:
«ماادل دهدرصد اا ما یا بر درآمد شرکتهایی ک سهام آ ها برای ماامل در بورسهای داخلـی
یا خارجی پایرعت میشود و پنجدرصد اا ما یا بردرآمد شرکتهایی ک سهام آ ها برای مااملـ
در بااار خار اا بورس داخلی یا خارجی پایرعت میشود ،اا سال پایرش تا سا ی ک اا عهرسـت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rule 6432- Compliance with the Information Requirements of SEC Rule 15c2-11.
seen:

Last

><https://www.otcmarkets.com/learn/finra-sec-rules

Available at:
2018/10/10.
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شرکتهای پایرعت شده در این بورسها یا بااارها حاف نشدهاند ،با تأیید سااما بـورس و اوراق
بهادار بخشوده میشود».
نکت جا

اینک چنانچ این شرکتها در پایا دوره ما ی و بنا ب تأیید سااما بورس و اوراق

بهادار حـداقل  31درصـد سـهام شـناور آااد داشـت باشـند ،ماـادل دو برابـر مااعیـتهـای عـوق اا
بخشودگی ما یاتی برخوردار میشوند .باا یکی اا ت او های بورس و بااار خـار اا بـورس ایـن
است ک کارمزد ماامت و ما یا بر نقل وانتقال سهام در بااار خار اا بورس ب مرات متنو تر و
سادهتر اا بورسها است ،اما در نظام حقوقی ایرا براساس تبصره  3ماده  534قانو ما یا هـای مسـتقی ،
این مسئل ب مثاب وج اشتراک بورس اوراق بهادار و شرکت عرابورس تلقی میشود و ما یا نقلوانتقال
سهام شرکتهای عرابورسی نیز مانند بورس نی درصد است.
نتیجهگیری
در قانو بااار اوراق بهادار و آیین نام اجرایی آ  ،بورس بـا  3ویژگـی اساسـی یانـی سـاختار
متشکل و خودانتظامبود ماهیت آ مارعی میشـود .اا جهـت دیگـر ،بـااار خـار اا بـورس نیـز
تشکل خودانتظامی تاریف شده ک ماامت در آ بر مبنای مااکره صور می گیـرد .در مقابـل،
بااار سرمای ایاال متحده آمریکا نیز ب دو دست بورس و بااار خـار اا بـورس تقسـی مـیشـود.
بورسها ساختار انتظامیاعت و متشکلی دارندک دارای تاالر ماامت اند و اساس مباد اوراق بهادار
سااما یاعت  ،تاالر ماامت ندارند و در ایـن بااارهـا سـ ارشهـای خریـدوعروش اا طریـق شـبک
ارتباطا اا راه دور انجام میشود .خریدارا و عروشندگا نیز ب هیچوج حضور عیزیکی ندارنـد.
در این بااار شرایط پایرش سادهتر اا بورس بوده و اا سوی دیگر ،ریسک سـرمای گـااری در آ
بیشتر است .این بااار ب منظور تسهیل قیمتگااری و ماامل شرکتهای جدیـد و کـوچکی ایجـاد
میشود ک قادر ب برآوردهکرد مایارهای پایرش در بورسها نیستند.
در ایرا  ،شرکت عرابورس تنها شرکتی است ک ایرمجموط بااار خار اا بـورس تلقـی و بـا
کس

مجوا اا شورای طا ی بورس و سااما بورس و اوراق بهادار تشکیل شده است و سـاختاری

مت او اا بااارهای خار اا بورس سایر کشورها دارد؛ ب طوریک در اما تأسیس آ تتش شد
اا ساختاری مشاب ساختار بورس اوراق بهادار تهرا است اده شود؛ بنابراین با وجود ا زام قانو گاار
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مبنی بر اینک بااار خار اا بورس باید طوری طراحی و اجرایـی شـود کـ ماـامت آ بـ شـیوه
مااکره انجام گیرد؛ ن تنها سـاختار آ کـامتً شـبی بـ سـاختار بـورس اوراق بهـادار تهـرا شـکل
گرعت ،بلک در تمامی مقررا ماامتتی این شرکت تصریح شد ک ماامت ایـن شـرکت ماننـد
بورس اوراق بهادار ب شیوه حرا انجام خواهد گرعت .بنابراین با حاف تنها ت او میا بورس و
بااار خار اا بورس ،طمتً شاهد تأسیس بورس اوراق بهـادار جدیـدی بـ نـام شـرکت عرابـورس
ایرا در طر

شرکت بورس اوراق بهادار تهرا بودهای  .درمجمـو راهکارهـای ایـر در جهـت

حل ماضت قانونی و مشکت اجرایی پیشنهاد میشود:
 .5ضروری است نهادهای ناظر بااار سرمای اط اا :سااما بورس و اوراق بهادار و نیز شورای
طا ی بورس و همچنین قوای قانو گااری ،ب جای تتش برای قانونیکرد وضایت عالی شـرکت
عرابورس و همچنین قوانین ب سمت وضایت کنونی (مانند آنچ در قانو برنام پنج توسا ات اق
اعتاد) ب اصت ساختار شرکت عرابورس ایرا و مارعی صحیح آ بپردااند تا راه برای ایجاد بااار
حقیقی خار اا بورس گشوده شود.
 .3هدف اا تشکیل عرابورس ،ایجاد شرایط سادهتر برای پایرش شرکتهایی است ک قادر بـ
برآوردهکرد شرایط پایرش در بورس اوراق بهادار نیستند .هما طور کـ بـورس دو بـااار اول و
دوم دارد ک شرایط پایرش بااار دوم ساده تر است ،عرابورس نیز میتواند در بورس ادغام شـود و
بااارهای بورس ب جای دو بااار ب چند بااار با تنو شرایط پایرش اوراق بهادار تغییر یابند.
کارمزد ماامت بااار خار اا بورس ،گامی مه در جهت رونقیاعتن این بخش اا بااار سرمای بردارد.
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کتاب نامهمنابع و مآخذ
 جا ری ،طلی ( .)5431اصول و مبانی سرمای گااری در بورس اوراق بهادار .چا نخست .تهرا  :کیومرث.
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